
Proiect  
 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
HOTĂRÎRE nr._______ 

din _______________ 2016 
 cu privire la modificarea  

 Hotărîrii Guvernului nr. 485 din 12 august 2009  
 În scopul executării prevederilor Legii nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrația 

publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-
164, art. 537), Guvernul  

  
HOTĂRĂȘTE: 

  Hotărîrea Guvernului nr. 485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.124-126, art. 536) cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1) În  Hotărîre: 
a) la denumire, după cuvîntul, „Regulamentului” se includ cuvintele „privind 

organizarea și funcționarea”, iar după cuvîntul „Minerale” se includ cuvintele „structura 
și efectivul limită”; 

b) la punctul 2 după cuvîntul, „Regulamentul” se includ cuvintele „privind 
organizarea și funcționarea”, iar după cuvîntul „Minerale” se includ cuvintele „structura 
și  efectivul limită”; 

2) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 
 Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 
nr. 485 din  12 august 2009 

 
 Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse 
Minerale, structura și efectivul limită 

 
I. Dispoziţii generale  

1. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare – Agenţia) este 
autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Mediului, specializată în 
cercetarea, evidenţa, reglementarea şi controlul folosirii resurselor minerale, avînd drept 



scop implementarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale 
şi protecţiei subsolului, conform prevederilor Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 
februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197). 

2. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei 
Republicii Moldova, Codului subsolului nr. 3-XVI din  2 februarie 2009, legilor şi 
hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, 
hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului mediului, precum şi ale 
prezentului Regulament. 

3.  Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea stemei de stat a 
Republicii Moldova şi denumirea sa, de bilanţ propriu, precum şi de conturi trezoreriale 
(bugetar şi special), de mijloace financiare şi materiale. Activitatea Agenţiei este 
asigurată din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, precum şi din contul 
mijloacelor speciale. 

 
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi  

drepturile generale ale Agenţiei 4. Misiunea Agenției este de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale 
Guvernului şi implementarea politicii statului în domeniul cercetării, evidenţei, 
reglementării folosirii raţionale şi protecţiei subsolului.  

5. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază: 
1) realizarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi 

protecţiei subsolului; 
2) elaborarea propunerilor privind folosirea investiţiilor de stat şi altor investiţii 

pentru extinderea bazei de materie primă minerală şi asigurarea economiei naţionale cu 
informaţia geologică necesară; 

3) organizarea şi controlul efectuării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului; 
4) exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului; 
5) supravegherea minieră de stat asupra respectării legislaţiei, normelor şi regulilor 

privind efectuarea lucrărilor legate de folosirea subsolului; 
6) crearea şi ţinerea sistemului unic de evidenţă a folosirii subsolului; 
7) efectuarea expertizei de stat a informaţiei geologice şi organizarea expertizei de 

stat a rezervelor de substanţe minerale utile; 
8) ţinerea evidenţei balanţelor de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile, a 

Cadastrului de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, a 
Cadastrului de stat al sectoarelor de subsol, în scopurile ce nu ţin de extragerea 
substanţelor minerale utile; 

9) elaborarea de propuneri privind extinderea bazei de materie primă minerală a 
economiei naţionale; 

10) elaborarea propunerilor privind perfecţionarea actelor normative în domeniul 
folosirii subsolului. 

6. În scopul realizării funcțiilor de bază, Agenția exercită următoarele atribuții 
principale: 



1) elaborarea, în comun cu alte autorităţi administrative centrale de specialitate şi 
instituţii de stat interesate, a programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în 
scopul extinderii bazei de materie primă minerală şi monitoringului stării subsolului, 
precum şi asigurarea realizării acestora; 

2) efectuarea analizei sistematice a gradului de studiere geologică a teritoriului 
republicii şi a stării bazei de materie primă minerală; 

3) exercitarea funcţiei de beneficiar al lucrărilor de explorări geologice, efectuate din 
contul mijloacelor bugetului de stat, organizarea şi exercitarea controlului asupra 
efectuării lor; 

4)  înregistrarea de stat şi evidenţa lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, 
indiferent de subordonarea administrativă şi forma de proprietate a beneficiarilor; 

5) expertizarea documentaţiei de proiect şi deviz privind cercetarea geologică a 
subsolului, expertiza şi primirea informaţiei geologice referitor la lucrările efectuate; 

6) organizarea activităţii Fondului de stat de informaţii privind subsolul, 
supravegherea prezentării materialelor privind explorările geologice, asigurarea păstrării 
şi folosirii lor centralizate; 

7) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea dreptului de folosire a 
sectoarelor de subsol, conform listei aprobate de organele ierarhic superioare; 

8) atribuirea perimetrelor geologice pentru explorarea subsolului, precum şi anularea 
actelor acestora în cazul nerespectării prevederilor legale; 

9) atribuirea perimetrelor miniere pentru extragerea substanţelor minerale utile, 
construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor 
minerale utile, precum şi anularea actelor perimetrelor miniere în cazul nerespectării 
prevederilor legale;  

10) ţinerea registrului perimetrelor geologice, miniere şi a cadastrului excavaţiilor 
miniere şi cavernelor subterane; 

11) participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, de 
standarde, norme şi reguli privind cercetarea geologică, folosirea şi protecţia subsolului; 
elaborarea şi aprobarea, în limitele competenţei, a cerinţelor metodice privind cercetarea 
subsolului;  

12)  coordonarea ridicării de construcţii pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe 
minerale utile explorate, precum şi coordonarea proiectării sondelor de exploatare şi a 
prizelor de captare a apelor subterane, documentaţiei tehnice elaborate şi a materialelor 
pentru obţinerea autorizaţiei pentru folosirea specială a apei; 

13) elaborarea de propuneri pentru lista substanţelor minerale utile de importanţă 
naţională;  

14) exercitarea controlului asupra organizării şi executării de către beneficiarii 
subsolului a deservirii geologice şi topografice a lucrărilor miniere, a documentaţiei de 
proiect la locul desfăşurării lucrărilor miniere, a documentaţiei primare geologice şi de 
topografie minieră, în scopul evidenţei volumelor extrase şi pierderilor; 

15) verificarea existenţei planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere şi 
coordonarea normativelor de pierderi de substanţe minerale utile; 



16) expertizarea documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea 
zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea întreprinderilor de prelucrare şi 
construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile; 

17) ţinerea Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat”; 
18)  pregătirea propunerilor privind limitarea, suspendarea ori încetarea folosirii 

subsolului în cazul nerespectării regulilor la folosirea acestuia; 
19)  sesizarea Camerei de Licenţiere, cu depunerea documentelor constatatoare pentru 

luarea măsurilor prevăzute de legislaţie, în cazul depistării de încălcări ale condiţiilor de 
licenţiere la folosirea subsolului, comise de beneficiarul sectorului de subsol titular de 
licenţă; 

20) pregătirea documentelor necesare pentru tragerea la răspundere, în modul stabilit 
de lege, pentru încălcarea legislaţiei legate de folosirea subsolului; 

21)  asigurarea deservirii informaţionale a beneficiarilor în domeniul geologiei, 
eliberarea de încheieri privind zăcămintele de substanţe minerale utile pentru 
organizaţiile interesate, executarea altor comenzi şi servicii contra plată, conform 
tarifelor stabilite; 

22) colaborarea internaţională, în limitele competenţei, în domeniul cercetării 
geologice, folosirii şi protecţiei subsolului; 

23) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
7. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale: 
1) de a solicita şi de a primi de la beneficiarii subsolului informaţia despre lucrările 

privind cercetarea geologică şi folosirea subsolului, precum şi informaţia privind 
respectarea condiţiilor de folosire a subsolului; 

2) de a solicita şi de a primi de la organele centrale de specialitate ale administraţiei 
publice, de la organizaţii cu profil ştiinţific şi întreprinderi materiale, propuneri, 
informaţii statistice şi de altă natură privind problemele cercetării geologice, folosirii şi 
protecţiei subsolului, necesare pentru realizarea funcţiilor sale de bază; 

3) de a atrage pentru consultaţii, examinare şi soluţionare a problemelor în domeniul 
cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului savanţi, specialişti şi experţi, 
inclusiv din străinătate; 

4) de a inspecta întreprinderile de exploatare minieră şi cele geologice pentru 
exercitarea funcţiei de control geologic de stat şi supraveghere minieră de stat; 

5) de a presta servicii, contra plată, agenţilor economici şi persoanelor fizice, 
conform legislaţiei în vigoare; 

6) de a organiza şi a participa la diverse întruniri, conferinţe în domeniile de 
activitate; 

7) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

III. Organizarea activităţii Agenţiei 
8. Activitatea Agenţiei este condusă de către director, numit în funcţie de ministrul 

mediului, în condițiile legii. 
9. În activitatea sa directorul Agenţiei se subordonează direct ministrului mediului. 



10. Directorul are un director adjunct, numit în şi eliberat din funcţie de ministrul 
mediului, la propunerea directorului Agenției. 

11. În activitatea sa directorul este învestit cu împuternicirile inspectorului principal 
de stat pentru geologie, iar directorul adjunct al Agenţiei – cu împuternicirile 
locţiitorului inspectorului principal de stat pentru geologie. 

12. Directorul are următoarele obligații și împuterniciri: 
1) reprezintă, în limitele competenţei, interesele Agenţiei în relaţiile cu persoanele 

juridice şi fizice din republică şi din alte ţări, încheie şi reziliază contracte, semnează 
documente conform atribuţiilor ce îi revin; 

2) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este responsabil pentru exercitarea 
atribuţiilor acesteia; 

3) asigură executarea legilor şi hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi 
directivelor ministrului mediului, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce 
decurg din prevederile prezentului Regulament şi ale altor acte normative; 

4) stabileşte obligaţiile de serviciu ale directorului adjunct şi ale conducătorilor 
subdiviziunilor Agenţiei;  

5) numeşte şi eliberează din funcţie, conform legislaţiei în vigoare, angajaţii 
Agenţiei; 

6) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor din 
cadrul Agenţiei;  

7) coordonează planurile tematice anuale ale lucrărilor de explorare, efectuate din 
contul mijloacelor bugetului de stat; 

8) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi controlează 
executarea lor; 

9) este responsabil pentru utilizarea alocaţiilor bugetare, gestionarea mijloacelor 
financiare şi a bunurilor materiale ale Agenţiei, în corespundere cu legislaţia; 

10) propune modificări în structura Agenţiei în cadrul efectivului aprobat de Guvern, 
în limita stabilită a fondului de salarizare; 

11) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de lege.  
13. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de directorul adjunct. 
14. Directorul are dreptul, în limitele fondului de salarizare şi efectivului aprobat, să 

introducă modificări în structura internă a subdiviziunilor Agenției, determinate de 
necesitatea optimizării administrării şi organizării muncii, în limitele structurii Agenției, 
aprobată de Guvern. 

15. Structura Agenţiei este constituită din subdiviziuni care contribuie la realizarea 
funcţiilor sale de bază şi atribuţiilor principale ale Agenției, precum şi din subdiviziuni 
care oferă suport tehnic. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente 
aprobate de director. 

Subdiviziunile Agenției sunt: direcţii, secţii şi servicii. 
16. Lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu actele legislative şi 

normative în vigoare și cu Instrucțiunea privind ținerea lucrărilor de secretariat, aprobată 
prin ordinul ministerului mediului. 



17. Corespondenţa Agenției este semnată de director, director adjunct şi persoanele cu 
funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordinul directorului. 

18. Semnăturile pe actele oficiale ale Agenției sunt aplicate de director adjunct, 
director şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept în următoarele 
forme: semnătură personală, semnătură digitală. 

19. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru 
legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat. 

20. Agenția colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi 
structurile internaţionale. 

21. În cadrul Agenției pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi 
soluţionarea unor probleme specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi 
antrenaţi specialişti din diferite domenii. 

IV. Dispoziţii speciale 
22. În scopul contribuirii la elaborarea strategiei de dezvoltare a ramurii şi a 

recomandărilor privind aplicarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în domeniul cercetării, 
folosirii şi protecţiei subsolului, Agenţia constituie un Consiliu tehnico-ştiinţific, cu 
antrenarea savanţilor din instituţiile ştiinţifice şi a specialiştilor de rigoare, condus de 
director. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului 
tehnico-ştiinţific se aprobă prin ordinul directorului. 

23. Reorganizarea şi lichidarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

 
 

PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul economiei        Octavian Calmîc 
 
Ministrul finanţelor        Octavian Armașu 
 
Ministrul mediului                 Valeriu Munteanu 

 
  

 
 
 


