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Raport de activitate al Serviciului relații funciare și cadastru pentru semestrul II, anul 2015 

Obiectivul nr. 3: Instruirea practică a inginerilor cadastrali din primării privind darea de seamă funciară pentru anul 2015 

1.1 Seminar practic cu tema: ,,Elaborarea 

dării de seamă funciară anuală a 

primăriei/orașului cu ajutorul programului 

electronic CADFUNC5”. 

1.1.1. Instruirea practică a inginerilor 

cadastrali din raion privind perfectarea 

în format electronic a fișelor cadastrale 

centralizatorii cu descifrarea și 

modificările respective a categoriilor de 

teren în teritoriu. 

Nr. de participanți 

la seminar; Gradul 

de mulțumire al 

participanților. 

Trim. IV 

Octombrie 

2015 

V. Borș  

N. 

Tabacaru 

27 persoane, 

modele de 

calculare și 

îndeplinire a 

dării de 

seamă 

funciare pe 

primării. 

Realizat 

 

2 

Media 

aritmetică  

  2 

 

Obiectivul nr. 4: Coordonarea și primirea dărilor de seamă funciare din primării și elaborarea Cadastrului funciar pe raionul 

Strășeni pentru anul 2015.     

1. Controlul îndeplinirii dării de seamă 

funciară pe fiecare primărie în parte și 

stabilirea totalului pe raion a tuturor 

categoriilor funciare. 

 

1.1.1. Corectitudinea și calitatea 

descifrărilor și modificărilor 

categoriilor de teren pe fiecare primărie 

aparte. 

Nr. dărilor de 

seamă în format 

electronic și de 

mînă; Termenul de 

prezentare. 

 

Trim. IV 

Noiembrie 

2015 

V. Borș 

N. 

Tabacaru 

27 formulare 

de dare de 

seamă, 22 de 

mînă, 5 în  

format 

electronic. 

Realizat 

parțial 

1 

 



1.1.2. Calcularea totalurilor pe categorii 

de teren și elaborarea în format 

electronic a Cadastrului funciar în 

întregime pe raion. 

Termenul de 

prezentare. 

Trim. IV 

Decembrie 

2015 

V. Borș  

N. 

Tabacaru 

Elaborarea 

dării de samă 

funciare pe 

raion cu 

ajutorul 

programului 

electronic 

CADFUNC 5 

Realizat 

2 

 Media 

aritmetică 

1,5 

 

Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor, împărțit la 

numărul de obiective: 2 +1,5 = 3,5 : 2= 1,75 

       

     1,75 

Calificativul de 

evaluare propus: 

Bine 

Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale (probleme, dificultăți și bariere în realizarea obiectivelor, cauzele acestora, soluțiile aplicate pentru 

depășirea acestora, propuneri pentru eficientizarea activității etc.): 

   

 

  Șeful serviciului relații funciare și cadastru          Valeriu BORȘ            ______________                __________ 


