
 
                                    

17 noiembrie , 2014  

Chișinău 
 

Uniunea Europeană oferă o susținere considerabilă pentru îmbunătățirea procesului de cartografiere 

din Moldova 

 
Lansarea proiectului twinning "Proiectul Twinning pentru Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru (ARFC) - Organizare, 

Optimizare și Procesul de Informatizare privind Cartografierea în Republica Moldova" are loc astăzi în cadrul unei conferințe de 

lansare la care va participa Șeful Delegației UE în Moldova, Pirkka Tapiola 

 

 

Scopul asistenței UE oferite prin intermediul proiectului twinning "Organizare, Optimizare și Procesul de 

Informatizare privind Cartografierea în Republica Moldova" este de a accelera dezvoltarea Serviciilor Societății 

Informaționale în Moldova. Această inițiativă este diect interconectată cu implementarea Directivei UE INSPIRE; în 

acest context vor fi oferite din fonduri europene 1,2 milioane euro pentru asigurarea implementării Proiectului 

Planului de Acțiuni.  

 

Beneficiarul principal al proiectului este Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova, care va 

fi susținută pentru a-și consolida sistemul de cartografiere, performanța și impactul. Aceasta se va realiza în cooperare 

cu partenereii europeni din cadrul acestui proiect, Swedesurvey, agenția internațională a Lantmäteriet (Agenția 

Suedeză pentru Cartografiere, Cadastru și Contorizare Funciară) și Admnistrația Geodezică de Stat din Republica 

Croația.  

 

Scopul proiectului este de a face progrese în cadrul procesului de dezvoltare a serviciilor societății informaționale în 

Republica Moldova. Suplimentar, această activitate va oferi susținere Agenției Relații Funciare și Cadastru privind 

gestionarea și actualizarea unui sistem de cartografiere sigur, omogen, integrat și eficient. Pentru a realiza aceste 

obiective se așteaptă ca actorii relevanți să se implice în mod activ. De aceea, Agenția Relații Fundicare și Cadastru va 

încuraja o comunicare intensă cu alte ministere și agenții din Republica Moldova.  

 

Implementarea acestui proiect va contribui la îmbunătățirea sistemului de cartografiere în conformitate cu standardele 

UE și cele mai bune practici internaționale de gestionare a datelor geografice. Susținerea oferită de Uniunea 

Europeană în cadrul acestui proiect va duce la o transparență mai mare a guvernării prin utilizarea și promovarea 

tehnologiilor informaționale în sectorul public.  
               

Comunicat de Presă



                

 

               

               Context:  
 

Activitățile organizate în perioada implementării proiectului twinning "Proiectul Twinning pentru Agenția Relațiilor Funciare și 

Cadastru (ARFC) - Organizare, Optimizare și Procesul de Informatizare privind Cartografierea în Republica Moldova" creează 

pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru oportunitatea de a obține rezultatele așteptate în conformitate cu standardele europene 

și cele mai bune practici internaționale privind gestionarea datelor geografice.  

 

Deși Republica Moldova nu este țară candidată pentru integrarea în UE, Agenția Relații Funciare și Cadastru consideră 

mecanismul INSPIRE un instrument adecvat pentru asigurarea unor condiții potrivite și eficiente, din punct de vedere al 

costurilor, pentru gestionarea și diseminarea datelor geografice la nivel național. Proiectul va susține eforturile depuse de către 

Agenția Relații Funciare și Cadastru în implementarea mecanismului INSPIRE. 

 

Proiectul se va concentra asupra implementării activităților enumerate în cadrul celor patru componente: 

• Elaborarea unei legi umbrelă privind datele geografice în conformitate cu cerințele INSPIRE ale UE; 

• Demonstrarea unei soluții SDI regionale eficace, implicând anumiți actori, în conformitate cu cele mai bune practici 

europene; 

• Demonstrarea unei soluții SDI locale în regiunile pilot cu implicarea anumitor actori și în conformitate cu cele mai bune 

practici europene; 

• Demonstrarea activității rețelelor privind schimbul de date va ține de responsabilitatea ARFC.  

 

 

Informații despre eveniment:  

 

Conferința de lansare a Proiectului Twinning "Proiectul Twinning pentru Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru (ARFC) - 

Organizare, Optimizare și Procesul de Informatizare privind Cartografierea în Republica Moldova", proiect finanțat de către 

Uniunea Europeană, va avea loc în data de 17 noiembrie, 2014. Conferința va avea loc în sala de conferințe a Agenției Relații 

Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova (etajul 1, Chișinău, str. Pușkin 47), începând cu ora 14:00.  

 

Beneficiile și implicațiile acestui proiect vor fi discutate de către:  

• Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova,  Ambasadorul Pirkka Tapiola 

• Ambasadoarea Suediei, Ingrid Tersman  

• Directorul General al Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova, Anatolie Ghilas   

 

Pentru mai multe informații 
Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova: www.arfc.gov.md   

Delegația UE în Moldova : http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/index_en.htm  

Parteneriatul Estic: www.ec.europa.eu/europeaid/easternpartnership  

 

 

 
 
                                         The project is funded by the  

European Union 
 
Delegation of 
the European Union to Moldova 
 
Kogalniceanu 12, MD 2001 
Chisinau, Moldova 

 
Contacts: 
 
 
Tel: + 373 22 505 210  
Fax:+ 373 22 545 421 
 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders.
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