
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la transmiterea unor sisteme 

informaționale automatizate 

------------------------------------------------------ 

 
În temeiul art.14 alin. (1) lit. c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 90-93, art.401), cu modificările ulterioare, și al art. 17 alin. (1) din Legea 

nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.70-73, art.314), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se transmit, din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor, Sistemul informațional automatizat „Managementul măsurilor 

sanitar-veterinare” și Sistemul informațional automatizat „Sistemul Informațional 

de Management al Laboratoarelor”. 

 

2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu 

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în termen de pînă la o lună, vor 

institui comisia de transmitere și vor asigura transmiterea sistemelor 

informaționale automatizate menționate la punctul 1 în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor 

proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015. 

 

3. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în termen de o lună, va 

iniția procesul de elaborare și promovare a concepțiilor și regulamentelor de 

funcționare a sistemelor informaționale automatizate menționate la punctul 1. 

 

4. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va asigura dezvoltarea 

Sistemului informațional automatizat „Managementul măsurilor sanitar-

veterinare” și a Sistemului informațional automatizat „Sistemul Informațional de 

Management al Laboratoarelor” în corespundere cu politicile în domeniul sanitar-

veterinar și al siguranței alimentare, în limitele mijloacelor financiare alocate în 

acest scop. 

http://weblex.md/item/view/id/48be89304d0d90150326b3b3c685a9d4
http://weblex.md/item/view/id/f13bb66ccf9c75147995299fab46fa8b
http://weblex.md/item/view/id/f13bb66ccf9c75147995299fab46fa8b
http://weblex.md/item/view/id/c74ff3a6906e08814e661e3ca2a21368
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

și mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire Ia 

transmiterea unor sisteme informaţionale automatizate de stat
j

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului

Autorul proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite

Prin proiectul prezentat se propune transmiterea Sistemelor Informaţionale Automatizate 

„Managementul măsurilor sanitar-veterinare” şi a "'Sistemul Informaţional de Management al 

Laboratoarelor”.

Sistemul Informaţional Automatizat “Managementul Măsurilor Sanitar-veterinare Strategice” 

(MMSVS) - vizează suportul în elaborarea, înregistrarea şi monitorizarea executării Planului 

Strategic anual elaborat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, pentru generarea 

datelor necesare pentru managementul supravegherii sanitar veterinare. Acest sistem implica 

desfăşurarea activităţilor în domeniul sanitar veterinar prin înregistrarea şi prelucrarea 

datelor, urmate de extragerea acestor date in rapoartele şi situaţiile necesare.

Sistemul Informaţional de Management al Laboratoarelor (LIMS) este destinat 

managementului complet al activităţilor din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, acesta reprezentând un element esenţial în calitatea actului analitic şi 

prelucrarea informaţiilor de laborator. Implementarea Sistemul Informaţional de 

Management al Laboratoarelor este şi una din condiţiile necesare pentru acreditarea 

laboratoarelor ANSA. conform ISO 17025.

După cum se poate observa din funcţionalităţi le sistemelor informaţionale menţionate, 

acestea au fost create pentru necesităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor. 

Crearea acestor sisteme a fost realizată cu suportul financiar acrodat Republicii Moldova prin 

Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare 

în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” a fost semnat la 28.05.2012 şi 

este în vigoare din 20 septembrie 2012 (ratificat prin Legea nr.176 din 11.07.2012).

La data elaborării specificaţiilor tehnice pentru sistemele informaţionale nominalizate, 

ANSA era subordonată Ministerulu Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituţie 

responsabilă de elaborarea proiectului MACP. Ulterior, în temeiul Legii nr. 249/2013 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative ANSA a fost subordonată Guvernului. 

Totodată, prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 253/2014, 

administrator al acestor sisteme a fost desemnat ÎS „Centrul Informaţional Agricol”, 

absorbită în anul 2018 de către IP „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate 

Cibernetică”.

în aceste circumstanţe dezvoltarea acestor sisteme a devenit imposibilă, întrucît pe de o parte 

Ministerul nu a planificat mijloace financiare în acest scop deoarece sisteme informaţionale 

menţionate nu erau utilizate pentru necesităţile Ministerului, iar pe de altă parte, acestea au 

fost creată fără o bază juridică.

în aceste cirscumstanţe, şi ţinînd cont de faptul că între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor nu s-a ajuns la un 

acord asupra transmiterii sitemelor informaţionale invocate (copiile corespondenţei se 

anexează), în temeiul punctului 10, subpunctul 2) litera a) din Regulamentul cu privire la 

modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat pri Hotărîrea Guvernului nr. 

901/2015, Ministerul vine cu propunerea de transmitere a Sistemelor Informaţionale 

Automatizate „Managementul măsurilor sanitar-veterinare” şi a “Sistemul Informaţional de 

Management ai Laboratoarelor” către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor._____

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene__________

Proiectul nu prevede armonizarea legislaţiei naţionale Ia prevederile legislaţiei Uniunii



Europene.___________________________________________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul prevede transmiterea Sistemelor Informaţionale Automatizate Managementul 

măsurilor sanitar-veterinare” şi a ‘"Sistemul Informaţional de Management al Laboratoarelor' 

din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului către Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
Totodată, avînd în vedere că sistemele menţionate funcţionează în prezent în lipsa unor 

concepţii şi a regulamentelor de funcţionare, ceea ce împiedică dezvoltarea şi mentenţa lor, 

precum şi migrarea pe platforma tehnologică guvernamentală comună, se pune în sarcina 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor să elaboreze şi să promoveze aceste acte 

normative.

De asemenea, proiectul prevede ca dezvoltarea acestor sisteme informaţionale automatizate 

să se realizeze în corespundere cu politicile în domeniul sanitar-veterianr şi a siguranţei 

alimentare, promovate de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

în cele din urmă, avînd în vedere caracterul urgent al transmiterii şi dezvoltării acestor 

sisteme de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor se propune ca hotărîrea de 

Guvern să între în vigoare la data publicării._______________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară_____________________________

Executarea operaţiunii de transmitere a sistemelor informaţionale automatizate nu presupune 

careva cheltuieli financiare.

Totodată, dezvoltarea şi mentenanţa acestor sisteme se va realiza în limita mijloacelor 

financiare planificate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în acest scop.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare__________

în temeiul proiectulu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor urmează să elaboreze:

1. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional

Automatizat „Managementul măsurilor sanitar-veterinare”;

2. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional

Automatizat “Sistemul Informaţional de Management al Laboratoarelor”;

3. Hotărîrea Guvernului cu privire la Regulamentul de funcţionare a Sistemului

Informaţional Automatizat „Managementul măsurilor sanitar-veterinare”;

4. Hotărîrea Guvernului cu privire la Regulamentul de funcţionare a Sistemului

Informaţional Automatizat „Sistemul Informaţional de Management al Laboratoarelor”._____

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului________________________

Proiectul hotărîrii a fost supus avizării şi expertizării de către: Ministerul Finanţelor; 

Ministerul Justiţiei; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Instituţiei publice 

"Agenţia de Guvernare Electronică”, Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi 

Securitate Cibernetică”.

De asemenea, proiectul hotărîrii fost supus consultărilor publice prin plasarera acestuia pe 

pagina web particip.gov.md.

8. Constatările expertizei anticorupţie________________________________

Aviz pozitiv.________________________________________________________________

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Nu este cazul.

10. Constatările expertizei juridice

Aviz pozitiv.

Ministru Ion PERJC

Ex.; Dogotari Vasîlii 

Tel-: 0(22)204578
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