
Bune practici în domeniul utilizării datelor spațiale 
pentru încadrarea habitatelor naturale 

 în documentația de planificare a teritoriului 

Masa rotundă în domeniul folosirii durabile a resurselor naturale în contextul planificării 
utilizării terenurilor 

 

 

 

Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare 
teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova 

DILAN Vitalie, consultant GIS 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, str. Constantin Tănase 9 

Chișinău, 7 decembrie 2018 

 



Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare 
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Componenta 2: Conservarea și utilizarea durabilă a 
biodiversității terenurilor publice  
Produsul 2.1: Planuri raionale de amenajare a teritoriului 11 

(PRAT) și planuri de utilizare a terenurilor12 (PUT) integrate, care 
includ aspectele de biodiversitate, sunt elaborate pentru două 
raioane  

Dezvoltarea unui sistem digital de luare a deciziilor, spațial, pentru conservarea 
biodiversității, disponibil pentru utilizare în elaborarea politicilor, planificarea 
teritorială/spațială intersectorială și management. 

Acest sistem va fi dezvoltat în cooperare cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 
(ARFC), MM și instituţiile subordonate, având funcţii de monitorizare a 
biodiversității, și se va baza pe portalurile/platformele existente, utilizând date 
din registrele (bazele de date) privind terenurile și solurile existente la ARFC. 
Consultările din timpul GPP au arătat că ARFC deţine o bază de date imensă și 
informaţii suficiente, dar îi lipsesc date de intrare privind biodiversitatea. 

…, acest sistem va  

(a) ajuta administraţiile locale (nivel raional, de localităţi rurale) să obţină 
informaţiile necesare despre biodiversitate,  

(b) integra biodiversitatea/ecosistemele în planificarea locală/regională, și  

(c) aborda decalajul dintre repartizarea continuă a terenurilor și necesităţile 
biodiversității pentru a-și îndeplini funcţiile. 

Sistemul va fi dezvoltat ca un sistem unificat pentru toată țara, cu accent iniţial pe 
cele două raioane selectate și cele patru localități.  



Sistem Suport de Decizii – SSD 
John D.C. Little, Massachusetts Institute of Technology:    
 

Sistem Spaţial Suport de Decizii – SSSD = Sistem Informaţional Geografic 
sistem informaţional geografic (geographic(al) information system, GIS, spatial information 
system) - sistem geoinformaţional - SIG: 

1) sistem informaţional care asigură colectarea, stocarea, prelucrarea, accesul, reprezentarea şi 
repartizarea datelor spaţiale de coordonate. SIG cuprinde date despre obiectele spaţiale în 
forma reprezentării lor digitale (vectoriale, raster etc.), include setul de posibilităţi funcţionale 
corespunzătoare sarcinilor SIG, în care se realizează operaţiile tehnologiilor geoinformaţionale, 
este menţinut de asigurarea informaţională, normativ-juridică, organizaţională, resurse 
programatice şi de aparataj; 

2) sistem informaţional multifuncţional, destinat pentru colectarea, prelucrarea, modelarea şi 
analiza datelor spaţiale, reprezentarea lor la soluţionarea problemelor de calcul, pregătire şi 
luare de decizii. Destinaţia de bază a SIG este formarea cunoştinţelor despre Pămînt, teritorii 
separate, terenuri, precum şi oferirea accesului utilizatorilor la datele spaţiale, în scopul sporirii 
eficacităţii lucrului; 

Fişa actului juridic 

HGM1298/2003 
ID intern unic:  295781  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1298  
din  28.10.2003  

cu privire la crearea 
Sistemului Informaţional 

Geografic Naţional 

Publicat : 07.11.2003 în 
Monitorul Oficial Nr. 223-
225     art Nr : 1350 
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SIG 

DATE 

APLICAŢII 

ECHIPAMENTE 
METODE ŞI 
PROCEDURI 

PERSONAL 

(UTILIZATORI) 

definesc funcţionalităţile pe care trebuie 

să le ofere sistemul informational 

 

funcţii de monitorizare a biodiversității 

se va baza pe portalurile/ 
platformele existente 

date din registrele (bazele de date) privind terenurile și 
solurile existente la ARFC 
 
lipsesc date de intrare privind biodiversitatea 

RT 38370656 - 002:2006  
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a) studierea cadrului juridico-normativ de funcţionare a 
domeniului de activitate respectiv al sistemului;  

protecţia mediului → conservarea biodiversităţii 

politicile de planificare teritorială (PATR, PATS(C), PUG 

dezvoltarea soluţiilor informatice destinate APC 

crearea și schimbul de date geospațiale 
Cadrul legal de conservare a biodiversităţii 

 Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996; 

 Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător; 

 Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995;  

 Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale;  

 Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; 

 Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale; 

 Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000; 

 Legea nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică;  

 Legea nr. 325-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova; 

 Legea nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura; 

 Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007; 

 Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la reţeaua ecologică;  
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a) studierea cadrului juridico-normativ de funcţionare a domeniului de activitate respectiv al sistemului (continuare)  

Cadrul strategic 

Principalele documente strategice 

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014; 

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
101 din 10 februarie 2014; 

Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
593 din 1 august 2011; 

Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planul de acţiuni pentru implementarea 
acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 274 din 18 mai 2015. 
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CAPITOLUL VI. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL MEDIULUI 

Secţiunea 2. Sistemul informaţional integrat de mediu 

 

Articolul 132.  Stabilirea  modului de funcţionare a sistemului informaţional 
integrat de mediu 

Articolul 133. Conţinutul Sistemului informaţional integrat de mediu 

Articolul 134. Cadastrele resurselor naturale 

Articolul 135.  Ţinerea Cadastrelor resurselor naturale 

Articolul 136. Obligaţii 

Articolul 137.  Registrul emisiilor  şi  transferului  de  poluanţi 

Articolul 138.  Structura registrului  emisiilor și transferului de poluanţi 

LEGEA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 
(proiect) (3) Sistemul informaţional integrat de mediu include Sistemele 

Informaţionale Geografice (ca subsisteme) ale Rețelei Ecologice 

Naţionale, care încorporează şi datele privind zonele umede de 

importanţa internaţională şi naţională, ale Fondului ariilor 

naturale protejate, şi altor date, după caz (biotopurilor, 

calitatea solului, etc.) 

Articolul 134. Cadastrele resurselor naturale 

(1) Cadastrele resurselor naturale ale Republicii Moldova sunt create cu scopul 
asigurării unei evidenţe complexe a componentelor de mediu şi evaluarea 
potenţialului acestora. 

(2) Cadastrele resurselor naturale sunt parte componentă a Sistemului 
Informaţional integrat de mediu şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi 
juridică prin care se  realizează stabilirea, înregistrarea, descrierea şi marcarea pe 
hărţi şi planuri topografice a tuturor   resurselor naturale  de  pe  teritoriul  
Republicii,  indiferent   de destinaţia, modul de folosire şi de tipul de proprietate.  
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Fişa actului juridic 

LPM1538/1998 
ID intern unic:  311614  
 

Emitent:  PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 1538  
din  25.02.1998  

privind fondul ariilor 
naturale protejate de 

stat 

Publicat : 16.07.1998 în 
Monitorul Oficial Nr. 66-
68     art Nr : 442  

Titlul VII 
CADASTRUL DE STAT AL OBIECTELOR ŞI COMPLEXELOR  

DIN FONDUL ARIILOR PROTEJATE 
 

    Art.93. - Ţinerea  cadastrului de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate 
este de competenţa autorităţii centrale pentru mediu şi se finanţează de la bugetul de stat. 
Pentru instituirea cadastrului de stat, pot fi folosite mijloace băneşti  din  fondurile ecologice şi 
de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 

    [Art.93 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611] 

    Art.94. - Cadastrul de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate cuprinde 
date despre statutul juridic, apartenenţa, amplasamentul, regimul de protecţie, importanţa 
ştiinţifică, cognitivă şi recreativă a acestor obiecte şi complexe. 

Nr. 
crt. 

Denumirea Suprafaţa   (ha) Amplasamentul Deţinătorii de terenuri 

1 2 3 4 5 

22 Rîpa "Coţofana"   10  

La est de satul Gura Galbenei (a patra de la nord, 
pe panta stîngă a vîlcelei Valea Coţofana), ocolul 
silvic Zloţi, Coţofana, parcela 33, subparcelele 3, 
5; parcela  34, subparcelele 3, 8, 12  

Gospodăria Silvică de Stat 
Cimişlia  
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Fişa actului juridic 

HGO414/2000 
ID intern unic:  301808  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 414  
din  02.05.2000  

privind aprobarea 
Regulamentului 

Cadastrului obiectelor  
şi complexelor din fondul 
ariilor naturale protejate 

de stat  

Publicat : 12.05.2000 în 
Monitorul Oficial Nr. 054  

I. Principii generale  

II. Destinaţia cadastrului  

III. Ţinerea cadastrului  5. Ţinerea cadastrului este competenţa autorităţii centrale 
pentru mediu. Banca de date a cadastrului se formează şi se 
ţine în cadrul Institutului Naţional de Ecologie (INECO), 
subdiviziune a autorităţii centrale pentru mediu.  

IV. Organizarea evidenţei obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate  
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LICENSES VERSION Nr. 
ArcView Single Use 9.0 1 

ArcGIS Spatial Analyst 9.0 1 

3D Analyst 9.0 1 

Geostatistical Analyst 9.0 1 

SUBTOTAL     
ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.0 9 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.0 2 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use License 10.3.1 1 

ArcGIS for Server Workgroup Standard Up to Two Cores 
License 

10.0 1 

ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License 10.0 1 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use 
License 

10.0 1 

Maplex for ArcGIS 9.x Concurrent Use License 10.0 1 

ArcGIS Publisher for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 

ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License 10.0 3 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.2.1 1 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.3.1 1 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.3.1 1 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.3 1 

SUBTOTAL     
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Fişa actului juridic 

LPM94/2007 
ID intern unic:  324097  
 

Emitent:  PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 94  
din  05.04.2007  

cu privire la reţeaua 
ecologică  

Publicat : 29.06.2007 în 
Monitorul Oficial Nr. 90-
93     art Nr : 395  

Capitolul III 
ELEMENTELE REŢELEI ECOLOGICE NAŢIONALE 
    Articolul 9. Structura reţelei ecologice naţionale 
    Reţeaua ecologică naţională se constituie din următoarele elemente funcţionale: 
    a) zone-nucleu; 
    b) zone-tampon; 
    c) coridoare ecologice; 
    d) zone de reconstrucţie ecologică. 
    Articolul 10. Constituirea reţelei ecologice naţionale 
    (1) Reţeaua ecologică naţională se constituie din totalitatea elementelor de importanţă 
internaţională, naţională şi, parţial, locală, corelate cu elementele stabilizatoare de mediu ale 
ţărilor vecine. 
    (2) Elementele reţelei ecologice naţionale se creează pe baza terenurilor naturale şi 
seminaturale ale căror caracteristici oferă posibilitatea conservării unui număr maxim de 
populaţii de plante, de animale şi a tuturor tipurilor de peisaje de pe teritoriul ţării. 
    (3) Elementele reţelei ecologice locale trebuie să asigure constituirea şi dezvoltarea reţelei 
ecologice naţionale în scopul protecţiei eficiente a diversităţii biologice şi peisagistice. 
    (4) Elementele reţelei ecologice naţionale şi hotarele lor sînt indicate pe hărţile reţelei 
ecologice naţionale de diferite scări. 
    (5) Regimul de utilizare a resurselor naturale în hotarele elementelor reţelei ecologice 
naţionale este stabilit prin Regulamentul reţelei ecologice naţionale. 
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Fişa actului juridic 

HGO593/2011 
ID intern unic:  339794  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 593  
din  01.08.2011  

cu privire la aprobarea 
Programului naţional privind 

constituirea 
reţelei ecologice naţionale 

pentru anii 2011-2018 

Publicat : 12.08.2011 în 
Monitorul Oficial Nr. 131-
133     art Nr : 664  

3 anexe Anexa nr. 3  
la Programul naţional privind constituirea 

reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2014 
                                                                          

Harta reţelei ecologice naţionale 

Anexa nr. 4 
la Programul naţional privind constituirea 

reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018 
Planul de acţiuni  

cu privire la constituirea reţelei ecologice naţionale 

Acţiuni  2.2. Includerea elementelor reţelei ecologice naţionale 
în documentaţia de planificare şi amenajare a teritoriilor 
2.3. Elaborarea planurilor de utilizare a terenurilor 
încadrate în reţeaua ecologică naţională în baza 
documentaţiei de planificare şi amenajare a teritoriului 
4.4. Crearea bazei de date a componentelor reţelei 
ecologice naţionale 
5.1. Stabilirea, delimitarea în teren şi cartografierea 
obiectelor  reţelei ecologice naţionale (zonele- nucleu, 
coridoarele ecologice, zonele tampon şi zonele de 
reconstrucţie ecologică) 
5.2.  Elaborarea paşapoartelor obiectelor  reţelei 
ecologice naţionale (zonele nucleu, coridoarele 
ecologice, zonele tampon) 
 5.5.  Elaborarea hărţii biogeografice a  Republicii 
Moldova (2014) 
5.6. Elaborarea şi editarea atlasului  reţelei ecologice 
naţionale (2015) 
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Fişa actului juridic 

LPM325/2005 
ID intern unic:  315224  
 

Emitent:  PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 325  
din  15.12.2005  

cu privire la Cartea Roşie a 
Republicii Moldova 

Publicat : 03.02.2006 în 
Monitorul Oficial Nr. 21-
24     art Nr : 95  

Fişa actului juridic 

HGM1094/2006 
ID intern unic:  317447  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1094  
din  22.09.2006  

pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 

modul  
de folosinţă specială a 
obiectelor Cărţii Roşii a 

Republicii Moldova 

Publicat : 02.10.2006 în 
Monitorul Oficial Nr. 157     art 
Nr : 1200  
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Fişa actului juridic 

HGM1298/2003 
ID intern unic:  295781  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1298  
din  28.10.2003  

cu privire la crearea 
Sistemului Informaţional 

Geografic Naţional 

Publicat : 07.11.2003 în 
Monitorul Oficial Nr. 223-
225     art Nr : 1350 

Anexă 
la Hotărîrea Guvernului nr.1398  

din 28 octombrie 2003 
LISTA 

instituţiilor responsabile pentru crearea concepţiilor sistemelor 

informaţionale geografice de ramură, care urmează a fi 

integrate în Sistemul Informaţional Geografic Naţional 

Nr. d/o 
Denumirea resursei, 

informaţionale 
Instituţiile responsabile Instituţiile implicate 

1 2 3 4 

        

5. Forestiere  
Agenţia pentru Silvicultură 

"MOLDSILVA"  

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru  

6. Acvatice  

Concernul Republican pentru 

Gospodărirea  Apelor "APELE 

MOLDOVEI"  

 

Institutul "ACVAPROIECT" 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Serviciul 

Hidrometeorologic  

de Stat 

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale „Agenţia 

pentru Geologie şi Resurse Minerale” 

S.A. "APĂ-CANAL" 

Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru  

8. Ecologice  
Ministerul Ecologiei şi 

Resurselor Naturale  

Institutul  de Geografie a Academiei  de Ştiinţe a 

Moldovei 

Institutul Naţional de Ecologie "INECO"  

„Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale” 

Ministerul Sănătăţii Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru  

9. Geologice 
Ministerul Ecologiei şi 

Resurselor Naturale  
Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru  
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Fişa actului juridic 

HGO1003/2010 
ID intern unic:  336563  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1003  
din  23.10.2010  

cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al 

Sistemului  
informaţional automatizat 
„Registrul geologic de stat” 

Publicat : 05.11.2010 în 
Monitorul Oficial Nr. 214-
220     art Nr : 1124  

3. Concepţiile sistemelor informaţionale 
geografice de ramură se aprobă de către 
instituţiile responsabile de elaborare, 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi 
Ministerul Dezvoltării Informaţionale, se 
înregistrează la Ministerul Justiţiei şi se 
publică în "Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova". 
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Fişa actului juridic 

HGO1001/2014 
ID intern unic:  355941  
 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 1001  
din  10.12.2014  

cu privire la aprobarea 
Concepţiei Sistemului 

 informaţional „Registrul 
solurilor Republicii 

Moldova” 

Publicat : 19.12.2014 în 
Monitorul Oficial Nr. 372-
384     art Nr : 1085  

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  
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Tipul obiectului:  Teren 

Numărul cadastral:  9422113.004 

Adresa:  
r-nul Cahul, sat. Slobozia 
Mare, extravilan  

Modul de folosință:  Fondul apelor 

Suprafața:  1690.99000 ha 

Tipul hotarelor:  Generale 

Tipul de proprietate:  Publică 

Numărul tranzacțiilor:  0 

Alte drepturi reale:  Există 

Notări:  Nu există 

Interdicții:  Nu există 
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Версия на русском 

Fişa actului juridic 

LPM254/2016 

ID intern unic:  367941  

 

Emitent:  PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 254  

din  17.11.2016 

cu privire la infrastructura 

naţională de date spaţiale 

Publicat : 16.12.2016 în Monitorul 

Oficial Nr. 441-451     art Nr : 887 

Codul de clasificare al actului: 

 

Informaţii despre actele juridice 

prin care s-a modificat, completat, 

abrogat, suspendat sau a fost 

declarat neconstituţional actul 

juridic şi menţiunea privind 

rectificarea actului juridic:  

 

Informaţii despre actele juridice 

adoptate întru executarea actului 

juridic iniţial:  

 

Версия на русском 

Fişa actului juridic 

HGO737/2017 

ID intern unic:  371631  

 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 737  

din  15.09.2017 

pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la normele de creare 

a serviciilor de reţea şi termenul 

de implementare a acestora 

Publicat : 22.09.2017 în Monitorul 

Oficial Nr. 340-351     art Nr : 842 

Версия на русском 

Fişa actului juridic 

HGO738/2017 

ID intern unic:  371632  

 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 738  

din  15.09.2017 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la normele  

de creare și actualizare a metadatelor 

pentru seturile și  

serviciile de date spațiale 

Publicat : 22.09.2017 în Monitorul Oficial 

Nr. 340-351     art Nr : 843 

Codul de clasificare al actului: 

 

Informaţii despre actele juridice prin care s-

a modificat, completat, abrogat, suspendat 

sau a fost declarat neconstituţional actul 

juridic şi menţiunea privind rectificarea 

actului juridic:  

 

Informaţii despre actele juridice adoptate 

întru executarea actului juridic iniţial:  

 

Версия на русском 

Fişa actului juridic 

HGO683/2018 

ID intern unic:  376451  

 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 683  

din  11.07.2018 

pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la normele de aplicare  

care stabilesc modalitățile tehnice de 

interoperabilitate și armonizare  

a seturilor și serviciilor de date 

spațiale, precum și termenul de 

implementare 

Publicat : 20.07.2018 în Monitorul 

Oficial Nr. 267-275     art Nr : 742 

Codul de clasificare al actului: 

 

Informaţii despre actele juridice prin care 

s-a modificat, completat, abrogat, 

suspendat sau a fost declarat 

neconstituţional actul juridic şi 

menţiunea privind rectificarea actului 

juridic:  

 

Informaţii despre actele juridice adoptate 

întru executarea actului juridic iniţial:  

 

Версия на русском 

Fişa actului juridic 

HGO458/2017 

ID intern unic:  370806  

 

Emitent:  GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 458  

din  22.06.2017 

pentru aprobarea 

responsabilităților 

entităților publice  

privind seturile de date 

spaţiale 

Publicat : 30.06.2017 în 

Monitorul Oficial Nr. 216-

228     art Nr : 549 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=367941&lang=2
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=371631&lang=2
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=371632&lang=2
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=376451&lang=2
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=additional&id=370806&lang=2
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Modulul catalog 
În sistem a fost introdus catalogul ce permite inregistrarea metadatelor după standarte ISO19115, ISO19119, 
ISO19110, ISO19139 care sunt ulterior prestate prin interfaţa web şi protocolul OGC-CSW 2.0.2 ISO Profile. Pentru 
aceasta a fost utilizată aplicaţia Geonetwork 2.6.4 ce serveşte  ca bază de metadate centralizată. 
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Organization Licenses 

Apele Moldovei 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.1 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.0 1 1375 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.1 1 1375 

ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License 10.2.1 1 4500 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.2.1 1 1100 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.2.1 2 2140 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.2.1 2 2140 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.3.1 2 0 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.3.1 1 0 

SUBTOTAL     12 630 

AGEOM 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.1, 

USD 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.2.1 2 2200 

SUBTOTAL     2 200 
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Hydrometeo 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.1, 

USD 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.2.1 2 2140 

ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License 10.2.1 1 4500 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.2.1 2 2140 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.2.1 1 1100 

SUBTOTAL     9 880 

Institute Ecology and Geography 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.1, 

USD 

ArcView Single Use 9.0 1 1375 

ArcGIS Spatial Analyst 9.0 1 1925 

3D Analyst 9.0 1 1925 

Geostatistical Analyst 9.0 1 1925 

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.1, 

USD 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.0 9 12 375 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.0 2 3850 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Single Use License 10.3.1 1 0 

ArcGIS for Server Workgroup Standard Up to Two Cores License 10.0 1 5250 

ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License 10.0 1 5625 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

Maplex for ArcGIS 9.x Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS Publisher for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License 10.0 3 8250 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.2.1 1 0 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.3.1 1 0 

ArcGIS for Desktop Basic Single Use License 10.3.1 1 0 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use License 10.3 1 770 

SUBTOTAL     43 820 
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Inspectorate Ecologic (from POPs project) 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.

1 

ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License 10.0 1 4500 

ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License 10.0 1 2750 

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use License 10.0 1 1925 

ArcGIS for Server Workgroup Standard Up to Two Cores License+ upgrade to level Enterprise 4 cores (will include Portal for 

ArcGIS) 

10.0 1 27 

500 

SUBTOTAL     40 

525 

Biosecurity office 

  

LICENSES VERSION Nr. v.10.3.

1 

ArcView Single Use  8.3 1 1375 

SUBTOTAL     1 375 
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DDMS: 
Inventarierea depozitelor de deșeuri menajere solide 

din RDC, RDN și UTA Găgăuzia și crearea  
bazei de date geospațiale a rețelei de gunoiști din Republica Moldova 



Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare 
teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova 



Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare 
teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova 

CORINE: 
Evaluarea impactului de mediu a schimbărilor 
în utilizărea terenului din Republica Moldova 
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HIDROGIS: 
Developing the Concept and Structure 

of Water Geographic Information System (WGIS) 
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BIODIVERSITATE: 
Planificarea nationala 

în domeniul biodiversitatii pentru a sustine implementarea 
 Planului Strategic al CDB 2011-2020 în Republica Moldova 
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Informația trebuie: 

• Să fie gestionată cât mai aproape de sursa.  

• Colectată o singură dată și partajată cu alții  pentru mai multe scopuri.  

• Disponibilă pentru a îndeplini cu ușurință obligațiile de raportare.  

• Ușor accesibilă tuturor utilizatorilor.  

• Accesibilă, pentru a permite comparații la scara geografică corespunzătoare, precum și 
participarea cetățenilor.  

• Disponibilă complet   pentru  publicul larg  la nivel național, dar și în limba națională 
relevantă (e).  

• Sprijinită prin standarde comune deschise și  software deschise, libere . 

 

Principiile de bază recomandate pentru Shared Environmental Information System (SEIS) 
(Sistem Informatic partajat European pentru Mediu) 
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Software 

Database 

Internet 
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Coordinator: National Land Survey of Finland - 2017 

http://www.maanmittauslaitos.fi/en
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ÎNTREBĂRI  

Mulţumesc pentru Atenţie!!! 

DILAN Vitalie Oleg 
Tiraspol State University (in Chisinau) 
Faculty of Geography 
GIS Laboratory 
Mobile Phone: + (373) 699 85 294 
Email: vitalidilan@yahoo.com 
       dilan.vitalie@gmail.com 


