
   ÎS ”Centrul de Stat pentru Atestarea  
şi Omologarea Produselor de  

Uz Fitosanitar şi a Fertilizanților” 
 
 

R A P O R T      
anual despre rezultatele activității tehnico-științifice și organizatorice, 

administrării proprietății publice a Centrului de Stat  în anul 2017 

 
În anul 2017 colaboratorii Centrului de Stat şi-au desfășurat activitățile în conformitate cu 
atribuțiile şi obiectivele stipulate în: Regulamentul privind atestarea și omologarea de stat a 
produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1307/2005; Regulamentul Uniunii Europene nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și partea lui integrantă - Anexa 1, referitor la revizuirea 
substanțelor active ale produselor de uz fitosanitar; Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele și în 
conformitate cu Reglementarea tehnică ”Fertilizanți minerali. Cerințe esențiale”, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2012. 
 
Rolul decizional în activitatea Centrului de Stat îi aparține Consiliului Republican 
Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților în 
componența a 11 membri, format din savanți și specialiști, care activează pe baze obștești, ai 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academiei de Științe a Moldovei, 
Ministerului Sănătății,  Agenției pentru Siguranța Alimentelor, precum și ai instituțiilor publice 
”Selecția” și ”Nicolae Dimo”.  
Pe parcursul  anului  2017 au fost organizate şi petrecute 10 ședințe ordinare în plen ale 
Consiliului prin deciziile căruia au fost omologate 164 produse, inclusiv 18 insecticide, 34 
fungicide, 33 erbicide, 7 produse pentru tratarea semințelor, 68 fertilizanți, 4 reglatori de 
creștere. 
La 53 produse anterior omologate a fost extinsă sfera de utilizare la alte culturi (6 insecticide, 
10 fungicide, 4 erbicide, 1 produs pentru tratarea semințelor, 29 fertilizanți, 1 reglator de 
creștere).  
Concomitent cu procesul de omologare a produselor şi formelor preparative noi, la solicitarea 
firmelor producătoare de pesticide și fertilizanți, a decurs şi procesul de reomologare a acestora. 
La ședințele Consiliului, au fost examinate şi reomologate 113 produse, inclusiv 23 insecticide, 
32 fungicide, 42 erbicide, 10 produse pentru tratarea semințelor, 4 fertilizanți, 2 reglatori de 
creștere. Activitatea generalizată a Consiliului Republican Interdepartamental efectuată pe 
parcursul anului a fost expusă în Suplimentul la Registrul de Stat care a fost editat în luna martie 
curent.   
 

De la firmele producătoare în perioada reglementată, în adresa Centrului de Stat au parvenit un 
șir de solicitări pentru efectuarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare de stat a 
produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților, cu omologarea ulterioară a acestora. Astfel, în 
rezultatul examinării tuturor cererilor a fost aprobat și realizat Programul de testare a 
pesticidelor și fertilizanților, în care au fost incluse 170 de produse. 
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Reieșind din solicitările firmelor producătoare pentru testarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanților în condițiile Republicii Moldova, au fost încheiate contracte de colaborare cu 41 
de  firme din diferite țări precum: Germania, Polonia, România, Franța, Grecia, Spania, Marea 
Britanie, Elveția, Italia ș.a. 
Ca rezultat, pe parcursul anului 2017 au fost testate: 36 insecticide, 65 fungicide, 57 erbicide, 
8 preparate pentru tratarea semințelor, 2 fertilizanți, 3 reglatori de creștere, ș.a.  
Produsele de uz fitosanitar au fost testate în 1546 variante la 25 culturi agricole, dintre care cele 
mai frecvente solicitări au fost la grâu, sfecla de zahăr, măr, vița de vie, tomate, floarea soarelui, 
porumb etc., în volum total de.   
Pentru testarea de stat au fost contractate 7 instituții de cercetări științifice din cadrul 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academiei de Științe a Republicii 
Moldova, de la care în luna noiembrie-decembrie au fost obținute 365 de rapoarte despre 
rezultatele lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanților.  
Colaboratorii Centrului de stat au participat la montarea experiențelor și pe parcursul perioadei 
de vegetație au efectuat controale asupra mersului lucrărilor de cercetare-testare-experimentare 
a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților în instituțiile de cercetări științifice cu 
întocmirea actelor respective.  
 

Centrul de Stat exercită analize de laborator a substanței active în produsele admise spre 
omologare şi adaptează metodele de determinare a acesteia în diferite medii. 
În anul 2017, prin efectuarea analizelor cromatografice au fost supuse încercărilor în scop de  
certificare, 730 produse de uz fitosanitar: inclusiv 581 produse pentru Organismul de Certificare 
a Produselor de Uz Fitosanitar al Centrului de stat și 149 produse pentru Organismul de 
Certificare al Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare., care au coincis 
datelor indicate de firmele producătoare.   
Concomitent, au fost efectuate 429 analize de laborator în vederea controlului calității 
produselor fitosanitare comercializate de la agenți economici, persoane fizice și cele verificate 
de către organele de instanță, în rezultat 4 produse sau dovedit a fi neconforme (nu s-au depistat  
substanța activă). 
Conform Programului testărilor de Stat pentru determinarea reziduurilor de pesticide în 
produsele agricole din parcelele experimentale, de la ultima prelucrare până la recoltare, au fost 
recepționate și analizate 253 probe (759 analize) la culturile: măr, struguri, prun, vișin, sfecla 
de zahăr, ceapă, morcov, varză, etc. 
Au fost analizate 164  probe de vin, Conform contractului cu Centrul Național de Cerificare a 
Calității Producției Alcoolice, de la agenți economici din țară pentru exportul în Republica 
Belorusă, Ucraina și Federația Rusă. 
Pe parcursul anului au fost efectuate 2 încercări de comparări interlaboratoare cu laboratoarele 
acreditate în domeniul determinării: - reziduurilor de pesticide clororganice POPs în apă; 
-conținutului ingredientelor active sulfonilureice în produse fitosanitare. 
  
Un aport în activitatea Centrului de Stat a fost adus de către Organismul de Certificare creat la 
17 iunie 2010 prin directiva Fondatorului.  
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Specialiștii Organismului de Certificare a Produselor de uz Fitosanitar au efectuat lucrări de 
certificare (fungicide, insecticide, erbicide) cu eliberarea Certificatelor de Conformitate. În total 
au fost evaluate 254 solicitări la certificare (schema 1b), în rezultatul cărora au fost eliberate 
358 Certificate de Conformitate.  
Pentru evaluarea produselor conform cererilor s-au identificat condițiile de păstrare și prelevate 
581 de mostre, transmise ulterior pentru încercări Laboratorului de Încercări din cadrul 
Centrului de Stat. În scopul completării cu informație actualizată a bazei de date a Centrului de 
Stat, pe parcursul anului specialiștii Organismului de certificare au verificat, înregistrat și 
prezentat spre aprobare 80 de etichete: inclusiv 64 pentru produsele de uz fitosanitar și 16 
etichete pentru fertilizanți. 
 
În luna martie anul 2017 Organismul de certificare a fost audiat de evaluatorii MOLDAC 
privind menținerea Sistemului de Management în conformitate cu cerințele standardului de 
referință SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 “Evaluarea conformității. Cerințe pentru 
organismele care certifică produse, procese si servicii”.  
Întru menținerea competenței de experți ai Organismului de certificare, specialiștii Centrului de 
Stat au participat în calitate de evaluatori tehnici, la evaluările externe în componența a 4 echipe 
sub egida Centrului Național de Acreditare MOLDAC, la evaluarea de supraveghere a altor 
Organisme de Certificare și Laboratoare de Încercări.  
          
Ca rezultat al implementării cunoștințelor acumulate și a activității eficiente a specialiștilor 
Centrului de Stat în anul 2017 s-a obținut un venit în sumă de 22303,5 mii lei, atestând o creștere  
de 27,6% comparativ cu anul 2016. 

Sursele principale din care s-au acumulat veniturile întreprinderii țin de activitățile în 
principalele domenii, precum urmează: 

 

Activități 

Anul 2016 
(mii lei) 

Anul 2017 
(mii lei) 

Cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar 
și a fertilizanților    

8715,9 11305,8 

Omologarea,  reomologarea și extinderea sferei de utilizare a 
produselor de uz fitosanitar  și a fertilizanților                                                                             

8101,4 10039,4 

Controlul calității pesticidelor, analiza  reziduurilor  
pesticidelor în vin, produse agricole 

416,6 568,7 

Certificarea  produselor de uz fitosanitar                                                206,3 381,7 

Realizarea Registrelor de stat           32,3 13,9 
Total 17472,5 22303,5 

 
Pe parcursul anului 2017 au fost încheiate contracte de colaborare cu 41 companii străine 
producătoare de produse fitosanitare şi fertilizanți în sumă de 667,9 mii EURO, inclusiv TVA 
20%. În baza acestora au fost încheiate 153 contracte de colaborare tehnico-ştiinţifică cu 
instituțiile de cercetări științifice  în sumă de 500,3 mii EURO. 
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În anul gestionar, Instituțiilor de Cercetări Științifice pentru exercitarea încercărilor de stat, întru 
evaluarea eficacității biologice, au fost transferați 10175,2 mii lei, ceea ce constituie 90 la sută 
din suma contractelor încheiate, după cum urmează:    

Instituția de cercetări științifice Numărul de 
contracte 

Suma transferată 
mii.lei 

Institutul de Cercetări  pentru Culturile de Câmp „Selecția” 
 

32 2568,2 

Institutul Ştiinşifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii  
Alimentare 

45 2881,8 

IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” 10 61,0 
Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo” 
 

19 1027,4 

Universitatea Agrară de Stat 23 1178,6 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al 
Academiei de Știință 

22 1836,8 

Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice 1 27,3 
Institutul de Zoologie al Academiei de Știință 1 45,1 
Total 153 10175,2 

 
Conform situației financiare anuale, Anexei nr.2 „Situația de profit şi pierderi”, rezultatul din 
activitatea operațională este pozitiv şi constituie 3391,9 mii lei. Din activitatea financiară  
(diferența de curs valutar) în anul 2017  s-au  obținut pierderi în sumă de 416,1 mii lei. Profitul 
total a perioadei de gestiune constituie 2975,8 mii lei. Cota impozitului pe venit în anul 2017 
este de 12% și a fost calculat impozit în sumă de 390,6 mii lei, care a fost transferat în Bugetul 
de stat. Profitul net spre repartizare constituie 2585,2 mii lei. 
 

În scopul promovării serviciilor, activităților și distribuirea literaturii de specialitate editate, 
Centrul de Stat anual participă la Expoziția Internațională Specializată “Moldagrotech”,  și ca 
rezultat pentru participarea activă în cadrul concursului „Noutatea anului”, întreprinderea a fost 
decernată cu Medalia de aur și premiu bănesc în sumă de 2000 lei. 
 

În cadrul Centrului de Stat activează 20 de specialiști în domeniu, inclusiv doi doctori în științe, 
care sunt încadrați în 4 subdiviziuni structurale precum: Secția Testare, Expertiză și Evaluare; 
Laboratorul de Încercări ”Atestarea și Controlul Calității Pesticidelor; Organismul de 
Certificare și Secția Generală. Activitatea specialiștilor întreprinderii este reglementată de 
Statutul întreprinderii, Planul de afaceri anual și trienal, Fișele de post precum și de actele 
normative interne, instrucțiuni și reglementări în domeniu. Drepturile și obligațiile reciproce 
dintre salariați şi angajator în sfera muncii şi cea socială sunt stabilite în cadrul parteneriatului, 
care se realizează prin:  

- negocierea și încheierea Contractului colectiv de muncă,  
- aprobarea Regulamentului intern,   
- aprobarea Regulamentului cu privire la salarizarea şi stimularea materială a angajaților, 
- aprobarea și respectarea Programului anual al concediilor de odihnă a salariaților, ș.a.  
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În scopul eficientizării administrării proprietății publice, Politica de dezvoltare și 
managementul organizațional al Centrului de Stat stau la baza stabilirii obiectivelor individuale 
de performanță ale Administratorului și sunt în vizorul permanent al Consiliului de 
Administrație al întreprinderii prin aprobarea și analiza realizării acestora.  
Principalii indicatori calitativi de performanță reglementează organizarea, coordonarea și 
controlul activității Centrului de stat, prin întreprinderea unor acțiuni concrete în scopul 
obținerii celor mai bune rezultate și, concomitent indicatorii cantitativi prevăd sporirea 
veniturilor din vânzări, încheierea contractelor cu firmele producătoare de produse de uz 
fitosanitar și fertilizanți, precum și cu instituțiile științifice și academice de profil.   
Reieșind din Planul financiar de afaceri pentru anul curent s-au planificat obiectivele de 
performanță a Administratorului în virtutea modificărilor cadrului legislativ și organizațional. 
 

În scopul extinderii spectrului serviciilor acordate, modernizării calității și întru excluderea 
riscului managerial și operațional, specialiștii Centrului de Stat tind spre acumularea 
cunoștințelor noi, participând în cadrul vizitelor de lucru și a instruirilor de specialitate, 
organizate în acest scop de către organizații internaționale precum sunt: 
- Forumul Internațional CEUREG organizat pentru specialiștii din țările Europei Centrale și 

de Est, desfășurat în luna octombrie în or. Bratislava, Republica Slovacă; 
- Forumul specialiștilor din domeniu cu tematica: ”Asigurarea compatibilității mediului 

ambiant și a substanțelor active noi”,  organizat de Compania BASF în luna mai în 
Germania; 

- instruirea organizată în luna august de specialiștii Organismului Național de Standardizare-
ASRO din România, cu tematica ”Certificarea conformității produselor - O abordare 
cuprinzătoare a cerințelor referitoare la funcționarea organismelor, la procesele de 
certificare și documentele normative conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN 
ISO/CEI 17067:2014 și SR ISO/CEI 17007:2010, ș.a. 

 

Personalul Centrului de Stat, întru evitarea riscului accidentelor de muncă, este instruit în 
vederea respectării prevederilor legii securității și sănătății în muncă, asigurat cu mijloace de 
protecție individuală (halate, respiratoare, mănuși, ș.a.), diagnosticată starea sănătății și asigurat 
contra accidentelor în muncă și bolilor profesionale. În același scop s-a instalat sistemul automat 
de semnalizare a incendiilor în încăperi. Pentru a evita efectele periculoase ale rămășițelor 
toxice de preparate și substanțe nocive asupra sănătății salariaților, în incinta Centrului de stat 
a fost organizată spălarea echipamentelor individuale.  
În scopul evitării surselor interne a riscului utilizării echipamentelor învechite, pe parcursul 
anului au fost renovate echipamentele sistemului informațional intern utilizat de angajații 
întreprinderii și retehnologizate unele procese din cadrul Laboratorului de Încercări, întru 
realizarea cărora s-au distribuit surse financiare necesare.   
 

Activitatea Centrului de Stat este administrată de către Consiliului de Administrație, în 
componența a 5 membri,  prin aprobarea Planului financiar de afaceri, Structurii organizatorice, 
Statelor de funcții a întreprinderii,  precum și prin examinarea rezultatelor activității financiare 
trimestriale și anuale, a Rapoartelor fiscale și dărilor de seamă statistice, Raportului de audit 
efectuat de Compania ”BAS-Audit” SRL pentru anul 2016, analizarea realizării obiectivelor 
individuale de performanță a Administratorului, ș.a. 
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Pe parcursul anului 2017 au fost organizate şi petrecute 7 ședințe a Consiliului de Administrație 
în cadrul cărora au fost discutate 14 subiecte. Conform Regulamentului de activitate a 
Consiliului de Administrație, membrii acestuia au fost preventiv familiarizați cu informațiile la 
subiectele puse în discuție în cadrul ședințelor planificate.  
 

În cadrul discuțiilor membrii Consiliului de Administrație au analizat activitatea Centrului de 
Stat și a administratorului acestuia, menționând rezultatele pozitive obținute cât și trasarea unor 
măsuri concrete întru îmbunătățirea activităților Laboratorului de Încercări și a Organismului 
de Certificare. 
 

La ședința Consiliului de Administrație din luna decembrie 2017 a fost aprobat Planul financiar 
trienal de activitate a întreprinderii pentru anii 2018 – 2020, s-a demarat concursul de selectare 
a companiei de audit pentru efectuarea auditului activității financiare pentru anul 2017, aprobată 
Structura organizatorică și Statele de personal.  
 

Membrii Consiliului de Administrație în activitatea sa au acordat o atenție deosebită la stabilirea 
sarcinilor privind extinderea spectrului de servicii acordate de către specialiștii Centrului de 
Stat, armonizarea legislației la cerințele Uniunii Europene, minimizarea cheltuielilor în 
activitatea întreprinderii, ș.a. 
 

Pe parcursul anului Consiliul de Administrație a activat într-o componență constantă, cu 
excepția lunii decembrie în care prin ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului au fost schimbați doi membri ai Consiliului. A fost suplinită funcția de Președinte 
al Consiliului de către șefa Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța 
alimentelor de origine vegetală, reprezentantul Fondatorului, și suplinit reprezentantul 
Ministerului Finanțelor în calitate de membru.  

Informația privind exercitarea funcțiilor de către persoanele  
împuternicite să reprezinte interesele statului în  

ÎS ”Centrul de Stat PAOPUFF” pentru anul 2017 
 

Nr. d/o Numele, prenumele 
membrilor consiliului 

Funcţia 
deţinută în cadrul consiliului 

  

Mărimea indemnizaţiei  
 (lei) 

1 Roșca Andrian Președinte 3000 
2 Dumitraș Lilia Membru 1800 
3 Cazan Roman Membru 1800 
4 Vîrcolici Ana Membru 1800 
5 Ciobanu Alexandru Membru 1800 
6 Tertea Veronica Președinte 1800 
7 Popescu Serghei Membru 1800 
8 Iaconi Ion Membru 630 

 
Colectivul Centrului de Stat are ca obiectiv realizarea Planului de afaceri, administrarea 
eficientă și dezvoltarea proprietății publice ce i-a fost transmisă în gestiune economică și 
colaborarea cu specialiștii din ramură la actualizarea legislației de specialitate în concordanță 
cu modificările structurale prin prisma actelor normative naționale și europene.  
Vladimir Moșoi, 
Administratorul Centrului de Stat  
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