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"Prbzent?rea rapoartelor financiare,,
r ; 'i-'Apiobat de Ministerul Finanretor

Ii :.1 i,r

\,,- .-. --
al Republicii Moldova

$lT UAT'|f LE FTNANCTARE
pentru perioada anului 2016

E-+il^+^^Eilrrriirea _ i.S. ,,Centrul lnfornnafional Agricol,,
(Derrumireacompjffi

:u#ffiffi
40391 306F

1 007600021 070
coo tDt'to---._-Sediul: MD 2060

Cod pogtal

Bd, Cuza.Vodd 5/1
strada, nr, bl

Activitatea principald Activitdti de realizerre er soft_ului la comandi

Forma de prroprietate Intreprinrjere de stirt ___
r orma organ izatorico_juridicd

Date de contact: Tel.

WEB
022227117 e-mail

6201ffi
@

12ffi
590ffi

Unitatea de mdsurd: ler

Anexa 8

Numele gi coordohatele al contabilului _ sef: Dl (clna) Capatina Olqa
Tel.

Noti'rinformativE privi'd veniturile qi chertuielile crasificate dupi naturE

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune
precedenti curenta

Venituri din v|nznti 4

Alte venituri clin activitatea operq;ional6
Ven i tu ri a n dGl.t--Gti--

010 2202116 2 248 760
020 1057 195'l 117 t7 55

Iotal venituri (rd.OI0 + 
",t.fiun., "a ntn .0J

040
477 s2 36 204

Varia;ia stocurilor 12821825 14 002 519
Costul vdnzSrilor

050
-98473

lheltuieli privind stocurile
060 t687202 1 404377

lheltuieli cu personalul privind remunerrre, h,nni -91!
0!9

090

nI47l0
contribulii de asigurariioiEG6ffi biigiiffi!?iin,Na;frigrffi;
g 

.srste-nlg 

m_g{icala

633978s 7224339

1722251 I A<{ta(
".._,.u,w,, vu srrvruzilea Sl qepreclerea actrvelor imobi!iz:ate
lrLC UnCt{.Ulell

100 r6s2200 l 92889 r

Cheltuieli din alte activirsri
I l0 842009 7,63347

otar cneltuieli (rd.050 + rd 060 + rdJt0TmEd;?mcdT;Tdd-- w
130

1935s4 57 574
rd,Il0 + rd.l20)
rfollt {Dlerdere) nAnl le im^^.i+^ra t-A A1^ -)

12437001 13 s49 990
€!\lWs.lJv,
Lnelturell pnvlnd imDozitul ne veni+

140 3848 I 452 529
profit (pierde.e) net at perioadei jte Ffr9gq440;rdJ^^

t50 38322 59183
160

393 346



Anexa 1

BILANTUL 2016
anul

ta ---EX ld la

Activ

L.

Codl.
rd.

ffiil[t perioadei de
qestiuneNr.

d/o

TnGpurtuii-Perioadei
de sestiune .-

f,4

4
2 265 76e

1. ,ctive imODlllzatc
mobilizdri necorPo.rale . '

rno:66lTr?til;o;i6Tale in curs de execulre

ierenurt

010
'2 3'l+ zo

02 310 326 310 320

030
--040. T2661623 11 1'23'226

v{ iloace IlXe 050
{esurse ftlne{ate. ....,- - -

060

080
I-.'o"tilii tlnAnctafe pe [eltttc" 't"F, "' t*' t' """-'
Investitii imoblllare

090
loo

tennen lung 0%lr
t20

13 699 32:3
A l1e acllvg lLlluurrrzq(v

Total active imonitizate]ft'0t0 + rd'020 +.rd'030

+ rd.040 + rd.050 + rd'060 + rd'070 + rd'080 +

rd.090 + rd.l00 + rd'l l0 + rd'120) 
'

130 1t5 286 93:3

1402. ircnlante '2 103 ri3u 'l u.l c o lo

llv
Fr
IFt:
li\
t(
l(n
l!
re
l(I
hr

50 93 895
60
n

'zu Icz
q881 I I U60 001

ffist prguubs 17131
80 104 7i\5
90
nn

zz c!l
:reante comerclale
'*ffiartilor aftliate l0 )93 124c.

'l4l .+<>z

1 512 tiauffi 220 15 685
/tvqrrtw q'|v v_o-- , 

--fP2nte 2 le oersonalulul
230

7 4i32

250 ,444 4:31 2 812 0"26

260
270
280
290 17 863 24 :284

ffi
I321 A,11

rj.iio + rd.l80 + rd.l90 + rd'200 + rd'210 +

rd,,220+ rd.230 + rd'240 + rd'250 + rd'260 +
300 10 848 386

23 0201t34rrt-27
310 26 135 :i19rorel AcTlvE

(rd.130+rd.300)



Nr,
d/cr Pasiv Cod.

rd,

Sold la
Inceputul
oerioadei

urtrgttut perioadei
de qestiune

Canitnt nronri 4 5

! syr!qr Jvwrar tl supttlt[_'llLaI 320 14 090 655 13 282 177
330 7 6BE0e6 7 IOI

--.,vrt^ erv r v4qr!4!wrvr 4ltrrvl ul ElsttrIil l 340 I I I' I 902-:ji+:i:::y==r \ lJr wlr vr ! r I r cv(ryll I rd., a I an I iQr preceden 350 Nfu#ffi 1 717 87
i+"a:ffiHii*. ai+=*gs-oe€e:tlune 360 -393m

370 U4
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.J60+ rcl.370+rd.3g0)

380 1 842 240 ,AN-REi

390 25 692 590 22 622 713
4. v4rvt tt pr rcI Iilcll lung

.-reolle bancare pe term,:n lung
c c

400
jjErs,rrsLqrr Pv rvrrltqil tultB 410 n
-e,v,r. Hv lvrrrrvrr ru,rli prrvlilu lga:jlllgul IlnAnctar
4I9_ggl9!t_p9.l9lmgrl_q!e

420 ll

430 19 613 |.
. vrr.r sq!vr rr Pr irr tltgU

uatoril curente
;i--Lreolte bancare pe tennen scurt
llxplgmglg!_pq.llelm en scu rr

440 19 613 0
0

4-50

460
470 V' 

'JLuw Pqr tlr! qttlt4tg 480
490 20 im oz cz6
500 2 103

i 5r0 173 207 -70T3
\lw uuEla 520 38 906 16 06sY wrrrLur I 4Irrllp4ttr uulgnLg 530

s40
r ',srrlsr r lr rrL4J4l I uu u(:5LlItalle Sl)eclalA clrenle
rrovtzloane curente

5-50 --l f5d051
560
s70 15f 0631 ----anE'f)

(rd.440+rd.450+rd.460J-rd.470+rd.4g0-r-rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rdt.550+rd.560+rd.570)

s80 423 116 398 021

s90 26 135 319 23 020 734

lii,:

i
i

l, :: :.'i

1



SITUATIA DE

de la ianqqle-

PROFIT $n PIEI'I'DEFI"E

pdnd la decembrie 20 E-

Anexa 2

A,nexa 3

..' \,"" SITUATIA MODlFICAnnon CAPITA'LUL',UI PROPIRIU

de la ianuarie pina la dcccmhric - 
20 16 

-

Perioada de gestiune
Cod

rd.Indicatort
. :::

Venituri din vAnzdri

Costul vAnzdrilor . -. .

Fitit uirtGieGte qtuta) go oto-ro o?o)

lilil6t[lln tCtiuitttt' opetttion t ta

fChettuieli de distribuite

I Ctreltuieti administrative

precr:dent6 curenta

4

2 248 760
010 1 404 377
020 168(',202

030 514 914 o++

040 10 571 957 11 711', 555

050

060 10 556 2150

070 84 810

47t3 898
080

aa6 tt,11
-21369

(rd.030+r0.u.+u-rg uou-t !irY:'"-:r'- t,t'------' 090 452 529
Rezultatul 0ln alle a-utrvrtdlr' vtv"r \r'- 

--' ---' 100 59 183
Fililp,etdete) pana la..in'B"o-titarg (t0 uo" 'u """' 110 38:322

120 346 496 ovo

F6m net (pierdere netd) al perioadet oe gesttuttv t'" '"" '" -'

Majo|ifi Dirniiluari
Soldul la slirginl

perioadei de gesliune
\ ' ::::.ro 

i!" .i.''.. /
\r. ,;' lndrcahrl

\oj ,;
Japital social $i suPlimenrar

Sapital soctat

Cod

rd

Soldul la inceputul Periotdei

de gestiune

Nr cap
5

b
'l

2

13 2:"82 177
I

010 13 282 177

020
vaPltdr 030
uaollal tlevdr>dr
r:enital neanreolstral

canital retras

ToiaGapit"r social 9i suplimentar

irOOt Oird.ozO+rO.Og0+rd'040 
+rd'050)

Rezerve
l:

lCapital-de rezerva

lRezerve statutare

040

050

13'282 177
060 13282 yl

2 U 22612
070 22612 n 224 007
080 :206 682 o 17( 7 592548
090 7 ,455 801

4-7 7 839167
Alte rezerve

nno+rd.090) 100 7 685 095 1-t'3 248

=;ilff^Z-UUtV YUz
..agg goz

l l0

346497 1 717 872
120 2 064 369

393 346
130

3l?3 346

Xtvr
140

346497

150

1 221 316
160 2 064 369 4e6 556

(rd.110+lo,lzufru. rev' rv"'- ;' -';' -'---
t70

2451160
4 alro alFmente de Capltal pruPrru' u"' -"'"

ni{aranta r'lin reevaluafe

c,,h'anlii cniitEtilor cu proprietate publicd

l7l 280053
t'72 1916727

281 6833 212 622713
lB0 24 948 368 Llv

Total caPital Proprlu trq'u-



SITUA]IIA FLTIXtrJRILOR DB NUMERAR

de la ianuarie pAnd la decembrie 2016

Ind icratori
Cod,

rd.

Perioada de gestiune

nrecedenti curentA

2 3 4

Fluxuri de nurnerar din acti'vitatea operafionalS

lncasdri din vinz[ri 0r0 1 1 588 498 2 644 483
Pl6!i pentru stocuri gi servicii procurate 020 2 397 259 3 6'17 195

Lal-\ vau9 aLL3qJAVL 9r Vr5419 UV 4Jr5U4r I )VVl4l4 ;
^.1 ; lx 030 7 454 749 8 566 863

Dobinzipldtite 040

Plata impozitului pe venit 050 454 955
Alte thcasdri 060 24 I 515 848
Alte pldli 070 1 33 309

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rrd.060 - 080 1 148250
-23 727

Fluxuri de numerar din acti'vitatea de investitiii

Incas[ri din vinzarea activelor imobilizate 090

Pldtri aferente intrdrilor de active imobilizate 00 Y | 4000

Dobinzi incasate lL)

Dividlende incasate 20

Alte incasari(plati) 30

Fluxul net de numerar din activitatea de investitii
(rd.090- rd.100 + rd.ll0 + rd.120 + rd.tr30)

140 -Y tzlooo
0

Fluxuri de numerar din acti'yitatea financiard

Incasdri sub formd de credite :;i imorumuturi 50

Pldfi aferente rarnbursdrii creditelor gi irnprunruturilor 60

Dividlende pl6tite 70 128 976 1 69632

Incasdri din opera{iuni de capital 80

Alte incasdri (pl51i) 90

Fluxul net de numerar din activitatea financiand
(rd.ll50 - rd.l60 - rd.l70 + r'd.180 + rd.l90)

200 -128976
0

Fluxrrl net de numerar total
(+ rd.080 * rd.l40 + rd.200)

210 1 04 608
-23 727

Diferenie de curs valutar favorabile (nef'avorabile) 220 3852 8678

Sold de numerar Ia inceputul perioadei de gestiune 230 2735971 2844431
Sold de numerar la slirgitul perioadei de gestiune (*
rd.210 + rd.220 + rd.230)

240 2 844 431 2 812 026



Anexa 6

Date generale
1. certificat de inregistrare a entitdtrii, eliberat de camera inregistrarii de stat.

Numlr de inregistrare 1007600021070 Data inregistrdrii_ Seria lqumdr
2, Capital social inregistrat de Canrera inregistrdrii de Stat:

data"3l decernbrie"2\l6, suma 13282177 lei, inclusiv
1) cota statului l00o/o
2) cota delindtorilor a cel pulin 20%o

Modificdri ulterioare:
a)" ))d) 

- 

, suma

b)" " .suma, suma

lai

lei.

lei, irrclusiv cota statului _lei,
lei, inclusiv cota statului lei.

:. Entitaliffitiuitatea cdrora rrecesitd lice,rtajnOG
Licenla in vigoare:

1) Numdr data eliber[rii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licen{a
2) Numdr , data eliber5rii
Termen de valabilitate
Tipulde activitate
Organul care a eliberat Iicen{a
3) Numdr , data eliberdrii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenta

4. Numdrul medir-r scriptic al persorralulLri in pelioada de gestiLrne l.l5 persoane, ilclusiv pe categorii:
1) personaladrnirristrativ !i persoane,
2) muncitori ru persoane.

5. Numdrul personalului la 3 1 decembrie 2016 rss persoar.re.
6. Remunerarea personalului entitdlii in perioada de gestiune _ 7zz4s3g _lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere gi supraveghere qi alrte angajamente apdrute sau
asumate ?n legdturd cu pe';;],. 

'""'"Orilor 
actuali sau ale fbgtilor membri ai acestor organe, pe categorii

8. Avansurile gi creditele acordate rrenrbrilor organelor specificate la p<:r.J

---- lei.

9. valoarea activelor imobilizate gi circulante, inregistrate in calitate de gajr
l) valoarea de gaj t^;

2) valoarea contabild _ lei.
10. Nr-rmdrul acliunilor ordinare Ia finele perioadei c1e gestiurre
11. Profit net (pierdere netd) a perioadei de gestiLrne pentrllo actiune or<Jirrard:

I ) profit lei 
----* bani,

lei bani.2) pierdere

12. Dividende calculate pentru o acliune ordinard pentru perioada de gestiune:
1) pldtite lei_ bani,

lei bani.2) planificate pentru platd

13. Valutd strhind disponibila, recalculat6 in monedd nalionald a Republicii Moldova - total
inclusiv (lei, denurnirea gi codLrl valutei):

Iei, inclusiv rambursate

unitdli.

t\
L)

14. Numerar lesat - total

1 
in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, ir toate coloanele prir fiaclie se reflectii

a) la nLlmiiritor - valoarea de ga-i:

b) la nurnitor - valoarea contabil,r



NOTA INFORMATIVA
privind relaliile cu nerezidenlii

Tabelul 1

creanfe, investilii finamciare gi datorii pe termen lung aferent efondatorilor nerezid,enli

Indicatori
Sold la

^ Jl-^:+, - rDru ilru.t
perioadei de

Creamfe gi investifii financiare pe
termen lung - total
Creanl;e comerciale, inclusiv pet lii

tmprunnuturi acordate gi creanle,
privind leasingul financiar,
inclusitt pe trdri:

AIte creanle 9i investilii financia,re,
inclusiv pe ldri:

Datorii pe termen lung - total
Datorii :omerciale, inclusiv pe ldri;

Avansuri ite, inclusiv

Anexa 9

Credite bancare, imprumuturi 9i clitorii
privind l,easingul financiar, inclusiv pe

Alte datorii, inclusiv pe ldri:

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.l00
Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Modificari in perioada de gestiune



Cieanle,investiliifinanciaregidatoriipetermenlungaferent<lnereziden!\lor,c''u

Trrbelul2

exce4liafondatorilor 
:'

Sold la
sfirgitul

perioadei de

estiuneIndicatori

Ct*"[ 9i investi{ii financiare Pe

termen lung - total

ffip cnnieryl,c.se;1""!""2

Avansuri acor date, i n cluslp e

imorumuturi acordate 9i creanle

orivlnd leasingul financiar, inclusiv pe

zite, inclusiv

Alte creanle $t tnvestilii financiare'

inclusiv Pe ldri:

Datorii Pe termen luns - total

Datorii comerciale, inclusiv Pe ldri:

Avansuri ite, inclusiv ld.ri:

C*dtt. b*.*e, imprumuturi 9i datorii

privind leasingui financiar, inclusiv pe

ydri:

Alte datorii, inclusiv Pe trdri:

Rd.010= rd;020 + rd.030 + rd 040 + rd 050 + rd 60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd 110

go1.7 = s6t.l+col.4-col.5+col 6

rvr,ffiiariin Perioa@' de gestiune



oo

ocq

a>g
5 E'a !2

:EgE
vX9ri

+oq
il- 5

-inY Yr
+ +E

YY.^

qqs

aoQNrv
YYI

ilt1 i
=6q\

!

E

e

$)
a

d

e

I
Q

p

o

o

!i
I

u0

N
a

o
Es
P

t)
p

F

il

I

s,

a

E
I
'tr

o

6o
L
U

ca

()
N
F

NI
()

t-

*.
6

N*

O

s)

v
OI

a)k

t<
q

(/>'

!t

cg-
H

a
O

a)

(sI
Q



p
o

o

c

o

o

e0
a

6i

I

U
5
!'

o
a

p

o

o
p

JD

e

tso

€

d

o

4
(D

o

oa

6
ra

n

(tt

+
(D

Fl
(D

o

CD

6
N

o

r
a

s\
o.(\

s

b.
$
6i

*]
it)ct
(D

;

6o'

a-60
-x
ss

ri, iD a

c[3$9;€i
?D"54.B3'

.F7J

' 9X=
-llllJcLcL
ll ob
^&poee

tt,:xf-r
voa

o++

ooo

+IE
o!u
'@+

bo



Cote de participatie gi acliuni <te prna Ia f O"Z incfri[iliiprtatut,sociat
al entitdlilor nerezidente, inclusiv pe ldri:

Cole-de participalie qi acliuniite pesGI?6 i" ..p,t.trG*.I .l
enUta{rl0r ngrezidente, inclusiv pe tdri:

lndicatori

Investifii financiare

Invetst i financiare in str6in6tate nereziden ilor tn talul social

Perioada de

entititii*

Tabelul 5

Sold la sfirgitul
. perioadei de

Tabelul 6

raoetul /

Sold la sfirqitul
ioadei de gestiune

\/enituri aferente bunurilor procurate si vindute pesG h;ta* fE a tr*.r* fr.rt-ri d,$:t neryq{! \Agtdoya, inctusiv pe tdri:

ygt1gf{Ug!!"ry&511ryc,:iviia1i, opuaionare i altor activ inclusiv

y:l inrl-{g_{::4gaejf pg4 ic ip alii in at te ent iIfr inclusiv pe ldri:

fgnrfur1 din decontarea datoriilc,r cu termen,ul de

Capital social

Cote de partici i ac{iuni de la 10oh inclusiv, inclusiv lari.

Cote de oartici le $l lj%a, inclusiv Idlt

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060. Col.6 == col.3+cot.4_col.5

\/enituri $i cheltuieli aferente tranzacliilor cu nereziden{ii

\/ehituri - total

Alte venituri, inclusiv pe ldri :

Cheltuieli - total

Cheltuieli privind dobinzile, inchtsiv

Cheltuieli gi provizioane aferente creanJelor <"rrr;*1. $;l!rr;an1. *rnp.*,rc
inclusiv pe ldri:

Alte cheltuieli, inclusiv pe \dn:

Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060; Rd.070=rd.080+rd.090+rd,t00+rd.1l0

Bury@fggistrate in conturi extrabilan lere
Indicatori

Bunuri primite in baza contractetor Oe Comision, ,n&rs,
ldri

Bunuri inclusiv

Bunuri inute din materialele inclusiv

6 = col.3+col.4-col.5

Persoanele respo ile do

Cheltuieliaferentebunurilorprocuratesl"inout.p.,t.r.ffi
_stt_l_&ryq:gl_l49ld oy a, i n c tu s iv p e I d r i :

Sold la inceputul
perioadei de gestiune

* conform art.36 din LegA-;rt.bfiifiT

v

ldri



,ft--",l centruI
:i"$ffih $$*s,ffi$ Informational Agricol

i.s.,, Agricol

Andrei TIMUS
semnatura

"/)t'./*o '7/t2tr1 < 2oL7
data luna

RAPORT DE ACTIVITATE

al

I.S.,'CENTRUL TNFORMATTONAL AGRTCOL''

pentru anul 2016

Raportul de activitate este prezentat Ministerului Agriculturii gi Industriei Alimentare,
in conformitate cu prevederile art. 1o art. 8, al Legii 146 din 16.06,1994 cu privire la intreprinderea de stat

la,

Chiqiniu,2017
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Introducere 

 

Întreprinderea de Stat ,,Centrul Informațional Agricol” (în continuare - CIA) a fost 

creată în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 119 din 07.02.2007 cu privire 

la Întreprinderea de Stat ,,Registrul Animalelor” și reorganizată, prin fuziunea Întreprinderii 

de Stat ,,Centrul Republican de Informație și Calcul pentru Colectarea și Prelucrarea 

Cerealelor” și a Întreprinderii de Stat „Întreprinderea Științifico–Tehnologică 

Agroindsistem”, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 638 din 28.12.2012 cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi de stat. Modificările privind reorganizarea CIA au fost 

înregistrate la Camera Înregistrării de Stat la data de 20 februarie 2013. Fondatorul CIA 

este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare - MAIA).  

Scopul primordial al CIA este implementarea procesului de Transformare 

electronică a guvernării prin intermediul principiului e-Agricultură, stocarea și 

menținerea sistemelor informaționale din sectorul agroindustrial, gestionarea și procesarea 

datelor necesare din registrele electronice existente, în scopul eficientizării elaborării și 

implementării politicilor de dezvoltare în agricultură. 

Raportul reflectă contribuția și activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016 în 

conformitate cu obiectivele și activitățile stipulate în Planul de acțiuni al CIA pentru anul 

respectiv, aprobat de Consiliul de Administrație la data de 23 decembrie 2015.   
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CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE BAZĂ  

 
1.1 Asigurarea cu mijloace de identificare a Sistemului de Identificare și 

Trasabilitate a Animalelor (SITA) 

Pe parcursul anului 2016, întru asigurarea cu mijloace de identificare (în continuare 

– MIA) a sistemului de identificare și trasabilitate a  animalelor, CIA, în colaborare cu 

Direcțiile Raionale pentru Siguranța Alimentelor din cadrul Agenției Naționale pentru 

Siguranța Alimentelor, a planificat un număr de 775 000 de MIA. Din numărul total de MIA 

planificate, 528 167 MIA a constituit efectivul de vînzări, înregistrări în baza de date a SIA 

RSA fiind în număr de 564 392 MIA. Astfel, CIA a asigurat în totalmente necesarul de MIA 

pentru viabilitatea sistemului de identificare și trasabilitatea animalelor. 

În tabelul de mai jos este redată informația cu privire la nivelul planificat de producere 

a MIA, cît și efectivul acestora. Pentru unele perioade, planificarea este inferioară 

efectivului înregistrat, acest fapt datorîndu-se creșterii productivității operatorului de 

producere a mijloacelor de identificare, precum și necesității curente de MIA. Operatorul 

poate produce MIA în excedent comparativ cu normele planificate pentru a-și organiza 

lucrul pentru perioadele ce urmează, dar nu este în drept să nu execute norma planificată 

lunară. 

Planul de producere a MIA pentru anul 2016 

 

 
 

Tot pentru anul 2016, a fost planificată achiziționarea blanchetelor în valoare de cca 

2,8 mln. lei, calculat la cursul valutar de 23,00 lei/euro, după cum urmează: 

a) Bovine: 100 000 buc.; 

b) Porcine: 600 000 buc.; 

c) Caprine: 50 000 buc. 

Din lipsa disponibilităților financiare necesare, CIA a decis achiziționarea MIA în 

două tranșe. Astfel, în prima tranșă au fost procurate 400 000 blanchete de porcine, conform 

prevederilor Contractului nr. 37 din 26.05.2016 încheiat cu operatorul economic Caisley 

International GMBH, Germania.  

A doua tranșă, care presupune achiziționarea blanchetelor de bovine și caprine, a fost 

transferată pentru anul 2017. 

№

A Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv Plan Efectiv PLAN EFECTIV

1 BOVINE 1400 1400 15.000 15000 9.000 10000 9.000 9900 0 1200 34.400 37.500

Dublicat Bovine 110 100 109 5 21 69 45 0 459

2 CAPRINE 0 0

3 OVINE 5000 5000 18850 15000 23.850 20.000

4 PORCINE 70000 100000 20000 60000 90000 90000 25000 25000 100000 100000 20000 20000 60000 60000 385.000 455.000

Graficul TOTALIZATOR al producerii de MIA 2016
TOTALIZATOR

Tip MIA
Ianuarie-16 Februarie-16 Martie-16 Aprilie-16 Mai-16 Iunie-16 Iulie-16 August-16 Septembrie-16 Octombrie-16 Noiembrie-16 Decembrie-16
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1.2  Asigurarea mentenanței SIA gestionate 

Pe parcursul anului 2016, CIA a asigurat mentenanța și disponibilitatea pentru 8 SIA 

aflate în gestiune (SITA, RUA, GMIA, AGROMAIA, APAS, AIPA-online, RCDC, AIPA 

GDS), 24/24h, 7/7 zile, în proporție de 99 – 99,5%, conform procedurii de lucru 05/PL-05 

„Disponibilitatea Sistemelor Informatice gestionate”. Totuși, a existat riscul nerespectării 

parametrilor respectivi din cauza repetatelor deconectări ale energiei electrice și a 

defecțiunilor tehnice pe rețeaua transport date a S.A. Moldtelecom. În acest scop, pentru a 

evita apariția unor astfel de cazuri pe viitor, CIA a examinat posibilitatea procurării unui 

generator electric. Astfel, la data de 21.12.2016 s-a desfășurat concursul ofertelor de prețuri 

pentru achiziționarea acestuia. A fost desemnată cîștigătoare oferta operatorului economic 

Î.M. „Accent Electronic” S.A., cu prețul de 252636,00 lei (inclusiv TVA). Ulterior a fost 

încheiat contractul nr. 06 din 12.01.2017 privind achiziționarea generatorului electric, cu 

înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice privind desfășurarea concursului 

ofertelor de prețuri. 

1.2.1 Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor modificat în 

Registrul de Stat al Animalelor (în continuare - SIA RSA) 

Pe parcursul anului 2015-2016, SIA SITA a fost supus modificării/reconfigurării, fapt 

ce a permis extinderea funcționalităților sistemului, actualizarea produselor software, cît și 

posibilitatea integrării cu alte sisteme informaționale. Astfel, a fost lansată în producție noua 

versiune a sistemului - SIA RSA.  

CIA, ca operator național al SIA RSA, oferă la momentul actual, accesul la peste 400 

de utilizatori (operatori CIA, operatori ANSA, agenți economici, MAIA), dintre care pentru 

79 a fost asigurat pe parcursul anului 2016, conform procedurii de lucru 05/PL - 02 

„Procedura de lucru privind încheierea contractelor de acces la SIA ”RSA”. Accesul la 

sistem se oferă numai după organizarea sesiunilor de instruire, astfel că, în perioada ianuarie 

– decembrie, au fost instruite 105 persoane, dintre care 17 operatori ai ANSA, 79 agenți 

economici și 9 operatori teritoriali CIA.  

Totodată, din sistemul vechi (SIA SITA) în sistemul nou (SIA RSA) au fost migrate 

10550 animale și 360 exploatații.  

Tot în aceeași perioadă, au fost depistate înregistrări de date eronate. În urma 

examinării acestor erori au fost realizate următoarele acțiuni: 

a) modificarea datelor despre exploatații – 150; 

b) modificarea datelor despre crotalii – 1704. 
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La data de 20.09.2016, în baza de date a SIA RSA au fost depistate 265 922 animale 

cu vîrsta depășită, care, conform normelor zootehnice, trebuie excluse din sistem. Astfel, în 

adresa ANSA a fost expediată o Notă informativă nr. 10-2.1/417 din 22.09.2016 prin care 

s-a solicitat investigarea cazului și propuneri de soluționare privind ajustarea datelor în 

sistem. La nota informativă a fost anexat raportul privind lista animalelor cu vîrsta depășită 

pe deținător/proprietar, localitate și raion. În urma solicitării, în adresa Oficiilor teritoriale 

CIA au fost depuse cereri de înregistrare eveniment din partea inspectorilor DRSA pentru 

excluderea animalelor din baza de date conform teritoriului de acoperire. 

Totodată, au fost verificate 459 crotalii pentru a li se elibera duplicat. Activitatea 

medie zilnică constituie circa 5712 evenimente cu animale și exploatații. 

La data de 31.12.2016, în baza de date au fost înregistrate în total  2 132 895 animale,  

după cum urmează:  

Specia Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline 
Total 

Animale 

Nr. 

animalelor 
296 716 897 207 236 756 651 868 50 348 2 132 895 

Tabelul 1- Animale la data de 31.12.2016 

 

 
Diagrama 1- Procentajul animalelor pe specii 
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În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, în baza de date SIA RSA au fost efectuate 

următoarele evenimente cu animale:  

Evenimentul Numărul 

Evenimentelor 

Înregistrarea animalelor primară 564508 

Export 29220 

Import 40806 

Moartea animalului 43825 

Sacrificarea tradițională a animalului 465122 

Înregistrarea plecării 555173 

Înregistrarea sosirii 491038 

Pierderea și recuperarea crotaliei 566 

Înregistrarea în punctul de tranzit 145 

Dispariția 26 

Regăsirea animalului 14 

Total evenimente 2190443 

Tabelul 2- Numărul de înregistrări efectuate în SIA RSA 

 

Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, au fost înregistrate 564 508 

animale, dintre care 190 649 animale pentru persoane fizice și 373 859 animale pentru 

persoane juridice.  

Înregistrarea datelor pe raioane este prezentată în diagrama 2:   
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Diagrama 2 - Înregistrarea primară a animalelor pe perioada 01.01.2016-31.12.2016 

 

Diagrama 3 - Evenimente pe perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 

 

Diagrama 4 - Evenimente pe perioada 01.01.2016-31.12.2016 
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Tot în aceeași perioadă au fost înregistrate 6 519 exploatații noi, dintre care juridice 

– 53, fizice – 6 466.  

Datele pe raioane vor fi reprezentate în felul următor: 

 

Diagrama 5 – Înregistrarea exploatațiilor pe perioada 01.01.2016-31.12.2016 

 

Avînd în vedere că CIA reprezintă operatorul național al SIA RSA, lunar în adresa 

întreprinderii parvin solicitări de acordare a informațiilor din baza de date. Pentru anul 2016, 

au fost înregistrate următoarele solicitări: 

a) Autorități publice (Biroul Național de Statistică, MAIA, ANSA, Ministerul 

Economiei) – 45; 

b) Administratori autorizați ai Ministerului Justiției – 59; 

c) Serviciul Fiscal de Stat – 37; 

d) Agenți economici – 76. 

Menționăm că, prezentarea informației către toate instituțiile interesate se realizează 

în strictă conformitate cu legislația în vigoare. 

1.2.2 Registrul Utilajului Agricol (în continuare - SI RUA) 

La momentul actual, CIA, ca operator național al SI RUA, oferă accesul în sistem la 

peste 100 de utilizatori (operatori CIA, operatori Intehagro, MAIA). 

În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, în baza de date au fost înregistrate în total 4 459 

de activități, pe următoarele grupe:  
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Titlu Grupa Categoria Numărul de unități 
T

eh
n
ic

a 
ag

ri
co

lă
 

Mașini și utilaj 

agricol 

Purtată 1 512 

Remorci 157 

Semi-remorci 19 

Tractată 1 122 

Utilaj pentru irigat 43 

Utilaj și componente 127 

Total - Mașini și utilaj agricol 2 980 

Tehnica 

autopropulsată 

Alte mașini autopropulsate 65 

Combine 121 

Mașini pentru ameliorități și de 

construcții de drumuri 

187 

Tractoare 1 106 

Total  - Tehnica autopropulsată 1 479 

Total general 4 459 

Tabelul 1- Tehnica agricolă la data de 31.12.2016 

 

Aceste date sunt reprezentate grafic în diagrama 6: 

Diagrama 6 - Tehnica agricolă  la data de 31.12.2016 
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În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, au fost efectuate înregistrări în baza de date, care 

indică o permanentă creștere a datelor reflectate în Tabelul 2: 

Evenimentul 
Numărul de 

evenimente 

01 - Evidenţa inițială VP 352 

02 - Evidenţa inițială 1 346 

06 - Schimbul numărului de înmatriculare 59 

10 - Schimb posesor, corectare rechizite 709 

11 - Schimbul posesorului VP 209 

12 - Reînmatricularea tehnicii agricole 993 

24 - Modificare caracteristici 6 

32 - Radiere peste hotarele RM N/I tranzit 1 

44 - Import temporar 14 

70 - Înmatricularea tehnicii agricole din import VP 2 608 

71 - Înmatricularea tehnicii agricole din import 139 

Total evenimente 6 436 

Tabelul 2- Numărul de înregistrări efectuate în SI RUA 

În urma analizei bazei de date s-a observat că identificarea și înregistrarea tehnicii 

agricole se efectuează mai mult pentru tehnica nouă, deoarece ea poate fi înaintată spre 

subvenționare și mai puțin tehnica dată în folosință în anii precedenți, în pofida faptului că 

operatorii Inspectoratului Intehagro sunt obligați să înregistreze toată tehnica agricolă, 

conform Regulamentului cu privire la SI RUA aprobat prin Ordinul MAIA nr. 91 din 

15.05.2015 cu privire la lansarea SI RUA. 

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, au fost înregistrate unitățile agricole pe grupe: 

fost în folosință – 2 409 de unități și nouă – 4 027 de unități. 
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Diagrama 5 – Starea tehnicii agricole 

1.2.3 Registrul Digital Agricol (în continuare – SIA RDA)  

Pe parcursul anului 2016, SIA RDA a trecut faza de testare operațională. Conform 
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computing”.  

La moment, sistemul se află la balanța Centrului de Guvernare Electronică, pe un 

termen de 2 ani. În continuare, acesta este preconizat de a fi transmis către MAIA sau ANSA 

spre utilizare. Pînă în prezent, nu este semnat contractul între MAIA, ANSA și CGE în 

privința definirii raporturilor juridice. Conform Legii nr.71 din 22.03.2007 cu privire la 

registre,  necesită a fi desemnat posesorul, deținătorul și registratorul sistemului dat. 

La 04.12.2015 a fost expediat un demers către MAIA, cu nr. 10-21/625, în care s-a 

solicitat soluționarea problemei legată de darea în producție a softului.  

Totodată, menționăm că, în luna martie curent, au fost instruiți 22 de utilizatori și 4 

administratori din cadrul MAIA, ANSA, CIA și create 26 parole de acces la sistem. 

1.2.4 Managementul Măsurilor Sanitar-Veterinare (în continuare – SIA 

MMSV) 

Pe parcursul anului 2016, au fost organizate ședințe de testare a SIA MMSV (Raport 
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01-05 februarie și 21-23 martie 2016). Totodată, au fost create 66 parole de acces la sistem.  

37%

63%

Starea tehnicii agricole

Fost in 
folosință

Nouă



 

 
Pagina 12 din 30 

În concluzie, SIA MMSV a fost lansat în producție prin Ordinul comun MAIA și 

ANSA nr. 57 din 21.03.2016 și nr. 33 din 24.02.2016. Începînd cu data 01.01.2017, sistemul 

poate fi accesat și utilizat în proporție de 100%. Totodată, CIA în colaborare cu ANSA, va 

organiza cursuri de instruire pentru utilizatorii noi angajați. 

1.2.5 Managementul laboratoarelor (în continuare – SIA LIMS) 

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate ședințe de testare a SIA LIMS (Raport de 

acceptanță nr. 1552.1 din 18.09.2015) și sesiuni de instruire pentru implementarea 

sistemului, în urma cărora au fost instruiți 73 specialiști din cadrul MAIA, ANSA și CIA. 

Totodată, au fost create 56 parole de acces la sistem.  

În concluzie, SIA LIMS a fost lansat în producție prin Ordinul comun MAIA și ANSA 

nr. 58 din 21.03.2016 și nr. 33 din 24.02.2016. Începînd cu data 01.01.2017, sistemul poate 

fi accesat și utilizat în proporție de 100%. Totodată, CIA în colaborare cu ANSA, va 

organiza cursuri de instruire pentru utilizatorii noi angajați.  

1.2.6 Administrarea Patrimoniului Agricol de Stat (în continuare – SIA APAS) 

După finisarea cu succes a pilotării SIA APAS în cadrul Universității Agrare și 

MECAGRO, au fost organizate 6 sesiuni de instruire în cadrul cărora au fost instruiți 35 de 

utilizatori. Menționăm că, ședințele respective se organizează doar la indicația MAIA, 

pentru o grupă de 8 – 10 persoane. În urma acestora, la data de 01.02.2016, prin Ordinul 

CIA nr. 6, SIA APAS a fost lansat în producție, întocmit în baza Ordinului MAIA nr. 213 

din 11.11.2015 cu privire la pilotarea sistemului. 

Întru intensificarea înregistrării datelor în sistem, CIA a expediat un demers (nr. 10-

2.1/168 din 18.04.2016) conducătorilor instituțiilor și întreprinderilor subordonate MAIA 

privind modalitatea de utilizare a softului și instruire a persoanelor responsabile de 

introducerea datelor. În urma acestui demers, SA Franzeluța, Serviciul Antigrindină și 

SA Mileștii Mici au fost consultate și instruite suplimentar, în vederea înregistrării 

imobilului și fondurilor fixe în SIA APAS. 

Totodată, a fost schimbată modalitatea de acces în sistem, prin intermediul RDP 

(acces de la distanță), fără necesitatea instalării client-serverului la utilizatori. La momentul 

actual, CIA oferă acces la peste 40 de utilizatori (MAIA, CIA, S.A. Franzeluța, Serviciul 

Antigrindină, S.A. Mileștii Mici și alte instituții subordinate MAIA). 
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1.2.7 Sistemul Informațional Automatizat de colectare a informației privind 

mersul lucrărilor agricole în Republica Moldova (în continuare - SIA AGROMAIA) 

În baza Ordinului MAIA nr.199 din 15.10.2015 cu privire la colectarea informației 

operative din teritoriu și aprobarea Anexelor 9-12, a fost pusă sarcina de a elabora și 

automatiza procesul de colectare a informației operative privind pregătirea tehnicii agricole 

și prelucrarea solului, care au fost incluse și dezvoltate în SIA AGROMAIA.  

 Tot pe parcursul anului 2016, a fost oferit accesul suplimentar în aplicație pentru 

Direcțiile Agricole Raionale Florești, Criuleni, Basarabeasca, Cantemir, Hîncești, 

Ialoveni, care pînă la momentul respectiv nu înregistrau nici o informație. La momentul 

actual, CIA asigură autentificarea în sistem la peste 150 de utilizatori (operatori CIA, MAIA, 

DAR). 

Totodată, prin intermediul Direcțiilor Agricole Raionale și Oficiilor Teritoriale CIA, 

colectarea informației este posibilă din aproximativ toate raioanele țării. 

Conform Ordinului MAIA nr.112 din 23.05.2016 au fost modificate anexele privind 

înregistrarea primară în sistem a informației operative agricole. 

Ținînd cont de faptul că, SIA AGROMAIA este unica sursă de informare în sectorul 

horticol, CIA în comun cu Direcțiile de ramură al MAIA vor influența odată cu începutul 

recoltei culturilor cerealiere raioanele restante să inițieze procesul de înregistrare a datelor 

în sistem.  

1.2.8 AIPA – online (în continuare – SI AIPA) 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, CIA a participat activ în procesul de 

dezvoltare a sistemului AIPA-online conform noii arhitecturi software. Aplicația data 

presupune un model totalmente diferit de versiunile anterioare a sistemelor AIPA-online. 

La etapa de conceptualizare și dezvoltare s-a ținut cont în primul rînd de constrîngerile 

softului din anii precedenți, de lipsa integrărilor cu alte SIA din sectorul agroindustrial, 

precum și de cerințele generale ale Acquis-ului comunitar.  

Soluția tehnică propusă pentru SIA AIPA-online este implementată pe platforma 

Oracle RDBMS și ca mediu de dezvoltare Oracle Application Express (APEX). Arhitectura 

sistemului este formată din următoarele componente: 

a) Înregistrarea dosarelor (punerea în evidență a solicitanților: persoane fizice, 

persoane juridice); 

b) Gestionarea dosarelor electronice, fluxuri de lucru; 

c) Gestionarea măsurilor de subvenționare; 
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d) Inspecție și control administrativ destinată pentru DAC (Direcția administrare 

și control) și DICT (Direcția inspecție și control în teren); 

e) Documentarea controlului în teritoriu (controlul clasic pe teren destinată 

pentru DICT); 

f) Realizarea/autorizarea/urmărirea calcului de plăți destinată pentru Direcția 

autorizare și plăți și Direcția contabilizare plăți. 

Soluția finală este una flexibilă, costumizabilă ce poate fi ușor ajustată la modificările 

procesului de subvenționare în agricultură cu ulterioara automatizare a unor business-

procese.  

La momentul actual, SI AIPA-online se află la etapa de dezvoltare conform 

Regulamentului de subvenționare pentru anul 2017. Totodată, pentru anul 2017 este 

înaintată propunerea de dezvoltare a modulului de înregistrare online a dosarelor de 

subvenționare de către solicitanți.  

Parlamentul Republicii Moldova a examinat în lectura a doua Legea cu privire la 

principiile de subvenționare a producătorilor agricoli. Legea  urmează a fi publicată în 

Monitorul Oficial. Potrivit art.35 din legea dată, în baza SIA AIPA online, deținut de către 

CIA, se formează resursa informațională departamentală cu privire la producătorii agricoli 

autohtoni și mijloacele de producție agricolă, create în vederea susținerii procesului de 

elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor de dezvoltare agricolă și rurală. 

1.2.9 Sistemul informatic 1C 

Pentru anul 2016, CIA și-a propus implementarea și mentenanța Sistemului 

informatic 1C în cadrul mai multor instituții subordonate MAIA, dintre care:  

a) implementarea sistemului în cadrul a 3 instituții (Comisia de Stat pentru Testarea 

Soiurilor de Plante, Î.S. „Indalproiect”, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca). Din 

lipsa surselor financiare din partea beneficiarului, implementarea 1C nu a fost 

posibilă în cadrul Î.S. „Indalproiect” și în cadrul Colegiului Tehnic din Soroca; 

b) mentenanța sistemului în cadrul a 4 instituții (Î.S. „Supravegherea producției 

alcoolice”, Serviciului Special  pentru influențe active asupra proceselor 

hidrometeorologice, MAIA, CIA). 

 

1.2.10. Sistemul Informațional Geografic (GIS)   

 În anul 2016, CIA a elaborat un șir de hărți digitale destinate oferirii suportului 

informațional diverșilor utilizatori în procesele de adoptare a deciziilor pe diverse probleme 

din sectorul agroindustrial, cum ar fi: 
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a) Harta depozitelor frigorifice; 

b) Harta recoltelor de culturi din grupa I și II; 

c) Harta recoltei de fructe: 

d) Harta cu semănatul culturilor de câmp în sectoarele producție-marfă; 

e) Harta cu informațiile despre acoperirea localităților cu medici de liberă practică. 

Totodată, au fost actualizate hărțile deja existente cu privire la: 

a) Abatoarele existente în țară; 

b) Oficiile teritoriale ale CIA; 

c) Harta solurilor. 

 Toate hărțile pot fi accesate de pe adresa https://www.cia.md/ro/geoportal-agricol.  

1.3  Lucrări de anteproiect 

Întru executarea Ordinului MAIA nr. 239 din 11 decembrie 2013 “Cu privire la 

aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a politicilor de dezvoltare a 

sectorului agroindustrial (e-Agricultură), precum și a Planului de acțiuni al CIA pentru anul 

2016 aprobat de Președintele Consiliului de Administrație la data de 23.12.2015, CIA pe 

parcursul anului a efectuat următoarele lucrări de anteproiect: 

1.3.1 SIA RSA privind identificarea animalelor de companie 

Prin Ordinul MAIA nr. 217 din 19 decembrie 2015 „Cu privire la elaborarea unor 

acte normative cu privire la procedura de identificare și înregistrare a animalelor de 

companie” a fost creat grupul de lucru  compus din specialiști ai ANSA, MAIA, CIA, ONG-

urile ALGA și Societatea Umană. 

În scopul introducerii procedurii de identificare și înregistrare a animalelor de 

companie, grupul de lucru menționat a examinat baza legală existentă și a decis să fie 

efectuate modificări la Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea 

animalelor și a Hotărârii Guvernului nr. 507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme 

privind identificarea și trasabilitatea animalelor. 

   Totodată, grupul de lucru a examinat și problemele pe termen scurt, care pot fi 

soluționate anticipat modificării actelor legislative și normative și a pus în sarcină: 

a) ANSA de a elabora și aproba „Norma sanitar-veterinară privind identificarea si 

înregistrarea animalelor de companie”; 

b) CIA de a elabora și coordona cu membrii grupului de lucru formularele pentru 

identificarea, înregistrarea și trasabilitatea animalelor de companie. 

CIA a elaborat următoarele formulare: 

https://www.cia.md/ro/geoportal-agricol
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a) Cerere de înregistrare a animalelor de companie; 

b) Cerere de mișcare a animalelor de companie; 

c) Cerere de înregistrare eveniment a animalelor de companie. 

Formularele cererilor au fost expediate tuturor membrilor grupului de lucru spre 

examinare și avizare. Pînă în prezent, formularele au fost examinate numai de către ONG 

„ALGA” prezentînd aviz fără obiecții. Alte avizări nu au fost primite și după prima ședință, 

grupul de lucru nu s-a mai  întrunit, motiv din care s-au creat dificultăți pentru dezvoltarea 

și elaborarea caietului de sarcini „Registrul de Stat al Animalelor de Companie”. 

    În luna aprilie, Consiliul Municipal Chișinău  a inițiat un proiect de reguli de deținere 

a  animalelor de companie în mun. Chișinău. Regulile elaborate au fost examinate de către 

CIA în baza cărora a fost prezentat un aviz la dezbaterile care au avut loc, cu propuneri 

privind modificarea și completarea Legii nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea și 

înregistrarea animalelor, referitor la înregistrarea animalelor de companie. În opinia CIA, 

aceste reguli sunt o parte componentă a normelor privind crearea și funcționarea Registrului 

de Stat al Animalelor de Companie.  

În acest context, menționăm că pentru efectuarea lucrărilor de elaborare a Caietului 

de sarcini „Registrul de Stat al Animalelor de Companie” este necesar de creat un nou grup 

de lucru, ținînd cont de modificările instituționale și funcționale care au avut loc pe parcurs 

pentru elaborarea normelor legale de funcționare și ținere a RSAC, cu includerea în Legea 

nr. 231 din 20.07.2006, cît și în HG nr. 507 din  18.07.2012 a prevederilor referitor la 

animalele de companie. 

1.3.2 SIA Registrul Fitosanitar de Stat (în continuare – SIA RFS) 

Întru executarea Ordinului comun MAIA-ANSA nr. 33/62 din 13 martie 2015 cu 

privire la instituirea unui grup de lucru, CIA a elaborat conceptul tehnic al SIA RFS. 

În rezultatul examinării conceptului tehnic SIA RFS de către instituțiile implicate în 

procesul de avizare și aprobare au fost fixate obiecții majore, care nu țin de competența și 

atribuțiile CIA, respectiv: 

a) Cadrul legislativ-normativ național în vigoare din domeniul gestionării produselor de 

uz fitosanitar și fertilizanților nu este armonizat/racordat la Acquis-ul comunitar, 

inclusiv sub aspect tehnic și terminologic și nu acoperă spectrul principal de 

reglementare conform standardelor UE, este contradictoriu în ansamblul său, inclusiv 

în aspectele instrucționale și de competență, motiv pentru care nu poate servi drept 

bază la stabilirea clară și certă a elementelor necesare pentru elaborarea conceptului 

tehnic; 
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b) Documentele sistemului necesită reactualizarea lor în sensul examinării formularelor 

de strictă evidență și business – proceselor participanților la sistem. Lista actelor 

normative în domeniul utilizării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților nu 

acoperă toate actele relevante și costurile nu corespund HG nr. 200 din 27.03.1995; 

c) Se solicită includerea în SIA RFS a prevederilor Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice și HG nr. 1032 din 20.12.2013 cu privire la 

aprobarea Strategiei naționale de sănătate publică pe anii 2014-2020. 

d) Se solicită ca acest proiect să fie implementat de către mai multe instituții publice, ca 

sursă informațională inter și intra ministerială și de importanță statală, dar nu ca SIA 

RFS implementat în MAIA și ANSA. 

Dezvoltarea în continuare a SIA RFS este posibilă numai după finisarea conceptului. 

Pentru aceasta, CIA consideră relevant instituirea unui grup de lucru compus din specialiștii 

MAIA, ANSA și CIA prin ordin comun MAIA și ANSA. În acest sens, în adresa MAIA a 

fost expediată o scrisoare nr. 10-2.1/68 din 08.02.2016 prin care s-a solicitat crearea unui 

grup de lucru. 

1.3.3 SI Registrul solurilor Republicii Moldova 

În adresa CIA a parvenit spre avizare proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional 

„Registrul de stat al solurilor Republicii Moldova”. Specialiștii CIA au participat la mai 

multe ședințe de examinare a proiectului respectiv, cu prezentarea propunerilor și obiecțiilor 

în limita competenților sale.  

La fel, CIA participă la examinarea propunerii de modificare a Concepției SI 

Registrul solurilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 

10.12.2014, cu includerea propunerii ca deținător al Registrului solului sa fie nominalizată 

Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”. 

1.4. Lucrări pentru sporirea securității rețelei și a softului CIA 

Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate următoarele lucrări pentru sporirea rețelei 

și a softului întreprinderii: 

1.4.1. Poșta electronică mail.cia.md 

Serviciul poștal în securitatea rețelei interne a oricărei organizații prezintă în lumea 

modernă unul din cele mai mari riscuri de virusare sau pierdere a informației. Pentru evitarea 

unor astfel de riscuri, au fost elaborate filtre speciale interne pentru poșta CIA, care după un 

set de cuvinte sau fraze depistează posibil spam chiar și pe fluxul intern. Totodată, a fost 
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implementată tehnologia de control a fluxului mesajelor pentru depistarea erorilor în 

trimitere-recepționare. În cazul în care la CIA va apărea mai mult spațiu pentru stocarea 

mesajelor, această soluție de control va servi ca arhivă activă a tuturor mesajelor trimise sau 

recepționate de angajații CIA, ce va permite în cazul pierderii (ștergerii) unui mesaj 

recuperarea lui instantanee sau în cazul unor litigii intra-instituționale.  

De asemenea, a fost implementată soluția complexă antispam și antivirus Sophos 

(licență gratuită cu posibilități limitate), un instrument puternic nu doar pentru protecția 

poștei electronice, dar și a serverilor web (din păcate, licența gratuită nu oferă soluția 

deplină). Adresa mail.cia.md este accesibilă și în afara rețelei interne CIA, astfel că poate fi 

utilizată de către operatorii teritoriali și accesată inclusiv de pe smartphone. 

1.4.2. Integritatea rețelei interne LAN, VPN și alte lucrări 

Au fost efectuate lucrări inițiale de separare a subrețelelor interne CIA pentru a spori 

protecția datelor între serverele care mențin serviciile web și utilizatorii finali. Aceste lucrări 

conțineau virtualizarea subrețelelor (VLAN). Pentru a nu crea indisponibilitatea serviciilor 

în orele de lucru, aceste lucrări au fost efectuate doar noaptea. Lucrările vor continua în anul 

2017, deoarece necesită multe testări și soluții complexe pentru separarea inteligentă a 

traficului între diferite segmente virtuale și sisteme de autentificare. 

A fost eliminată breșa creată de VPN cu Centrul de Telecomunicații Speciale (în 

continuare - CTS) prin migrarea bazei de date a SIA SITA (versiunea veche) pe serverele 

CIA și deconectarea serviciului VPN. S-a optat pentru deconectarea de la rețeaua CTS, dar 

din motive dictate de legislația curentă (obligația de a utiliza MConnect prin CTS), 

conexiunea a fost păstrată, în prezent fiind monitorizată continuu. 

Serviciul VPN vechi nemonitorizat și necontrolat cu operatorii teritoriali a fost sistat. 

În locul lui au fost ridicate 2 servicii VPN noi, unul pentru operatorii teritoriali pentru 

accesarea bazei de date a SIA SITA versiunea veche, cu acces doar la această sursă, și al 

doilea cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru efectuarea lucrărilor de 

back-up a sistemelor informatice cu acces limitat în rețeaua CIA.  

A fost implementată soluția MultiWan – accesul serviciilor CIA (sisteme 

informaționale, poșta electronică, web-site-uri găzduite de CIA) pe două subrețele 

independente internet a operatorului Moldtelecom. În urma unei analize, s-a constatat că din 

teritoriu și în majoritatea cazurilor, prima adresa de accesare este linia back-up a 

Moldtelecom-ului. Ambele linii în prezent sunt active și oferă o disponibilitate sporită a 

serviciilor CIA pe două adrese externe.  



 

 
Pagina 19 din 30 

Serviciul administrare SI și TC a realizat cu succes migrarea sistemelor 

informaționale LIMS, MMSVS, GMIA, RVV din MCloud1 în MCloud2 în luna octombrie 

a anului 2016. Indisponibilitatea unor servicii (cel mai frecvent LIMS) este cauzată de 

probleme interne MCloud2, pe care le soluționează Centrul de Guvernare Electronică. 

Serviciul administrare SI și TC a CIA nu are control deplin asupra platformei pe care sunt 

plasate aceste sisteme.  

1.4.3. Serviciile web CIA (sisteme informaționale) 

A fost reînnoită soluția front-end Apache pentru protecția și disponibilitatea 

serviciilor web CIA (sisteme informaționale SIA RSA, RUA, AIPA, etc), un proces constant 

și care necesită atenție sporită. Utilizarea proxy Apache sporește protecția serviciilor web. 
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CAPITOLUL II. TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL, SUPORT 

INFORMAȚIONAL și CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ 

Pentru asigurarea transparenței în activitatea întreprinderii, toate materialele 

informative întocmite de CIA se plasează pe pagina web oficială, www.cia.md, și pe contul 

CIA de pe site-ul de socializare www.facebook.com. De menționat că, în același scop, 

întreprinderea a extins categoriile de informații plasate pe pagina sa web. Astfel, pe site 

poate fi găsită orice informație privind legislația ce reglementează activitatea întreprinderii, 

SIA gestionate, serviciile prestate. Atît pagina web, cît și pagina social media (facebook) 

vin în întîmpinarea celor care doresc să afle mai multe despre activitatea și direcțiile de 

dezvoltare ale întreprinderii, fiind menținută și actualizată continuu.  

2.1. Strategia de dezvoltare informațională a sectorului agroindustrial                      

e-Agricultură 

Întru asigurarea și stabilirea obiectivelor procesului de Transformare Electronică a 

sectorului agroindustrial, CIA a elaborat Strategia de dezvoltare informațională a sectorului 

agroindustrial „e-Agricultură”, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 710 

din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare 

tehnologică a guvernării (e-Transformare), a Hotărîrii Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu 

privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 

2020”, precum și a Hotărîrii Guvernului nr. 409 din  04.06.2014 cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, oferind o viziune 

unificată privind modernizarea serviciilor publice prestate cetățenilor, precum și 

eficientizarea activității MAIA, ANSA și instituțiilor din subordine, folosind soluțiile TIC.  

Pe parcursul anului 2016, proiectul Strategiei e-Agricultură a fost revizuit și remis 

spre avizare către autoritățile publice de reglementare (MTIC, MF, ME, ANSA, CNA, MJ) 

pentru a fi promovat prin hotărîre de guvern. Menționăm că, proiectul respectiv a fost 

susținut de către toate instituțiile interesate, în afară de ANSA, care, din motive necunoscute, 

nu s-a expus asupra ultimei variante a proiectului sus-menționat. Ulterior, proiectul 

Strategiei a fost înaintat spre aprobare la Guvern, dar din lipsa avizului din partea ANSA, 

acesta a fost reîntors la MAIA. 

În același timp, în perioada 22-24 iunie, la invitația Biroului Regional al FAO pentru 

Europa și Asia Centrală, CIA a participat la Consultarea experților cu privire la aspectele 

de e-Guvernare ale strategiilor naționale de e-Agricultură pentru agricultura durabilă de 

familie, unde a prezentat experiența și progresul Republicii Moldova în implementarea 

Strategiei e-Agricultură. 

http://www.cia.md/
http://www.facebook.com/
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Rezultatul evenimentului a demonstrat faptul că Republica Moldova punctează 

pozitiv caracteristicile domeniilor ce țin de: 

 existența unei viziuni strategice de implementare a principiului e-Guvernare;   

 existența strategii naționale e-Agricultură ca parte componentă a e-Guvernării în 

sectorul agroindustrial; 

 existența unei platformei guvernamentale comune pentru serviciile orientate G2G, 

G2B, G2C; 

 respectarea principiului interoperabilității la dezvoltarea sistemelor 

informaționale. 

Reieșind din subiectele discutate în cadrul evenimentului, precum și a 

recomandărilor făcute de FAO, ideea promovării Strategiei de dezvoltare informațională a 

sectorului agroindustrial „e-Agricultură” prin hotărîre de guvern rămîne a fi prioritară și 

necesară. 

2.2. Centrul de Apel în Agricultură 

Conform datelor înregistrate de Centrul de Apel, pentru anul 2016 au fost recepționate 

1418 apeluri telefonice, dintre care: 

a) 433 apeluri cu referință la SIA RSA; 

b) 454 apeluri cu referință la SIA RUA; 

c) 200 apeluri cu referință SI AIPA online; 

d) 230 apeluri – domeniul agricol; 

e) 101 apeluri –  alte domenii. 

Toate apelurile au fost primite, redirecționate și soluționate la timp. 

Domeniul SIA RSA: 

Totalitatea apelurilor cu privire la SIA RSA au vizat solicitarea de informații și 

acordarea ajutorului în soluționarea următoarele aspecte: 

a) Înregistrări eronate introduse în baza de date (înregistrarea greșită a sexului, rasei, 

datei, etc); 

b) Imposibilitatea realizării mișcării/sosirii animalelor, deoarece nu sunt regăsite în 

exploatația respectivă; 

c) Animale sacrificate în SIA SITA și migrate în SIA RSA; 

d) Depistarea crotaliilor din import care au fost migrate în SIA RSA cu indicele MD; 

e) Gospodării Țărănești înregistrate în SIA RSA. 
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Mai jos este prezentat graficul numărului de apeluri recepționate de către Centrul de 

Apel din domeniul SIA RSA pentru perioada 01.01.16 - 31.12.16: 

 

 

Domeniul SIA RUA: 

Apelurile telefonice referitor la SIA RUA parvenite în adresa Centrului de Apel au 

fost cu referire la: 

a) Informații cu privire la returnarea documentelor la Inspectoratul Intehagro; 

b) Corectarea datelor în sistem despre tehnică sau proprietar; 

c) Adăugarea în baza de date a unor caracteristici referitoare la tehnica și utilajul 

agricol (specificații tehnice, mărci, etc); 

d) Reînmatricularea tehnicii agricole. 

Reprezentarea grafică a numărului de apeluri recepționate de către Centrul de Apel 

din domeniul SIA RUA este redată după cum urmează: 
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Domeniul SI AIPA online 

Odată cu lansarea SI AIPA online, în adresa Centrului de Apel au parvenit unele 

întrebări din partea utilizatorilor privind funcționalitatea sistemului (înregistrarea dosarelor, 

fluxul documentelor, etc). Reprezentarea grafică a numărului de apeluri pe domeniu SI 

AIPA online poate fi redată în felul următor: 

 

 

Domeniul agricol 

Cele mai frecvente întrebări pentru care s-a solicitat informații au fost cu privire la 

acordarea subvențiilor în caz de depistare a unor neconformități în pachetul de documente 

depus, procedura și actele necesare pentru exportul fructelor uscate, material săditor de 

căpșune și pomi fructiferi, modalitatea de includere a producătorilor agricoli în lista 

exportatorilor produselor de origine vegetală din Republica Moldova în Federația Rusă, 

aprobarea Catalogului Soiurilor de Plante pentru anul 2016 și modalitatea de a fi vizualizat, 

identificarea unor beneficiari pentru a da în arendă terenul agricol; investiții, proiecte în 

agricultură; transferul mijloacelor financiare de către contribuabil în Fondul Viei și Vinului 

dar și înregistrarea tehnicii agricole. 

Graficul numărului de apeluri recepționate de către Centrul de Apel din domeniul 

agricol pe perioada 01.01.2016 - 30.12.2016: 
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2.3. Consultanță financiară în agricultură și dezvoltare rurală 

Începînd cu luna noiembrie 2016, la indicația Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare, întreprinderea oferă consultanță financiară în agricultură și dezvoltare rurală la 

nivel regional. Scopul primar al serviciului este informarea persoanelor fizice sau juridice 

care activează în sectorul agroindustrial despre posibilitățile și oportunitățile de 

subvenționare/finanțare privilegiată a investițiilor din domeniul agricol. De asemenea, 

consultanții financiari au ca obiectiv asigurarea asistenței de specialitate privind 

valorificarea oportunitățile financiare menționate mai sus.  

Astfel, în perioada 31.10.2016 – 04.11.2016, cu suportul Unităților de Implementare 

a Proiectelor de finanțare în agricultură și dezvoltarea rurală, au fost organizate cursuri de 

instruire pentru 9 candidați la funcțiile menționate și un specialist CIA. Până la sfârșitul 

semestrului II s-a reușit angajarea consultanților financiari pentru raioanele Călărași, Edineț, 

Fălești și Șoldănești. Fiecare consultant este asigurat cu telefon de serviciu și pachet de 

telefonie mobilă, laptop și spațiu de lucru. Au fost desfășurate activități de promovare a 

serviciilor prestate de către consultanții financiari în regiunile de activitate.  

Suplimentar, informăm că tarifele CIA pentru serviciile respective sunt stabilite 

contractual cu clienții în dependență de suma solicitată în dosarul de finanțare prin formula 

aprobată anterior. 
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CAPITOLUL III. ACTIVITATEA DE AVIZARE, CONSULTARE A 

PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE 

 

3.1 Avizarea proiectelor de acte normative  

În perioada anului 2016, CIA a fost implicată în procesul de avizare a mai multor acte 

normative ce vizează activitatea de implementare și menținere a SIA, care urmăresc scopul 

de întărire a bazei normativ-legale a activității privind e-Transformare și e-Agricultură, 

precum și stabilitatea acțiunilor efectuate în cadrul CIA. 

În colaborare cu alte instituții implicate, în anul 2016, CIA a participat la elaborarea 

următoarelor proiecte: 

a) Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 231 din 20.07.2006 privind 

identificarea și înregistrarea animalelor și a Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind 

activitatea sanitar-veterinară; (Legea nr. 227 din 23.09.2016,  Monitorul Oficial 

nr.369-378/753, republicată în Monitorul Oficial nr.399-404/806 din 

18.11.2016.); 

b) Proiectul de lege privind modificarea Codului Contravenţional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, cu includerea Articolul 1581 

”Încălcarea regulilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor”. (Legea 

adoptată nr.208 din 17.11.2016, Monitorul Oficial nr.441-451 din 16.12.2016); 

c) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii  Guvernului nr. 

507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea și  

trasabilitatea animalelor; 

d) Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al 

animalelor”; 

e) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 

informațională a sectorului agroindustrial „e-Agricultură”; 

f) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul Digital Agricol”; 

g) Participarea la elaborarea propunerilor privind  înregistrarea și trasabilitatea 

animalelor de companie și includerea în legislația cu privire la identificarea și 

înregistrarea animalelor. 
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Totodată, CIA a participat la avizarea următoarelor proiecte: 

a) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul  

ajutoarelor de stat”; 

b) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul  

Vitivinicol”; 

c) Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului informaţional „Registrul  Solurilor”; 

d) Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de actiuni privind 

implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru 

anii 2017-2019; 

e) Proiectul acordului de colaborare între CGE, MAIA și ANSA cu privire la SIA 

RDA. 

În vederea îmbunătățirii activității CIA au fost elaborate un șir de Regulamente, 

Instrucțiuni și Proceduri interne, care reglementează activitatea subdiviziunilor CIA.  

În aceeași perioadă, conform Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 

2016,  aprobat prin HG nr. 38 din 01.02.2016 şi Ordinului MAIA nr. 26 din 15.02.2016, 

Serviciul consultanță în domeniul agroalimentar și Serviciul consultanță în domeniul 

sanitar-veterinar au participat la elaborarea proiectelor de acte normative, conform Anexei 

nr.1 și Anexei nr.2 la raport. 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 38 din 01 februarie 2016, Serviciul consultanță în 

domeniul agroalimentar (în continuare – SCDA), în comun cu Direcția juridică și 

armonizarea legislației prezintă raportul către Centrul de Armonizare a Legislaţiei de pe 

lîngă Ministerul Justiției trimestrial, pînă la data de 5 a lunii ce urmează,  privind gradul de 

implementare a Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016. 

SCDA a participat la Grupul de lucru instituit în cadrul MAIA în comun cu ANSA 

asupra actelor comunitare SPS pentru prezentarea la Brussels, 01.06.2016 „Second Meeting 

of the EU-Moldova SPS Sub-Committee”. MAIA în comun cu MM, MS și ANSA au în 

sarcină de a transpune 241 de acte comunitare pînă în anul 2020. Asupra acestor acte 

comunitare s-a organizat ședințe și au avut loc discuții pe fiecare act UE în parte. 

 

SCDA acordă asistență subdiviziunilor din cadrul MAIA la elaborarea AIR-ului 

preliminar a impactului de reglementare, transpunerea legislației UE, pentru promovarea 

actelor normative și legislative. Participă la consultările publice organizate de către 

Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și cu societatea 
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civilă asupra elaborării noului Plan național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE, „Comerț și aspecte legate de comerț”. 

3.2 Încheierea contractelor de achiziții publice  

Întru executarea Legii nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat, a 

Hotărîrii Guvernului nr. 820 din 13.11.2015 privind modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative privind 

funcționarea Legii cu privire la întreprinderea de stat, prin ordinul MAIA nr. 230 din 

02.11.2016 a fost aprobat în redacție nouă Statutul Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” și 

înregistrat la Î.S.„Camera Înregistrării de Stat” la data de 09.11.2016. Necesitatea aprobării 

Statutului în redacție nouă a fost aducerea acestuia în concordanță cu actul legislativ și cele 

normative enunțate, cît și includerea unui nou gen de activitate „Alte activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice”, cu codul 74.90 conform Clasificatorului activităților din economia 

Moldovei, care include o mare varietate de activităţi de servicii furnizate în general clienţilor 

comerciali, printre care și activități de consultanță în agronomie.  

Conform p.20, lit.e) din Statut, întreprinderea are dreptul să încheie contracte de 

comercializare sau de procurare a producţiei, efectuare a lucrărilor, prestare a serviciilor şi 

alte contracte economice. 

Pe parcursul anului 2016, CIA a încheiat diferite contracte prin următoarele proceduri: 

a) contracte de valoare mică privind achiziționare bunuri și servicii – 49; 

b) contracte prin procedura cererii ofertelor de prețuri -5; 

c) contracte prin licitație publică -1; 

d) contracte dintr-o singură sursă – 3; 

e) contracte de locațiune – 3; 

f) contract de finanțare -1; 

g) acorduri adiționale de modificare a contractelor – 13; 

h) acorduri  de reziliere a contractelor – 2; 

i) contracte privind accesul la SIA RSA – 27. 
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CAPITOLUL IV. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR  

MANAGERIALE ALE CIA 

 

4.1 Activitatea de management a calității 

Avînd în vedere că, la data de 05.11.2014, CIA de a obținut Certificatul de 

conformitate a sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele 

standardului internațional SM SR EN ISO 9001:2008, procedurile organismului de 

certificare prevăd ca anual să aibă loc audituri de supraveghere a SMC în cadrul 

întreprinderii. Auditul de supraveghere presupune o serie de acțiuni premergătoare, care are 

menirea de a  asigura menținerea certificării. În acest scop, a fost elaborat și aprobat de către 

conducerea CIA Programul anual de audituri interne. În baza Ordinului CIA nr. 22 din 

28.03.2016 cu privire la inițierea procedurii de audit intern și instituirea echipei de audit, pe 

parcursul anului 2016 au fost efectuate:  

a) 48 ședințe de audituri interne; 

b) 48 planuri de audit intern; 

c) 48 rapoarte de audit; 

d) au fost elaborate 4 proceduri/instrucțiuni de lucru (ediții noi). 

 Ulterior, în zilele de 4 și 7 noiembrie 2016, a avut loc auditul de supraveghere II pe 

SMC. Echipa de audit a fost constituită din reprezentanții Organismului de Certificare a 

Sistemelor de Management și Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova. 

 Obiectivele auditului au fost: 

a) determinarea conformității sistemului de management al clientului cu criteriile de 

audit; 

b) evaluarea capacității SM de a îndeplini cerințele legale, reglementate și contractuale, 

aplicabile; 

c) evaluarea eficacității SM și îndeplinirii obiectivelor planificate; 

d) eficacitatea AC de la auditurile precedente; 

e) identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a SM. 

 Pe parcursul auditului, au fost evaluate 8 subdiviziuni ale Oficiului Central și 4 Oficii 

teritoriale (Strășeni, Călărași, Anenii Noi, Cimișlia), auditul finalizîndu-se cu un Raport de 

audit care confirmă faptul că SMC implementat în cadrul CIA este adecvat profilului 

întreprinderii, este eficace și funcționează. Ca rezultat, s-a decis menținerea certificatului de 

conformitate a SMC. 
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4.2 Dezvoltarea instituțională și managementul resurselor umane 

Conform Statului de personal, la data de 31.12.2016, CIA dispunea de 120 de posturi 

de muncă. Întru asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin CIA s-a acordat o deosebită 

atenție completării necesarului de personal. În acest context, au fost organizate și petrecute 

activități de recrutare (concursuri) în urma cărora au fost angajate 18 persoane.  

Recrutarea și fluctuația personalului pentru perioada ianuarie – decembrie 2016 

 

 

 

De asemenea, conducerea CIA pune accentul pe dezvoltarea profesională a 

angajaților, astfel că, în perioada ianuarie – decembrie, au fost organizate 11 instruiri pe 

diferite domenii de activitate: 

a) Modul de întocmire a Raportului financiar anual și a Declarației cu privire la 

impozitul pe venit pentru anul 2015. Particularitățile aplicării legislației fiscale în 

anul 2016; 

b) Modificări legislative în domeniul securității și sănătății în muncă; 

c) Cisco Certified Network Association Security; 

d) Audituri fiscale. Protejarea drepturilor și intereselor contribuabililor: recomandări 

practice pentru contabil și administrator; 

e) Politica fiscală pentru anul 2016. Modificările recente privind impozitul pe venit, 

TVA, taxele locale și alte impozite; 

f) Drept în Republica Moldova; 
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g) Respectarea legislației muncii în contextul modificărilor și completărilor Codului 

Muncii și altor acte legislative. Gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul 

unității – cheia succesului în afaceri); 

h) Securitatea și sănătatea în muncă; 

i) Apărarea împotriva incendiilor; 

j) Principiile de formare a rapoartelor SIA RSA și posibilitățile sistemului la acest 

capitol; 

k) Sistem de Management al Calității conform ISO 9001:2015. Auditor intern pentru 

Sistem de Management al Calității conform ISO 19011:2011”. 

În același timp, au fost efectuate 3 vizite de studiu (Ungaria, Polonia, Belarus) privind 

schimbul de experiență instituțională și participarea la seminare orientate spre domeniul 

proiectelor informaționale în sectorul agroindustrial, consolidarea capacităților serviciilor 

naționale de control fitosanitar în 4 țări din Europa de Est.  

  

CAPITOLUL V. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE CIA  

Situațiile financiare reprezintă o totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează 

situaţia patrimonială şi financiară, existenţa şi fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor 

băneşti ale entităţii pe o perioadă de gestiune. Ele au drept scop prezentarea informaţiilor 

utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: proprietarii 

(acţionarii, asociaţii), creditorii, clienţii, salariaţii, autorităţile publice şi publicul. 

Entităţile, cu excepţia instituţiilor publice, întocmesc şi prezintă situații financiare 

anuale care cuprind:  

a) bilanţul contabil;  

b) raportul de profit şi pierderi;  

c) raportul privind fluxul capitalului propriu;  

d) raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;  

e) notele explicative, inclusiv anexele la rapoartele financiare.  

Potrivit art.38 alin.(3), lit.a) al Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, entitățile 

sunt obligate să întocmească și să prezinte proprietarilor rezultatele economico-financiare 

în termen de 90 de zile următoare anului de gestiune. În cazul CIA, ele vor fi prezentate 

după data de 20 martie 2017. 

Reprezentarea statului în CIA este efectuată de către 5 membri, desemnați prin 

ordinul MAIA. Retribuţia membrilor CA în anul 2016 a constituit 180,798.38 lei. 



NOTA EXPLICATIVA
la darea de seamd Pe anul 2016

al i.S. ,,Centrul Informalional Agricol,,

i.S. ,,Centrul Informalional Agricol,, este intreprindere de stat fondatd de

c6tre Ministerul Agriculturii Ei Industriei Alimentare in baza Hotdrirei Guvernului

Republicii Moldova nr.119 din 07.02.2007 cu modificdrile ulterioare conform

Hotdrirei Guvernului Republicii Moldova nr.638 din 29.08'2012.

Principalul gen de activitate este identificarea Ei trasabilitatea animalelor.

Activitatea datd este finanfatd de cdtre Ministerul Agriculturii Ei Industriei

Alimentare. Totodatd efectuiazd, realizeazd beneficiarilor - delindtori de animale

mij loace de identifi carea animalelor.
Raportul financiar anual este intocmit in baza conven{eilor fundamentale ale

contabi 1 it61i i, prevdzute de SNC,,Pr ezentarea S itu af i i I or F inan Qiat e,,

Activele imobilizate

itt componenla activelor imobilizate sunt incluse:

1). Materiale neactive compuse din licenlele qi programe de suslinere a

Sistemului Informalional Automatizat Registru de Stat al Animalelor. Activele

nemateriale sdnt reflectate in bilanlul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea

se calculeazd,prtn metoda liniar6, lindnd cont de duratele de utilizare ale acestora

conform Catalogului mijloacelor fixe qi activelor nemateriale, aprobat prin

Hot6rdrea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003.

2). Mijloace fixe sunt reflectate in bilanl la valoaret if. intiaie:,purata aei

serviciu util a mijloacelor fixe este dete{rnipa,le, " i" b,aza,

Catalogului mijloacelor fixe Ei activelor nemateriale, apfobiat:firin''Hotbrdrea

- Guvedului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003.rJzlprarp11j1loacelor fixe se

determin5prinmetoda1iniard.l...,.,,-'"..-^,,''i..':.'..':''-.']-'-

Activele circulante

In eomponenla activelor circulante sunt incluse:

'1) Sto;urile de mdrfuri qi materiale care sunt reflectate la suma valorii de

achi'zitrie.'
2) in componenla obiectelor de micd valoare Ei scur16 duratd sunt incluse

obiectele costul c[rora nu depdqesc limita stabilitd de legislalie - 6000 lei, care este

stabilita in politica de evidenla a intreprinderii.
3) Creanlele cuprind datorii ale beneficiarilor, aferente facturilor comerciale.

Creanlele sAnt contabilizate gi reflectate in bilan!6 la suma nominald.

4) Avansuri achitate conform condiliilor prevdzvte in contractele incheiate

cu prestatorii d'e servicii de telecomunicafii.
5) Creanle ale bugetului 9i alte creanle curente.

Mijloace bineqti

Soldurile mijloacelor bdneqti in cas6, la conturile de decontare, valutare sAnt

reflectate in bilantd la suma nominald.



CaPitalul ProPriu

Capiralul propriu este .o-prrl- Jin-"tn1"rU statutar stabilit prin Decizia

camerei inregistr'rii de stat cil modificarite urterioare, din diverse rezerve

prev6zute de legiffie qi din profitul nerepart\zat al anilor precedenli'

Datorii curente

Datoriile curente sunt reflectate in bilanla' in sumele care sunt necesare

p'n*ui:r:;#tffifiiiiT:"i;rmen 
scurr, sint renectate datorii privind facturile

comerciale, avansuri primite, datorii pe termen scurt calculate fala de personal'

datorii privind asigurdrile, datorii fa!6 de buget'

Veniturile 9i cheltuielile

Veniturile, cheltuielile 9i rezultatul financiar sint reflectate separat pe

senuri de activitdli - operalional' qi alte activitdli

Analiza situatiei patrimoniale si financiare

I. Componen{a qi structura patrimoniului intreprinderii
Tab 1

2015 2016 Modificari

Active imobilizate

Miiloace fixe

Suma,
1ei

Suma,
lei

)'t I L) 67 2265169

t266t623 11 t23228
? I n??6 3r0326

lmobilizari in .rts49 t"gttl!''
I 5286933 I 169q323 -l 5876r0

Total active imobilizate
Active circulanlg.lng !uqlv2 2 r 03630 1815818

;bGcte de micd valoare 9i scurth

duratd

20752 9 J6v)

988181 1 0R6654
- produse finite
- mdrfuri
Creante comerctatq .

Creante ale bugetulut

Numerar

2635322 11I3tt2
530742>46)

t896821 15t2720
'reLALIl 28r2026

I 0848386
q1?_t 4l I -1526915

fotal active circulante

TOTAL Active
-3r 14585

261 353 I 9 230207 J4

Dindatelereflectateintab.lseconstatdutm6toarele:
Valoarea activelor imobilizaie la finele anului de gestiune s-a micqorat cu

i 587610 lei. Factorul principal ce a influenlat este uzura mijloacelor fixe'

valoarea activelor circulante la fel sa micsorat cu 1527 mii lei datorita

,n.uor*i,;;r,b, de marfuri la finele anului de gestiune.

A.ctivele curente nete

Tab.2

abateri
Indicatorii
Mi i loace circulante Proprll
rd 300-rd.580

-1 501 880892339010425210



Capitalul circulant net
(rd.39O+rd.440-rd. 1 3 0) -r497649t0421039 8923390

Din datele reflectate ?n tab.4 rezultd c6\a finele anului 2016 intreprinderea a

inregistrat o micsorare de mijloace circulante in mdrime de 1491649|ei,

Volumul v6nzirilor

Tab.3

Din datele tab.3 rezult6. cd in anul 2016 veniturile din vdnzdri s-au majorat

cu2.lohincomparalie cu anul precedent. Costul vinzdrilor s-a micgorat cu 282825

lei. in rezultat profitul brut s-a m4ja.r.tpt cu 46850 lei, ceea ce a influenfat pozitiv

asupra rentabilitafii intreprinderii,' .,,: 
1-'.,,.i ,'.', ':'

Director

Contabil qef

Andrei Timu$

Olga Capa{ina

Nr.
dlo

Indicatorii
un.
mds

Anii Modificari
(r'-J2015 2016

1 Capitalul statutar t3282111 13282177

2 Valoarea capitalului propriu 2s6883s9 22623687 -3064672

J Total active imobilizate 1 5289301 13699323 1 58761 0
A+ Venitul din vinzdrr 22021t6 2248760 +46644

5 Costul vinzdrilor 1687202 1404377 -282825

6 Profitul brut 514914 844383 +329469

7 Profitul net 346496 393346 +46850

8 Rata rentabilitbt vinzdrilor % | 5,7 t7.5 +1.9

9 Rata rentabilitSl i activelor % aa
tu)J 2.9 +0.6

10 Rata rentabilitdt i financiare % 1,3 t.7 +0.4


