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Directivele de activitate 

stabilite pentru anul 2020

Serviciul Hidrometeorologic de Stat in calitate de instituție publică subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului promovează politica statului în domeniul hidrometeorologiei, monitoringului calității mediului înconjurător și 
realizează supravegherea și controlul asupra efectuării observațiilor hidrometeorologice pe teritoriul Republicii Moldova.

Prioritățile de bază ale Serviciului, ce au fost implementate pe parcursul anul 2020 au fost stabilite prin cele 3 obiective 
generale:

I) Lansarea procesului de reformă a SHS și consolidarea capacităților de dezvoltare strategică a structurilor administrative;

II) Consolidarea structurilor centrale hidrometeorologice și rețelelor naționale de monitoring meteorologic și hidrologic;

III) Optimizarea mecanismelor de bugetare, dotare tehnică și logistică necesare funcționării integrate, eficiente și sustenabile a
domeniului hidrometeorologic.

Prezentul Raport de monitorizare a activităților Serviciului Hidrometeorologic de stat, efectuează analiza progresului realizării 
în perioada anului 2020 a obiectivelor generale de activitate și a acțiunilor necesare implementării acestora preconizate spre 
realizare în Planul de activitate al Serviciului, aprobat de către conducere prin Ordinul nr.19 din 10 februarie 2020, cu o 
detaliere înaltă a acțiunilor și sub acțiunilor  întreprinse, a indicatorilor de rezultat precum și a riscurilor aferente implementării 
acestor obiective.



Directivele de activitate 

stabilite pentru anul 2020

În anul 2020, activitatea SHS a fost orientată în special pentru: 

• implementarea acțiunilor trasate în Planul de acțiuni al Serviciului Hidrometeorologic de 

Stat 

• realizarea obiectivelor privind reforma instituțională; 

• monitorizarea implementării activităților care reies din documentele de politici sectoriale, 

precum și planurilor, indicațiilor și dispozițiilor autorităților publice centrale, conducerii 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului(MADRM) și Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat(SHS).



Rezultatele obținute de către SHS  

pe parcursul anului 2020

• Implementarea acțiunilor din Planul de activitate al Serviciului Hidrometeorologic 

de Stat pentru anul 2020, au fost atribuite spre realizare subdiviziunilor SHS 

conform competențelor deținute, angajații au desfășurat activități care au rezultat 

atât din atribuțiile funcționale, cât și activități trasate suplimentar în cadrul 

ședințelor de nivel intern, menite să asigure o performanță sporită pentru întreg 

Serviciul. 

• Drept rezultat, datorită tehnicilor și instrumentelor manageriale operative 

aplicate, s-au realizat o mare parte din indicatorii atribuiți acțiunilor 

planificate.



Nivelul de implementare a obiectivelor 

anului 2020

• Stabilirea adecvată a măsurilor de control precum și evaluarea eficientă de către factorii 

decizionali din cadrul Serviciului, a potențialelor riscuri cu impact asupra realizării 

actiunilor și sub-acțiunilor incluse în Planurile de activitate ale Serviciului, au permis o 

realizate eficientă a celor 42 acțiuni prestabilite și structurate în cadrul celor 3 obiective 

esențiale, 16 obiective specifice cu repartizarea în 89 de sub-acțiuni dintre care: 

• 64 de acțiuni realizate în totalitate, 

• 10 sub acțiuni sunt in curs de realizare și vor continua și in anul 2021,

• 1 sub acțiune a fost anulată ca rezultat al pandemiei Covid-19 

• 1 sub acțiune nu a fost realizată datorită lipsei capacităților tehnice de dezvoltare și resurse 

financiare

• 13 sub acțiuni au fost transferate pentru anul 2021 iar motivele de transfer au fost 

argumentate in nota de transfer și se regăsesc in Planul pentru anul 2021.

• Astfel, nivelul de realizare a Planului de acțiuni al Serviciului Hidrometeorologic de Stat 

pentru anul 2020 este evaluat la cota de 85,3 %. În curs de realizare fiind 13,3% din 

activități. Nerealizate au rămas 1,3% din activități.
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Nivelul de implementare a obiectivului : Lansarea 

procesului de reformă a SHS. Consolidarea capacităților 

de dezvoltare strategică a structurilor administrative

În temeiul HG nr.549/2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de

Mediu” (AM), din contul Statului de personal al SHS au fost transmise Agenției de Mediu unități

de personal, odată cu crearea acesteia. Astfel, o dată cu separare activității de monitorizare a

calității mediului a apărut necestatea stringentă de reformare a instituției, modificarea cadrului

legislativ și de reglementare prin excluderea competențelor improprii în activitatea SHS și

atribuirea competențelor mai largi, și anume autorizarea activităților hidrometeorologice.

În scopul armonizării legislației din domeniul hidrometeorologic la cerințele instituționale ale

SHS, precum și la standardele și directivele OMM, s-au elaborat și înaintat propuneri privind

modificarea Legii nr. 1536 / 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică, fiind excluse

activitățile improprii SHS. Proiectul legii este în proces de examinare în cadrul Comisiei

parlamentare ,,Comisia agricultură și mediu".



Nivelul de implementare a obiectivului : Lansarea 

procesului de reformă a SHS. Consolidarea 

capacităților de dezvoltare strategică a structurilor 

administrative
• s-au elaborat și înaintat propuneri privind modificarea Legii nr. 1536 / 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică, 

fiind excluse activitățile improprii SHS. Proiectul legii este în proces de examinare în cadrul Comisiei parlamentare 
"Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media". 

• realizarea studiului privind analiza funcțională a SHS, care are drept scop analiza și determinarea nivelului de corespundere a 
legislației activității hidro-meteorologice și sistemului de monitoring hidrometeorologic cu standardele și directivele OMM.

• elaborat și aprobat Regulamentul intern al SHS (ord.nr.230/05.10), care a suferit modificări privind organizarea muncii 
angajaților cu modificarea regimului de muncă, acordarea zilelor suplimentare la concediu ordinar conform vechimii muncii, 
reevaluarea procesului de stabilire a sporului trimestrial al angajaților, etc. 

• a fost elaborat proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea SHS care a fost transmis către  responsabilii 
MADRM pentru consultare și avizare (actualmente SHS se conduce de Regulamentul aprobat de ministerul mediului în 2010).

• au fost înaintate propuneri privind elaborarea, și aprobarea Nomenclatorului de servicii prestate în domeniul hidrometeorologic,
care a fost actualizat în 2006. Au fost perfectate și expediate scrisori către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul 
Finanțelor privind solicitarea metodologiei de calculare a serviciilor.



Nivelul de implementare a obiectivului:

Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și a 

indicatorilor de performanță. Managementul riscurilor. Planificare, 

monitorizarea și raportarea obiectivelor și performanțelor în raport cu 

resursele disponibile.

• Cu privire la Stabilirea priorităților de dezvoltare și indicatorilor 

de performanta. 

• Reieșind din acțiunile planificate în obiectivul specific nr.2 în 

cadrul Serviciului au fost elaborate și implementate un șir de acte 

ce întrunesc planurile și  programele strategice de dezvoltare a 

SHS și a sistemului de monitoring hidro-meteorologic. Aceste acte 

contribuie la sistematizarea informației și elaborarea unei strategii 

de dezvoltare graduală a instituției pe o durată determinată, 

divizând acțiunile prioritare și termenii de realizare.

• Cu privire la Managementul riscurilor

• Ținând cont de prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010 privind 

controlul public intern în cadrul instituției au fost dezvoltate 

acțiuni cu privire la managementul riscurilor, identificând și 

creând un grup de lucru privind CIM (ord. nr. 257/28.10), 

realizând instruiri interne pe componentele Managementul 

riscurilor și Identificarea și descrierea proceselor de bază ale 

subdiviziunilor Serviciului.

• Responsabilii cu funcții de conducere din cadrul instituției, au 

instituit procedura de management a riscurilor, au identificat 

riscurile din propriile domenii de activitate, au evaluat riscurile și 

le-au inclus în Registrul consolidat (ord.34/03.03). Totodată s-a 

lucrat asupra evaluării riscurilor profesionale în 

Serviciu”(ord.nr.87/20), angajații familiarizându-se cu riscurile 

posibile și măsurile de diminuarea a acestor neconformități care ar 

putea expune sănătatea angajaților.



Nivelul de implementare a obiectivului I:

Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și a indicatorilor de 

performanță. Managementul riscurilor. Planificare, monitorizarea și 

raportarea obiectivelor și performanțelor în raport cu resursele disponibile.

• Cu privire la planificarea, monitorizarea și raportarea 
obiectivelor și performanțelor în raport cu resursele disponibile

• Obiectivele de activitate aferent fiecărei centru în parte, au fost 
trasate în Planul de activitate al SHS, și în Planul de activitate 
elaborat în cadrul fiecărei subdiviziuni, cu indicarea 
responsabililor de realizarea acestora și a termenelor de realizare.  
Astfel angajații dețin fișe ale postului în formă scrisă și care 
stipulează sarcinile de bază, atribuțiile de serviciu, 
responsabilitățile și împuternicire delegate. 

• Totodată sarcinile trasate spre realizare au fost menționate și în 
procesele verbale  săptămânale, ale ședinței operative privind 
activitatea SHS. 

• Ca rezultat al evaluării nivelului de execuție al sarcinilor trasate 
spre executare, putem constata faptul că responsabilii SHS, au 
stabilit obiective clare spre executare angajaților, au acordat o 

atenție sporită activităților de prevenire a riscurilor și au 
contribuit eficient la sporirea dezvoltării sistemelor de control 
intern(identificarea riscurilor, proceselor, elaborarea programelor 
de dezvoltare a controlului intern, etc) 

• Raportarea activităților este realizată periodic (săptămânal, lunar, 
trimestrial, semestrial și anual) fiind elaborate rapoarte de 
monitorizare privind activitățile zilnice, activități care se regăsesc 
în Planul  de acțiuni cât și cele trasate suplimentar în cadrul 
ședințelor operaționale. Conform prevederilor Regulamentului, 
informațiile sunt sistematizate din cadrul tuturor 
compartimentelor SHS sub forma stabilită și sunt prezentate 
conducerii SHS și plasate pe portalul intern al SHS.



Nivelul de implementare a obiectivului:

Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și a indicatorilor de performanță. 

Managementul riscurilor. Planificare, monitorizarea și raportarea obiectivelor și 

performanțelor în raport cu resursele disponibile.

Cu privire la managementul documentelor

• În scopul asigurării, monitorizării și controlului asupra executării corespondenței în termen, 

pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate și scanate: 962 – scrisori de intrare și 1333

scrisori de ieșire. Din ele au fost executate în termenele stabilite 944 – scrisori.

• Totodată prin intermediul   oficiului poștal au fost expediate 595 – scrisori simple și 53 –

scrisori recomandate.



Nivelul de implementare a obiectivului:

Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și a indicatorilor 

de performanță. Managementul riscurilor. Planificare, monitorizarea și 

raportarea obiectivelor și performanțelor în raport cu resursele 

disponibile.

Cu privire managementul eficient al resurselor umane

• Promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor 

umane, în cadrul Serviciului, asigură realizarea obiectivelor strategice și 

specifice. Potrivit Statului de personal și Schemei de încadrare, în cadrul 

SHS efectivul limită constituie 276 unități, dintre care 46 unități - funcții 

de conducere și 207 unități funcții de execuție, inclusiv 23 unități - funcții 

de deservire tehnică. Conform listei, efectivul SHS constituie 254 

angajați, 22 unități sunt vacante, inclusiv 20, care prin HG nr. 672/2019  

s-a declarat moratoriu la angajare.

• Conducerea SHS aprobând ordinul nr. 219 din 27 decembrie 2019 cu 

privire la aprobarea statului de personal și a schemei de încadrare (ord. nr 

10 /03.02.20) fiind modificată structura organizatorică-relațională internă 

a SHS (ord.nr.11/03.02.20) a identificat noi posibilăți de creștere a treptei 

de salarizare și promovare a unor angajați permițând creșterea salariilor 

pentru unele categorii de salariați.

• În temeiul art.86 alin.(1) lit.y1). din Codului muncii în cadrul SHS a fost 

lansată procedura de eliberare a angajaților cu statut de pensionar după 

limita de vârstă. Fiecare angajat din acestă categorie a fost preavizat cu 14 

zile înainte despre intenția de a rezilia CIM, iar ulterior în baza cererilor 

depuse angajații vor fi angajați pe o durată determinată de 1 an de zile. 

• În cadrul compartimentului a fost elaborat și aplicat  programul intern de 

gestiune a personalului SHS. 

• Totodată, în cadrul serviciului destinat managementului resurselor umane 

au fost perfectate ordine de personal cu referire la angajare, eliberare, 

acordarea concediilor, stabilirea treptei de salarizare conform vechimii 

muncii care a dezvoltat un management eficient al resurselor umane.



Nivelul de implementare a obiectivului:

Cadrul de politici. Stabilirea priorităților de dezvoltare și a 

indicatorilor de performanță. Managementul riscurilor. Planificare, 

monitorizarea și raportarea obiectivelor și performanțelor în raport cu 

resursele disponibile.

• Cu privire la Securitatea și sănătate în muncă Respectarea 

prevederilor impuse de pandemia Covid-19 și organizare 

activităților

• Riscul real privind ascensiunea potențialului de infectări, precum și 

obligativitatea alinierii și respectării normelor cadrului normativ și 

cerințele impuse de către Comisia pentru situații excepționale a R.M 

și Comisia națională extraordinare de sănătate publică, a determinat 

autoritățile publice, inclusiv Serviciul Hidrometeorologic de Stat să 

respecte toate măsurile impuse, privind diminuarea riscului de 

infectare a angajaților Serviciului. 

• Apariția situațiilor de urgență cauzate de pandemia Covid-19 

instituite la nivel internațional și național necesită o abordare 

specifică din partea mai multor factori inclusiv și cel al procesului de 

organizare a muncii la distanță. Astfel, necesitatea elaborării unui 

Plan de continuitate al Serviciului Hidrometeorologic de Stat  care să 

includă și o Procedură de organizare a muncii la distanță, a constitut 

una din prioritățile esențiale privind continuitatea activității SHS cu 

asigurarea unei munci realizate inclusiv și de la distanță.  Astfel au 

fost elaborate dispoziții și grafice de muncă interne ale angajaților cu 

prezența la sediul SHS în mod ciclic, o parte a angajaților urmând să 

desfășoare munca la birou, iar o parte la domiciliu, cu distribuirea 

sarcinilor. 

• Conform prevederilor procedurii s-a realizat documentarea sarcinilor 

și modului de executare a acestora (note de serviciu, proces-verbal), 

a personalului cu munca la sediul și la distanță. 



Cu privire la dezvoltarea sistemului de management al 

calității și  CIM (control intern managerial)

• În urma evaluării nivelului de implementare a controlului intern din cadrul SHS, se constată un nivel 

adecvat al acestuia, eficient și care permite monitorizarea riscurilor aferente domeniilor de 

responsabilitate. 

• Activitățile (sarcinile) sunt planificate eficient, conduse în mod ordonat și prudent; Subdiviziunea au 

elaborate Regulamente, Proceduri și Instrucțiuni proprii specifice domeniului de activitate.  Există 

procedee elaborate, menite să asigure buna gestionare a riscurilor aferente. Pe parcursul anului au fost 

elaborate și aprobate  14 regulamente, 8  instrucțiuni, 7 proceduri operaționale, în proces de definitivare 

se află alte 5 documente.

• Subdiviziunile serviciului au identificat și descris 12 procesele de bază. 

• S-au identificat suplimentar celor descrise 20 procese fundamentale din cadrul tuturor subdiviziunilor, 

care urmează a fi descrise pe parcursul anului 2021.



Cu privire la dezvoltarea capacităților de comunicare

Ținînd cont de dezvoltarea domeniilor IT, utilizarea intensă a publicului a 

diverselor aplicații on-line instuția a continuat comunicarea cu publicul 

prin intermediul instrumentelor disponibile bazându-ne prioritar pe 

sporirea nivelului de informare a populației și și-a orientat direcția de 

dezvoltare, pe plaformele informaționale existente utilizând oportunităţile 

de promovare a imaginii prin difuzarea comunicatelor de presă pe pagina 

web a instituţiei, prin distribuirea acestora pe reţelele de socializare, în 

principal, pe pagina de facebook a instituţiei, prin asigurarea participării la 

emisiunile televizate, radio, campanii de informare. 



Cu privire la dezvoltarea capacităților de comunicare

1. A fost elaborat și aprobat  regulamentului de gestionare a site-ului SHS (ord.nr.227/01.10),

2. A fost reînnoită pagina oficială a SHS cu informații specializate;

3. A fost dezvoltată pagina de Facebook a SHS;

4. A fost create pagina de youtube al SHS, cu montarea unui video de promovare.

5. Pe pagina web a instituției – www.meteo.md , au fost plasate 83 de informații de specialitate. Pe lângă actualizarea site- ului oficial  au fost elaborate 66 de postări pe 
pagina de Facebook. Timp de un an, numărul urmăritorilor paginii a crescut până la 2000 de urmăritori. 

6. A fost elaborată și aplicată politica de comunicare externă și internă (ord.nr 39 din 09 martie 2020) utilizată în cadrul Serviciului.

7. Au fost  elaborate și aplicate anchete pentru agenții economici și persoanele fizice cu referire la calitatea serviciilor prestate, precum și identificarea necesitaților prestării 
serviciilor noi.

8. A fost elaborată  și plasată pe site-ul oficial al Serviciului rubrica Petiții on-line destinat persoanelor fizice  și juridice  în scopul evaluării calității serviciilor prestate cu plată. 

9. Au fost elaborate și postarea pe pagina web a SHS și pe paginile de Facebook / instagram a 66 materiale informative, de divertisment și metodico-științifice

10. Angajații au organizat și au participat la Clubul interactiv radiofonic realizat de Radio Moldova și Serviciul Hidrometeorologic de Stat, consacrat Zilei Mondiale a 
Meteorologiei, cu participarea elevilor instituțiilor preuniversitare de învățământ din țară, cu lansarea unui concurs și desemnare și premierea câștigătorilor

11. A fost prezentat proiectul privind constituirea biroului media de prognoze  către FEN 



Cu privire la dezvoltarea procesului de cooperare cu 

societatea civilă, partenerii de dezvoltare strategică și 

mediul academic

• În scopul sporirii capacităților de planificare și administrare a activităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat, asigurării transparenței 

decizionale, abordării colective a problemelor și identificării soluțiilor de dezvoltare a instituției, în cadrul Serviciului a fost constituit 

Consiliul Strategic cu elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (aprobat prin ord.169/19.08). Consiliul strategic a 

fost instituit în calitate de organ consultativ al Serviciului, în scopul soluționării problemelor privind implementarea tehnologiilor noi și 
rezultatelor cercetărilor științifice în activitatea operațională a Serviciului, precum și identificarea priorităților și obiectivelor de dezvoltare 

instituțională pe termen mediu. A fost stabilită  componența CS constituită din membrii ai SHS cît și din reprezentanți ai mediului 

academic.

• A avut loc o ședință a CS unde au fost examinate și aprobate 4 instrucțiuni metodologice a centrelor meteorologic și hidrologic. 

Instrucțiunile metodologce aprobate au fost remise către MADRM pentru consultare.



Cu privire la dezvoltarea procesului de cooperare cu 

societatea civilă, partenerii de dezvoltare strategică și 

mediul academic

Pe parcursul anului au fost încheiate și reînnoite acorduri de cooperare pe diverse domenii de interese comune. 

• Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe al RM- semnarea acordului privind cooperarea 

operațională: schimbul de informații, studiile și analiza problemelor, promovarea și testarea de tehnologii și echipamente 

• Agenția de Mediu- semnarea acordului cu privind ajustarea și funcționarea programului actual de prelucrare și evaluare a datelor 

obținute în urma investigării poluanților în aerul atmosferic, va facilita accesul la informațiile meteorologice și hidrologice. Totodată, 

va fi asigurată buna funcționalitate a serverului destinat pentru recepționarea în timp real și păstrarea bazei de date privind debitul 

dozei ambientale a radiației gama de la stațiile automate din teritoriu de modelul MIRA, amplasate pe teritoriul stațiilor 

meteorologice Briceni, Bălți, Chișinău, Ștefan Vodă și Cahul și să faciliteze transferul de date pe portalul Agenției de Mediu.

• Agenția MOLDSILVA- semnarea acordului privind schimbul de date, constituire a unei echipe comune de experți, proiecte comune.

• Grădina botanică națională (Institut) -va facilita consultarea și schimbul de informații, tehnologii, echipamente, efectuarea studiilor 

și analizelor problemelor, promovarea și testarea tehnologiilor de interes comun.



Cu privire la dezvoltarea procesului de cooperare cu 

societatea civilă, partenerii de dezvoltare strategică și 

mediul academic

La etapa de semnare a acordurilor de colaborare suntem cu instituțiile precum

• Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe din Moldova va facilita efectuarea în comun a cercetărilor științifice în 

domeniile de activitate, transfer  bilateral a datelor, modernizări tehnologice

• Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) va facilita procesul de elaborare și implementare a proiectelor comune, 

organizarea și practicarea în comun a activităților conexe domeniului,  realizarea expedițiilor, editarea hărților, etc, schimb de 

tehnologii, avizarea metodicilor de lucru, pregătirea și perfecționarea specialiștilor.

• Universitatea de Stat din Moldova- va contribui la elaborarea și implementarea proiectelor comune, organizarea și practicarea în 

comun a activităților conexe domeniului,  realizarea expedițiilor, schimb de tehnologii, avizarea metodicilor de lucru, pregătirea și 

perfecționarea specialiștilor.

• Inspectoratul General pentru Situații Excepționale al MAI- va operaționaliza schimbul de informatii în caz de pericol sau 

declanșare a situațiilor excepționale, provocate de fenomene hidrometeorologice periculoase.



Cu privire la dezvoltarea parteneriatelor internaționale

• Pe parcursul anului a fost recepționat accesul la platforma on-line a 

OMM, unde se pot vizualiza  materialele privind activitatea 

internațională din cadrul acestei organizații. S-a accesat materialele 

informative cât și instrucțiunile privind modul de utilizare a acestei 

platforme.

• S-a participat în cadrul webinar-ului cu reprezentanții companiei 

Hitachi din România, cu privire la ofertele acestora în domeniile 

meteorologiei și geospațial.

• S-au stabilit și aprobat planurile comune de monitoring hidrologic.

• S-a participat activ în cadrul instrumentelor regionale și 

internaționale de cooperare, schimb de experiență și bune practice, 

realizând și implementând obiectivele și clauzele Convențiilor 

Internaționale.

• Au fost realizate activități privind desemnarea  punctului focal în 

cadrul OMM

• În cadrul parteneriatului cu Organizația Meteorologică Mondială 

angajații instituției au participat la peste 19 seminare și au completat 

peste 13 chestionare specifice domeniului.

• În cadrul parteneriatului cu Biroul Națiunilor Unite pentru 

Reducerea Riscului Dezastrelor angajații au participat la 3 întruniri.

• În cadrul parteneriatului cu Consiliul Interstatal al 

Hidrometeorologiei (CSI) au participat la 5 întruniri.

• În cadrul parteneriatului cu EUMETSAT au participat la 4 întruniri.

• În cadrul parteneriatului cu Banca Mondială- 2 întruniri.

• În cadrul parteneriatului cu alte organizații internaționale 9 întruniri.

• În domeniul hidrologic au fost completate și expediate 2 rapoarte.



Cu privire la creșterea capacităților de asigurare a 

integrității personalului și anticorupție

• Cu privire la creșterea capacităţilor de asigurare a integrităţii personalului și anticorupţie

• Având în vedere prioritățile stabilite pentru anul 2020, prevăzute în Planul de acţiuni SHS și-a axat activitatea de 

prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei. Astfel, în scopul depistării şi contracarării actelor de corupţie, actelor 

conexe actelor de corupţie şi a faptelor coruptibile în activitatea angajaților, a fost elaborată, aprobată și aplicată 

Politicii antifraudă și anticorupție pentru anul 2020 (ord.nr.35 /05.03.20).

• În ceea ce privește protecția datelor în cadrul instituției la etapa de definitivare este Regulamentul de protecție 

informațională care urmează a fi aprobat.



Nivelul de implementare a obiectivului II:

Consolidarea structurilor centrale hidrometeorologice și 

rețelelor naționale de monitoring meteorologic și hidrologic

• În cadrul centrului meteorologic a avut loc elaborarea Conceptului 

Sistemului Informațional Integrat Meteorologic. Cît priveste Concepției 

Sistemului Informațional Integrat Hidrologic actualmente este în curs de 

elaborare. 

• S-au realizat activități continuu de implementarea programelor privind 

monitoringul secetei, calculul coeficienților privind seceta. Pentru oferirea 

asistenței metodologice privind utilizarea softului „Ecodata” specialiștii au  

efectuat inspecţii la stațiile meteorologice din cadrul rețelei, inspectând   și 

oferind  asistența metodologică privind efectuarea observațiilor 

meteorologice la toate 14 stații.



Nivelul de implementare a obiectivului II:

Consolidarea structurilor centrale hidrometeorologice și 

rețelelor naționale de monitoring meteorologic și hidrologic

• Cu privire la  reorganizarea RNMH 

• În cadrul centrului hidrologic a fost elaborat și aprobat Raportului 
privind analiza și evaluarea nevoilor de dezvoltare a rețelei de 
observații hidrometeorologice a SHS. În curs de elaborare fiind 
noului concept de organizare  a RNMH pe principiul  Districtelor 
hidrografice (Legea Apei nr.272, Directiva UE Apa 2000/60 CE, 
Îndrumarul OMM nr.168 Practic Hidrologice). Experții naționali și 
internaționali sunt antrenați la moment în studiu de fezabilitate, 
astfel că analiza va fi finisată în anul 2021.

• Cît privește consolidarea sistemului informațional integrat (SII) 
de măsurări de debit, de vizualizare, colectare, analiză, stocare, 
diseminare și de prestare a serviciilor hidrologice se necesită 
reorganizarea și modernizarea întregii rețelei hidrologice, care 
necesită susținere financiară întru dotarea cu posturi hidrologice 

automate, echipamente și softuri destinate  măsurătorilor de debit, 
de vizualizare, colectare, analiză, stocare, diseminare și de prestare 
a serviciilor hidrologice.

• În scopul dezvoltării sistemului informațional integrat , Serviciul 
nu dispune de capacități tehnice de dezvoltare și nici de resurse 
financiare suficiente pentru dotarea  instituției cu echipamente și 
tehnologii performante (softuri și echipamente portative de ghidare 
de la distanță pentru măsurători de debit, etc.), cît și menținerea în 
stare conformă a echipamentelor existente, care  degradează și nu 
pot fi repuse în funcțiune.



Cu privire la Colaborarea cu instituțiile 

internaționale

S-a pregătit şi transmis lunar la Centrul Mondial de date din Rusia (Obninsk) datele privind staţia meteorologică Chişinău pentru pregătirea

Lunarului, partea I.

S-a pregătit lunar şi expediat la Centrul Naţional de date (Asheville, USA) şi în DWD (RA-VI) datele privind telegrama „Clima” pentru perioada

decembrie 2019 - noiembrie 2020.

A fost pregătită şi transmisă informaţia privind condiţiile meteorologice pentru publicarea în «Raportul general anual a Consiliului Interstatal al

Hidrometeorologiei cu privire la starea și schimbarea climei pe teritoriul țărilor-membri CSI pentru 2019».

În decursul anului au fost transmise 25 de informații.

A fost realizat monitoringul meteorologic şi agrometeorologic continuu în cadrul reţelei naţionale de observaţii şi transmiterea la fiecare 3 ore

informaţiile meteorologice principale sub formă de mesaj ”SYNOP” de la 18 Stații Meteorologice în mod operativ au fost transmise către Centrul

Regional Meteorologic al Organizației Meteorologice Mondiale (Moscova, Rusia) pentru schimbul de date global în cadrul obligațiilor

internaționale ale membrilor OMM.

În decursul anului au fost transmise 52.704 de informații

S-a desfăşurat zilnic transmiterea avertizărilor meteorologice de tip CAP spre platforma Meteoalarm.

În decursul anului au fost transmise 366 de informații meteorologice, precum și 84 de avertizări meteorologice.

S-a desfăşurat transmiterea datelor zilnice a radarului DOPLER în format HDF5 în sistemul OPERA.



Cu privire la Cooperare operațională 

transfrontalieră
Au fost Coordonate și aprobate Planurile de măsurători de debit în comun cu România , Ucraina.

Cu privire la monitorizarea stării şi evoluţiei condițiilor meteorologice, hidrologice și conexe, în scopul protecției

populației şi economiei naţionale de fenomene adverse

Pe parcursul anului au fost elaborate

- 732 de prognoze meteorologice

- 5 prognoze agrometeorologice.

Emise, publicate pe pagina oficială a Serviciului şi transmise consumătorilor 84 de avertizări meteorologice

62 - prognoze prognoze hidrologice de medie durată

- 35 avertizări hidrologice

1467 - Prognoze hidrologice de scurtă durată privind DEBITELE DE APĂ

Cu privire la Prestarea serviciilor hidro-meteorologice

La nivelul CM au fost elaborate:

- 5468 (5741 – în 2019) de buletine, informaţii meteorologice şi agrometeorologice;

- 841 (985 – în 2019) de informaţii la solicitarea consumătorilor.

La nivelul CH au fost elaborate:

- 54 -prognoze de medie durată

- - 23 – avertizări HIDROLOGICE

- 1431- Prognoze de scurtă durată privind DEBITELE DE APĂ

Pentru solicitările de informații specializate hidrologice au fost întocmite 7 scrisori în 2019 și 30 scrisori in 2020.



Cu privire la Consolidarea capacităților Fondului 

Național de Date Hidro-meteorologice (FNHM)

• FNDH își desfășoară activitatea conform principiilor stabilite în Legea privind Fondul Arhivistic al RM nr.880-XII 

din 22.01.1992 și utilizează în activitatea zilnică Îndrumarul РД 52.19-143-87

• Elaborarea, aprobarea și aplicarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea subdiviziunilor structurale 

ale centrului administrativ (ord.61/16.04.20).

• Sistematizarea materialelor și amplasarea conform specificului domeniului.

• Pe parcursul anului s-a efectuat expertiza de valorificare a documentelor  inspectarea, profilaxia materialelor 

păstrate, de către  responsabilii Arhivei Naționale a RM, care au evaluat starea Fondului și au venit cu recomandări 

privind îmbunătățirea condițiilor de păstrare a materialelor din arhivă.

• Totodată pentru digitalizarea Fondului de date angajații SHS realizează acțiuni de completare cu informații 

meteorologice, agrometeorologice și hidrologice.



Nivelul de implementare a obiectivului III:

Optimizarea mecanismelor de bugetare, dotare tehnică şi logistică necesare 

funcționării integrate, eficiente şi sustenabile a domeniului 

hidrometeorologic

Conducerea SHS la început de an și-a propus identificarea posibilităților și realizarea structurilor regionale de administrare, suport

logistic și mentenanță. În acest scop în proces de lucru fiind constituirea a 3 structuri regionale, a fost elaborat și prezentat raportul

analitic generalizat, urmare a evaluărilor regiunilor de sud și nord a țării, privind capacitatea subdiviziunilor regionale de a prelua

unele competențe de mentenanță de la subdiviziunile centrale. Proiectul urmează să fie lansat în varianta pilot (de testare)pe

parcursul anului 2021.Au fost angajați doi ingineri la structurile regionale planificate în partea de Nord (Bălți) și Sud (Ceadâr-Lunga)

fiind efectuată instruirea introductiv generală. Pe parcursul anului au fost achiziționate 2 automobile care urmează să fie repartizate

către structurile regionale Nord și Sud.

S-a stabilit normele de consum pentru autoturismele nou procurate și pentru tractorului din dotare. Termenele de funcționare a

echipamentelor și mijloacelor din dotare conform clasificatorului mijloacelor fixe

Efectuarea inventarierii anuale a gestionarilor din rețeaua națională de observații hidrometeorologice și a gestionarilor Sediului

central s-a petrecut în toamna acestui an și s-a finisat cu elaborarea raportului de inventariere prezentat la data de 30.11.2020.



Concluzii:

Acțiunilor propuse spre realizare de către conducerea SHS au fost bine structurate in Planul anual 

de acțiuni al Serviciului pentru anul 2020, înregistrând un nivel de realizare în mărime de 85.3 % 

Acest nivel se datorează managementului adecvat instituit la nivel de Serviciu, dar care necesită o 

abordare continuă focusată pe identificarea problematicilor și soluționarea acestora. 

.



Mulțumesc, pentru atenție

DISCUȚII

.


