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I. Întroducere 

 

Solul cu fertilitatea sa este cea mai mare bogăție pe care o are Republica Moldova, iar 

agricultura este ramura primordială de activitate a majorității populației și sectorul strategic 

pentru țară, care dispune de potențial de dezvoltare (natural, uman, economic, social, etc..), cu 

cele mai multe domenii conexe acesteia, care definesc modul de viață în mediul rural și nivelul 

de trai al acestora. 

   În spațiul rural al Republicii Moldova locuiesc peste jumătate din populația țării, iar 

agricultura este principala îndeletnicire și sursă de venit. Republica Moldova în mare parte este 

dependentă de agricultură și dezvoltarea rurală. În ultimii 5 ani contribuția agriculturii la 

formarea Produsului Intern Brut (PIB) variază între 8 –10%, iar împreună cu industria 

prelucrătoare  aceasta depășește 15%. Produsele agricole și agroalimentare asigură în medie 

35% din exportul produselor autohtone. 

Numărul mare al populației din spațiul rural, raportat la capacitatea și oportunitatea de a-

și asigura venituri decente, a generat un nivel pronunțat de migrație internă, din zona rurală spre 

zona urbană, cât și peste hotarele țării. Amploarea acestui fenomen este atât de variată, încât a 

devenit cea mai importantă problemă a țării, care se răsfrânge asupra tuturor indicatorilor 

economici și sociali. 

Evoluția factorilor naturali, în special a condițiilor climaterice, în paralel cu complexul 

factorilor antropogeni (tehnologia de lucrare a solului, proprietățile solului, protecția plantelor 

de dăunători, boli și buruieni, administrarea îngrășămintelor, etc.), determină volumul de recoltă 

a culturilor agricole. Pentru obținerea unor recolte înalte și asigurarea competitivității 

agriculturii este foarte importantă prevenirea pierderilor provocate de organismele dăunătoare 

(dăunători, agenți fitopatogeni etc..), inclusiv buruieni, care la etapa actuală, reprezintă o 

problemă complexă în protecția plantelor. 

Sistemul integrat de măsuri în protecția plantelor, este un concept apărut în anii 1970, 

care constă în prevenirea infestării cu dăunători, boli și buruieni, și recurge la practici agricole 

durabile, cum ar fi rotația culturilor în asolament și selecția de semințe cu rezistență la dăunători 

și boli, monitorizarea dăunătorilor, agenților patogeni și buruienilor cu stabilirea pragului 

economic de dăunare (PED) care stă la baza deciziilor cu privire la necesitatea și momentul 

aplicării unor măsuri de combatere a organismelor dăunătoare. Această abordare este mai 

ecologică și permite reducerea dependenței de produsele de protecție a plantelor, deoarece se 

recurge la aplicarea pesticidelor doar după epuizarea metodelor preventive, fizice, biologice sau 

a altor metode nechimice de combatere a dăunătorilor, bolilor sau a buruienilor.  
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Astfel, fără de o protecţie sigură, paralel cu alte etape ale procesului tehnologic de 

cultivare a culturilor agricole, obţinerea recoltelor bogate şi competitive, atât pentru piața 

internă cât și pentru cea externă, este practic imposibilă.  

În context, reieşind din prevederile cadrului normativ ce reglementeaza domeniul  

protecției plantelor, se impune necesitatea formării unui sortiment de produse fitosanitare de 

ultima generatie cu un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, animale și a mediului, care 

să asigure protecţia plantelor de dăunători, boli şi buruieni, atât pentru culturile care ocupă 

suprafețe mari cât și pentru cele care ocupă suprafeţe relativ mici ce au însemnătate pentru 

economia naţională.  

Totodată, plantele cultivate și solul au nevoie de fertilizanţi - produse utilizate drept 

stimulatori pentru nutriţia plantelor, ameliorarea sau menţinerea proprietăţilor agrochimice şi 

biologice ale solului. Azotul, fosforul, potasiul, magneziul, fierul, calciul și alte elemente 

nutritive în forme asimilabile, sunt necesare și influențează formarea cât cantitativă atât și 

calitativă a producției agricole.  

În contextul agriculturii durabile un segment important este ”agricultura ecologică”, care 

oferă soluții în vederea depășirii provocărilor de ordin economic, ecologic și social. Aceasta 

presupune o nouă abordare agroecologică prin respectarea integrității ciclului de producere, 

regenerarea fertilității solului, reducerea de imputuri industriale. 

Importanța agriculturii ecologice la nivel mondial a crescut în ultimele două decenii, fiind 

determinată de o creștere a gradului de conștientizare a progresului degradării resurselor și a 

schimbărilor climatice, precum și datorită cererii consumatorilor de alternative sănătoase de 

produse alimentare. Republica Moldova, ca și alte țări care se bazează în mare măsură pe 

agricultură, recunoaște această tendință globală și încearcă să se adapteze la aceasta, prin a crea 

condiții necesare pentru a aborda problemele legate de agricultura convențională, suportul 

statului (prin acordarea de subvenții) în susținerea promovării și dezvoltării agriculturii 

ecologice, precum și pentru a-și crește valoarea exporturilor pe piețele stabilite și penetrarea 

noilor piețe. 

Din considerentele strategice a agriculturii pentru Republica Moldova și bunelor practici 

agricole, utilizarea produselor fitosanitare constituie unul dintre mijloacele cele mai importante 

de protecție a plantelor și a produselor vegetale împotriva organismelor dăunătoare, inclusiv a 

buruienilor, și de îmbunătățire a calității producției agricole.  

Totodată, produsele fitosanitare pot avea efecte negative asupra producției vegetale sau 

utilizarea lor poate implica riscuri și pericole pentru oameni, animale și mediu, dacă sunt 
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întroduse pe piață fără să fi fost testate și omologate în modul stabilit și dacă sunt utilizate 

incorect. 

       Astfel, Serviciul de Stat ”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz 

Fitosanitar și a Fertilizanților” creat pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,  

potrivit prevederilor cadrului normativ ce reglementează politica de stat în sfera activității cu 

produse de uz fitosanitar și cu fertilizanți, are misiunea de a organiza și de a coordona activitățile 

de cercetare-testare-experimentare, omologare și înregistrare a produselor de uz fitosanitar și a 

fertilizanților în scopul reducerii riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și 

mediului, conform domeniilor de competență și funcțiilor de bază stabilite în Statut. 

       Cadrul normativ care stabileşte bazele juridice și reglementează politica de stat în sfera 

activității cu produse de uz fitosanitar și cu fertilizanți: 

• Legea nr.119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi; 

• Hotărârea Guvernului nr. 960/2020 cu privire la Serviciul de Stat ”Centrul de Stat 

pentruAtestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea 

modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului; 

• 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 cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de cercetare-testare-

experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi modul de utilizare a 

mijloacelor bănești acumulate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 200/1995; 

• Reglementarea tehnică ”Fertilizanți minerali. Cerințe esențiale”, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 268/2012; 

 

• ACTE ale UE pe domeniul dat: 

• Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009, privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 

Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului; 

• Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 

octombrie 2003, privind îngrășămintele. 
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II. Activitatea financiară a Centrului de Stat 

Venitul Centrului de Stat pe perioada activității în calitate de Serviciul de stat, în anul 

2021 a constituit 14423,6 mii lei. Venitul total a fost format din următoarele surse: 

 

Activități 

Anul 2021 

(perioada 01.06.2021-31.12.2021) 

(mii lei) 

Cercetare-testare-experimentare a produselor 

de uz fitosanitar și a fertilizanților    

8308,3 

Omologarea,  reomologarea și extinderea 

sferei de utilizare a produselor de uz 

fitosanitar  și a fertilizanților                                                                             

5849,7 

Controlul calității pesticidelor, analiza  

reziduurilor  pesticidelor în vin, produse 

agricole 

221,5 

Certificarea  produselor de uz fitosanitar                                                44,1 

Realizarea Registrelor de stat           - 

Total 14423,6 

 

III. Omologarea, reomologarea, extinderea sferei de utilizare la alte culturi a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 

 

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, care activează pe baze obștești, format din savanți și specialiști, ai 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, Agenției pentru 

Siguranța Alimentelor, Universității Agrare de Stat din Moldova, precum și ai instituțiilor 

publice de: Horticultură şi Tehnologii Alimentare, de Genetică, Fiziologie și Protecție a 

Plantelor, Institutul de Cercetari pentru Culturile de Câmp ”Selecția”, Pedologie şi Agrochimie  

„N. Dimo”. Consiliul Republican Interdepartamental își desfășoară activitatea conform 

Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2020.  

În  anul  2021 au fost organizate şi petrecute 5 şedinţe ordinare în plen și o ședință ad-

hoc ale Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar 

şi a fertilizanţilor în cadrul cărora au fost puse în discuție 708 subiecte (Anexa nr.1.). 
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Conform deciziilor Consiliului Republican Interdepartamental au fost omologate 146 

produse, inclusiv prin procedura de recunoaștere au fot omologate 62 de produse, dintre care 

– 33  fertilizanți și 29 produse de uz fitosanitar.  

 

 

 

 

Distribuția celor 146 produse omologate în raport cu produsele omologate în anul 2020 

se prezintă astfel:  

În 2021 au fost 
omologate 146

produse

3 reglatori
de 

creștere

39 
fertilizanţi

34
insecticide

39 
fungicide

26
erbicide

5 produse 
pentru 

tratarea 
seminţelor
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A fost extinsă sfera de utilizare la alte culturi la 43 produse, inclusiv: 

➢  34 produse de uz fitosanitar, dintre care:  

▪ 9  Insecticide 

▪ 12 Fungicide 

▪ 9  Erbicide 

▪ 3 Produse pentru tratarea semințelor 

▪ 1 Reglator de creștere 

➢  9 fertilizanți 

 

Totodată pe prarcursul anului 2021 pe lângă procesul de omologare, extinderea sferei de 

utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, la solicitarea deținătorilor de 

omologare, a decurs şi procesul de reomologare a acestora. La şedinţele Consiliului, au fost 

examinate şi reomologate 82 produse. 

Din totalul produselor reomologate sunt: 14 insecticide, 17 fungicide, 26 erbicide, 5 

produse pentru tratarea seminţelor, 14 fertilizanţi și 6 reglatori de creștere. (Anexa nr.2.) 

La 3 produse de uz fitosanitar în baza solicitărilor deținătorilor omologării a fost 

prelungit termenul de omologare.   

194

22

56
43

13

56

4

146

34 39
26

5

39

3

Total produse
omologate

insecticide fungicide erbicide tratarea 
semițelor

fertilizanți Reglatori de 
creștere

Numărul produselor omologate în anul 2021, 
comparativ cu cele omologate în anul 2020

2020 2021
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Odată cu restricțiile și limitările la utilizarea produselor de uz fitosanitar în componența 

cărora se conțin substanțe active neaprobate conform rigorilor Uniunii Europene, Consiliul 

Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților 

la sedințele din anul 2021 a adoptat decizii de a limita utilizarea acestor produse pe teritoriul 

Republicii Moldova. Totodată, având în vedere motivele retragerii, modificării sau refuzului 

reînnoirii unor substanțe active în Uniunea Europeană, legate de protecția sănătății umane și 

animale sau a mediului, Consiliul Republican Interdepartamental a acordat și o perioadă de 

grație pentru efectuarea importurilor de produse de protecție a plantelor întru asigurarea 

sectorului agrar cu imputuri și utilizarea stocurilor a acestor produse. 

În acest context, pentru a nu crea deficit de produse fitosanitare, au fost informate 

companiile producătoare/importatoare, de posibilitatea omologării și plasării pe piață a 

produselor de protecție a plantelor, noi, prin procedura simplificată, de recunoaștere a 

autorizațiilor acordate de către un stat membru a Uniunii Europene,.  

Pe parcursul anului 2021 din Registrul de stat au fost radiate 177 de produse de uz 

fitosanitar și fertilizanți din diferite motive, după cum urmează: 10 produse la solicitarea 

deținătorilor omologării, 30 - în legătură cu expirarea termenului de omologare și nesolicitarea 

prelungirii termenului de înregistrare și 137 de produse în componența cărora se conțin 

În anul 2021 au fost 
reomologate 82 produse,

dintre care:

• 14 insecticide

• 17 fungicide

• 26 erbicide

• 5 produse pentru tratarea 
seminţelor

• 6 reglatori de creștere

• 14 fertilizanţi 
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substanțe active neaprobate conform rigorilor Uniunii Europene și interzise spre utilizare în  

Comunitatea Europeană. 

 

 

 

Conform solicitărilor deținătorilor de omologare a produselor fitosanitare sau a 

fertilizanților Consiliul Republican Interdepartamental a fost informat de următoarele:  

• La 58 de produse a fost schimbată denumirea deținătorului omologării  și/sau 

modificate denumirile comerciale ale produsulor ori a conținutului de elemente 

nutritive sau norma de consum; 

• La 4 produse a fost permisă utilizarea în agricultura ecologică; 
 

În scopul evitării acumulării stocurilor de produse fitosanitare pe teritoriul Republicii 

Moldova, Consiliului Republican Interdepartamental pe parcursul anului, conform solicitărilor 

companiilor importatoare de produse fitosanitare sau fertilizanți, a adoptat decizii privind 

prelungirea perioadei de utilizare a stocurilor existente pe teritoriul țării la 72 de produse de uz 

fitosanitar importate legal, dar care conțin substanțe active neaprobate ori s-au luat decizii la 

nivelul Uniunii Europene cu privire la nereînnoirea aprobării unor substanțe active din diferite 

137 produse 
(77%)

30 produse
(17%)

10 
produse 

(6%)

Radierea PUFF din Registrul de Stat în anul 2021

137- produse în componența cărora se conțin substanțele active neaprobate în UE

30- în legătură cu expirarea termenului de omologare și ne solicitarea prelungirii 
termenului
10- produse la solicitarea deținătorilor omologării
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motive, cum ar fi de mediu, de sănătate sau originatorii nu au mai dorit susținerea aprobării 

unor substanțe din compoziția produselor de protecție a plantelor.  

Activitatea generalizată a Consiliului Republican Interdepartamental efectuată pe 

parcursul anului 2021 a fost expusă în 5 Suplimente la Registrul de Stat, coordonate cu 

autoritățile publice centrale de agricultură, sănătate și de mediu,  care au fost remise în adresa 

instituțiilor din domeniu. Informația actualizată în permanență se plasează pe pagina web a 

Centrului de Stat.   

 

IV. CERCETAREA-TESTAREA-EXPERIMENTAREA DE STAT A  

PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR  

AUTOHTONE ŞI PROVENITE DIN IMPORT 

 

Pe parcursul anului 2021, firmele producătoare de pesticide au remis în adresa Centrului 

de Stat un şir de solicitări pentru efectuarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare de stat 

a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților şi omologarea ulterioară a acestora. Astfel, în 

rezultatul examinării cererilor parvenite, s-a întocmit Programul lucrărilor de cercetare-

testare-experimentare de stat a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților pentru anul 

2021, care include 130 produse, denumiri comerciale. Programul menționat a fost examinat și 

aprobat de către Consiliul Republican Interdepartamental la ședința din 22 aprilie 2021. 

În baza solicitărilor firmelor producătoare pentru cercetarea-testarea-experimentarea 

de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților în condițiile climatice ale Republicii 

Moldova, au fost încheiate contracte de colaborare cu 44 companii din diferite țări precum: 

Germania, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Franța, Grecia, Spania, Marea Britanie, Elveția, 

Italia, altele, în sumă de 467,8 mii Euro (Anexa nr.3.) . 

Pentru realizarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare de stat (conform 

solicitărilor), Centrul de Stat a subcontractat 135 de contracte de colaborare tehnico-ştiinţifică 

cu instituții, întreprinderi și organizații academice și de profil, abilitate cu dreptul de efectuare 

a lucrărilor menționate, pentru efectuarea cercetării-testării-experimentării de stat, în sumă de 

421,8 mii Euro. 

Lucrările de cercetare-testare-experimentare de stat au fost efectuate în cadrul a 6 

instituții de cercetări științifice, de învățământ, din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare și Ministerului Educației și Cercetării. 



12 
 

Colaboratorii Centrului de stat au asistat la montarea experiențelor, acestea din urmă fiind 

actate. Pe parcursul perioadei de vegetație, conducerea Centrului de stat, împreună cu 

specialiștii responsabili, au supravegheat mersul lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților. Au fost expuse observații executorilor 

experiențelor, întocmite actele respective cu indicarea volumului de lucru efectuat, 

neconformităților și a măsurilor luate în caz de nerespectare a Îndrumărilor metodice pentru 

testarea produselor chimice și biologice de protecție a plantelor de dăunători, boli și buruienii 

în Republica Moldova, Chișinău 2002 și Îndrumărilor metodice pentru testarea îngrășămintelor. 

Chișinău 2014. 

În anul 2021, la contul instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor academice și de 

profil care au efectuat lucrările de cercetare-testare-experimentare de stat a produselor de uz 

fitosanitar întru evaluarea eficienței biologice și eficienței agronomice a fertilizanților (în 

diferite zone ale republicii), au fost transferate mijloace financiare în sumă de 8292,9 mii lei, 

ceea ce constituie 90 la sută din suma contractelor încheiate cu firmele solicitante.  

 

Numărul de contracte şi mijloace financiare transferate  

instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor academice și de profil, 

pentru lucrările de cercetare-testare-experimentare de stat, în anul 2021 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea instituției  

 

Contracte,  

unități 

Mijloace financiare 

transferate, 

mii lei 

1. I.P. Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare  

33 2550,6 

2. I.P. Institutul de Genetica Fiziologie și Protecție a 

Plantelor  

24 1493,2 

3. I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 

”Selecția” 

23 1459,3 

4. I.P. Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni” 6 446,7 

5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova 37 1924,3 

6. I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a 

Solului „Nicolae Dimo” 

12 408,8 

 Total: 135 8282,9 

Ca rezultat, pe parcursul anului 2021 au fost testate 130 produse, inclusiv: 44 

insecticide, 41 fungicide, 20 erbicide, 7 produse pentru tratarea semințelor, 13 fertilizanți 

și 5 reglatori de creștere. Produsele de uz fitosanitar au fost testate la peste 25 culturi agricole, 
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cele mai frecvente solicitări fiind pentru cultura grâului, mărului, viței de vie, sfeclei de zahăr, 

tomatelor, florii soarelui, porumbului, altele, în volum total de 1145 variante. (Anexa nr.4.)  

 

 

Rezultatele lucrărilor de cercetare-testare-experimentare de stat cu recomandările de 

utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, cu asistența specialiștilor Centrului de 

Stat au fost incluse în 258 de Rapoarte, prezentate la finele anului de gestiune, de către 

executorii instituțiilor de cercetări științifice academice și de profil. Ca rezultat al auditului 

intern și informației privind achitarea de către firmele solicitante a costului serviciilor acordate, 

Rapoartele perfectate în limbile română, engleză sau rusă, au fost transmise solicitanților în 

baza actelor de predare/primire. 

V. Activitatea Laboratorului de Încercări  

”Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor” 

 

În conformitate cu domeniul de activitate acreditat al Laboratorului de Încercări 

”Atestarea şi Controlul Calităţii Pesticidelor” și la solicitarea persoanelor fizice si juridice, în 

anul 2021 s-au efectuat lucrări de determinare a conținutului de ingredient activ în produsele 

de uz fitosanitar comercializate pe teritoriul Republicii Moldova la 733 produse (i.e. 868 

analize) şi de apreciere a reziduurilor pesticidice în producția agricolă, vinicolă predestinată 

exportului si in obiectele mediului ambiant la 338 probe (i.e. 1894 analize). 

Analiza preparatelor pesticidice. 
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     Au fost supuse încercărilor de laborator 733 produse de uz fitosanitar (i.e. 868 analize), 

dintre care: 

- 353 produse de uz fitosanitar (i.e. 414 analize) pentru certificare, la solicitarea Organismului 

de Certificare a Produselor de Uz Fitosanitar al Centrului de Stat; 

- 144 produse de uz fitosanitar (i.e. 158 analize) la solicitarea Agenţiei Naționale pentru 

Siguranta Alimentelor (Contract Nr.224 MV de achizitionare a serviciilor de laborator din 

23.04.2021); 

- 236 produse de uz fitosanitar (i.e. 296 analize) pentru controlul calităţii produselor, la 

solicitarea agenţilor economici, organelor de instanță şi persoanelor fizice, fară certificare.  

     În urma investigaţiilor de laborator, au fost depistate neconforme 17 produse de uz 

fitosanitar, în care nu au fost găsite  ingrediente active. 

 

Analiza reziduurilor pesticidice în produsele agricole, vinicole și/sau mediul 

ambiant. 

 

Au fost supuse încercărilor de laborator 338 probe (i.e. 1894 analize) dintre care: 

- 249 probe de produse agricole - struguri, mere, prune, vișine, cireșe, tomate, castraveti, 

cartofi, ardei, etc. (988 analize cromatografice, inclusiv 21 probe - analize multireziduu, cu cel 

puțin 22 ingrediente active în fiece proba analizată) de la agenți economici, pentru determinarea 

reziduurilor de pesticide în produsele agricole pentru piața internă și exportul în UE. În cca 

55% probe de produse agricole au fost depistate reziduuri de spirodiclofen, pirimetanil, 

metrafenon, famoxadon, dimetomorf, folpet, boscalid, metalaxil, penconazol, difenoconazol, 

sulf, tebuconazol, lambda-cihalotrin, în limitele maxime admise în Republica Moldova; 

- 61 probe de vin (629 analize cromatografice, inclusiv 25 probe - analize multireziduu, cu cel 

puțin 22 ingrediente active în fiece proba analizată) de la agenți economici din Republica 

Moldova pentru exportul în  UE, Canada, Regatul Unit al Marii Britanii, Ucraina, Republica 

Belarus și  Federația Rusă. În cca 82% probe de vin au fost depistate reziduuri de metalaxil, 

mefenoxam, pirimetanil, azoxistrobin, tebuconazol, boscalid, dimetomorf în limitele maxime 

admise in Republica Moldova; 

- 28 probe în obiecte ale mediului ambiant (sol - 277 analize cromatografice), solicitate de 

agenți economici autohtoni, inclusiv organe de urmărire penală și o instituție științifică pentru  

determinarea poluanților organici persistenți cu scopul determinării poluanților organici 

persistenți (alfa- beta-, gama-HCH, DDT, DDE, DDD) în cadrul unui proiect internațional. 

       Laboratorul de Încercări îndeplinește cerințele și criteriile de acreditare MOLDAC și 

menține sistemul de management în corespundere cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018. 

Conform Domeniului de Acreditare din Anexa la Certificatul de Acreditare LÎ-052.  
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 Laboratorul de Încercări monitorizează validitatea rezultatelor prin îincercari între 

diferite laboratoare acreditate. Astfel, în luna octombrie 2021 a participat la Comparări 

Bilaterale cu Direcția diagnostic de laborator a ANSP - organizatorul determinării reziduurilor 

de pesticide clororganice (alfa-, beta-,gama-HCH, DDE, DDD și DDT) în proba de apă 

contaminată cu pesticidele enumerate. Rezultatele au fost satisfăcătoare, în limitele Z scor < 2. 

 

VI. Activitatea Organismului de Certificare 

Pe parcursul anului 2021, firmele importatoare de pesticide au depus în adresa 

Organismului de certificare din cadrul Serviciul de stat ”Centrului de Stat pentru Atestarea și 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, 17 solicitări privind evaluarea 

conformității produselor de uz fitosanitar. Astfel, în rezultatul examinării solicitărilor parvenite, 

s-au identificat condițiile de păstrare a produselor de uz fitosanitar, cât și respectarea acestora 

și au fost prelevate 42 mostre de produse fitosanitare, care s-au transmis ulterior pentru 

încercări Laboratorului de Încercări din cadrul Centrului de Stat. În rezultatul evaluării 

produselor, conform domeniului de acreditare, specialiștii Organismului de Certificare au 

întocmit și eliberat 25 Certificate de Conformitate.  

 

 

În luna iulie a anului 2021 a avut loc evaluarea în scop de supraveghere, comasată cu 

evaluarea în scop de ridicare a suspendării Domeniului de acreditare a Organismului de 
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certificare. Echipa de evaluatori din cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), au 

analizat menținerea documentelor Sistemului de Management și înregistrările privind 

funcționarea sistemului de management, la fel și înregistrările ce țin de activitățile de certificare. 

În rezultat, MOLDAC a luat decizia privind ridicarea suspendării acreditării și a confirmat 

îndeplinirea în mod continuu a cerințelor standardului de referință SM EN ISO/IEC 17065:2013 

și a criteriilor de acreditare aferente schemei de acreditare, de către Organismul de certificare. 

Astfel, obiectivul privind ridicarea suspendării acreditării a fost atins. 

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 

coordonare 64 de etichete: inclusiv 53 pentru produsele de uz fitosanitar și 11 etichete 

pentru fertilizanți. 

 

VII. Instruirea personalului Centrului de Stat  

       

      Potrivit Statelor de personal în cadrul Centrului de Stat activează 20 de specialiști în 

domeniu, inclusiv trei doctori în științe. Astfel în conformitate cu organigrama aprobată în 

modul stabilit de către fondator, structura organizatorică a Centrului de Stat este constituită din 

următoarele subdiviziuni structurale, după cum urmează: 

-Administrația; 

- Serviciul Evidență Contabilă; 

-Secția Management Instituțional; 

- Direcția Produse de Uz Fitosanitar și Fertilizanți; 

- Secția Cercetare, Testare, Experimentare; 

- Secția Expertiză, Evaluare și Recunoaștere; 

- Secția Omologare, Reomologare, Extindere și Informare; 

- Laboratorul ”Atestarea și Controlul Calității Pesticidelor; 

-Organismul de Certificare; 

- Grupa de Deservire; 

      Astfel, misiunea Centrului de Stat per ansamblu și a subdiviziunilor acestuia este de a 

organiza, de a coordona activitățile de cercetare-testare-experimentare, omologare și 

înregistrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în scopul reducerii riscurilor și a 

efectelor acestora asupra sănătății umane și mediului, conform domeniului de competență. 

      Reglementările privind activitatea, atribuțiile, domeniile de competență ale specialiștilor 

instituției sunt prevăzute în Statutul Serviciului de Stat  „Centrul de Stat pentru Atestarea și 
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Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, fișele de post, precum și alte 

actele normative, instrucțiuni și reglementări în domeniu.  

      Drepturile și obligațiile reciproce dintre salariați şi angajator în sfera muncii şi cea socială 

sunt stabilite în cadrul parteneriatului social, care se bazează pe următoarele principii: 

egalitatea, paritatea reprezentării părţilor, împuternicirile reprezentanţilor părţilor, 

cointeresarea părţilor pentru participarea la raporturile contractuale, respectarea de către părţi a 

normelor legislaţiei în vigoare etc.  

      Specialiștii Centrului de Stat, întru furnizarea unor servicii calitative, bazate pe decizii 

tactice şi operaţionale, tind continuu spre acumularea cunoștințelor noi, participând la diverse 

cursuri și formări profesionale, organizate de către organizații internaționale, naționale, precum 

și în cadrul instituției. 

În scopul extinderii spectrului serviciilor, modernizării calității acestora și realizării 

Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova 

– Uniunea Europeană, precum și întru menținerea statutului de organisme de evaluare a 

conformității produselor, acreditate, specialiștii Organismului de Cerificare, au fost instruiți cu 

privire la reglementările europene și internaționale, după cum urmează: 

✓ Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 

15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru 

a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind 

sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a 

plantelor; 

✓ IAF MD 1: 2018 – Organizații cu multe locații; 

✓ IAF MD 2:2017, Transferul certificării emise sub acreditare; 

✓ IAF MD 4:2018 - Mandatory document for the use of information and 

communication technology; 

✓ IAF ID 3:2011 IAF Informative Document For Management of 

ExtraordinaryEvents or Circumstances Affecting ABs, CAB sand Certified 

Organizations (evaluarea în cazuri excepționale); 

✓ IAF ID 12:2015 Principles on Remote Assessment (evaluarea la distanță). 

Pentru îmbunătățirea continuă a progresului activităților planificate, specialiștii 

Laboratorului ”Atestarea și Controlul Calității Pesticidelor” pe parcursul anului 2021 au 

participat la următoarele formări profesionale, după cum urmează:  

✓  Instruirea externă “Aplicarea cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018 si SM EN 

ISO 19011:2018”, organizată de către MOLDAC; 
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✓   Instruire internă de management: cerinta 8.5 a Standardului SM EN ISO/IEC 

17025:2018; 

✓ Instruire internă de management: cerintele 7.2; 7.6; 7.7 a Standardului SM EN 

ISO/IEC 17025:2018 în LÎ; documentele EA – 4/14:2003; EA – 4/16:2003; EA – 

4/18:2010; ILAC-P10:07/2020; ILAC-G17:01/2021. 

      Astfel prin participarea nemijlocită la instruiri se contribuie la ridicarea nivelului de 

responsabilitate a exercitării lucrărilor de testare de stat în cadrul instituțiilor de profil, întru 

definitivarea lucrărilor contractuale. Un aport aparte în dezvoltarea agriculturii în Republica 

Moldova constituie participarea activă la diferite mese rotunde, conferințe, seminare, ședințe 

tematice aplicabile domeniului de activitate. 

      Întru evitarea riscului accidentelor de muncă,  precum și în vederea respectării prevederilor 

Legii securității și sănătății în muncă, specialiștii în domeniu sunt asigurați cu mijloace de 

protecție individuale precum și contra accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Pentru 

siguranța personalului dar și a bunurilor instituției se menține sistemul automat de semnalizare 

a incendiilor în încăperi, de asemenea pentru a evita efectele periculoase ale rămășițelor toxice 

de preparate și substanțe nocive asupra sănătății salariaților, în incinta Centrului este organizată 

spălarea echipamentelor individuale.  

      În scopul respectării normativelor stabilite conform legislației în vigoare în cadrul Centrului 

de Instruire SSM Expert au fost organizate seminare cu tematica: ”Instruirea introductiv 

generală privind securitatea și sănătatea în muncă, instruiri cu privire la securitatea electrică, 

apărarea împotriva incendiilor”. 

      Totodată pe parcursul anului au fost renovate echipamentele sistemului informațional intern 

utilizat și retehnologizate unele procese din cadrul Laboratorului ”Atestarea și Controlul 

Calității Pesticidelor”, în scopul evitării surselor interne a riscului utilizării echipamentelor 

învechite. 

 

VIII. Activitatea Consiliului Centrului de Stat – organ colegial superior 

 

Potrivit prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 960/2020, activitatea Centrului de Stat este 

exercitată de către Consiliul – organ colegial superior care îndeplinește următoarele atribuții: 

- adoptă decizii și supraveghează activitatea Centrului de Stat; 

- aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Centrului de Stat; 

- coordonează structura, efectivul-limită și statul de personal ale Centrului de Stat; 
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- ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor 

și serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale a 

Centrului de Stat; 

- examinează și aprobă rapoartele cu privire la activitatea economico-financiară a 

Centrului de Stat, situațiile financiare, raportul auditorului și alte rapoarte pe care le prezintă 

spre informare fondatorului; 

- stabilește condițiile de salarizare a directorului și a angajaților Centrului de Stat, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din 

unitățile cu autonomie financiară; 

- examinează și aprobă bugetul Centrului de Stat; 

- decide asupra altor subiecte de importanță pentru Centrul de Stat. 

Pe parcursul anului 2021 au fost organizate şi petrecute patru ședințe cu privire la activitatea 

Centrului de Stat în cadrul cărora au fost discutate 11 subiecte. 

Totodata, comunicăm că pe parcursul anului 2021 a avut loc reorganizarea Întreprinderii 

de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a 

Fertilizanților” și crearea persoanei juridice noi Serviciul de Stat  „Centrul de Stat pentru 

Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” pe lângă Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare.  

Astfel pînă la data de 31 mai 2021 activitatea Centrului de Stat a fost coordonată de 

către Consiliul de Administrație în cadrul căruia au fost organizate două ședințe și examinate 7 

subiecte cu privire la activitatea Întreprinderii, însă ulterior intrării în vigoare a prevederilor 

Hotărîrii de Guvern 960/2020, organul de conducere a Serviciul de Stat  „Centrul de Stat pentru 

Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” a fost exercitată de 

către Consiliu. 

      Conform atribuțiilor de activitate ale Consiliului, membrii acestuia s-au întrunit în număr 

de două ședințe în cadrul cărora au fost examinate 4 subiecte, preventiv membrii Consiliului au 

fost informați privind subiectele propuse în cadrul ședințelor planificate.  

       Pe parcursul anului 2021, potrivit Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare a 

fost aprobată o nouă componență nominală a Consiliului Serviciul de Stat  „Centrul de Stat 

pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”, totodată 

comunicăm că pe parcursul lunii noiembrie, din motivul că președintele consiliului, 

reprezentant al Fondatorului a încetat raporturile de serviciu în cadrul Ministerului agriculturii 

și industriei alimentare, acesta a fost substituit. 

     Obiectivul  prioritar al Consiliului este Politica de dezvoltare și managementul 

organizațional al Centrului de Stat în scopul eficientizării administrării proprietății publice.  
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     Reieșind din Planul de afaceri pentru anii 2021-2023 au fost stabiliți indicatori de 

performanță administratorului pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare ale Centrului de Stat.  

     Colaboratorii Centrului de Stat deasemenea au ca indicator realizarea Planului de afaceri, 

administrarea eficientă și dezvoltarea proprietății publice precum și realizarea funcțiilor ce 

decurg din prevederile cadrului normativ și al Statutului Serviciul de Stat  „Centrul de Stat 

pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților”. 

 

 

Nicolae DANILOV 

Viceadministratorul Centrului de stat    


