Notă informativă
la Proiectul Hotărîrii Guvernului
cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat
„Registrul digital agricol”
Condițiile care au impus elaborarea proiectului
Proiectul de Hotărîre a Guvernului “Cu privire la aprobarea Concepției sistemului
informațional automatizat „Registrul digital agricol” (SIA RDA) este elaborat de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) în vederea implementării Strategiei de
dezvoltare informațională a sectorului agroindustrial „e-Agricultură”, aprobată prin Ordinul
nr.239 din 11.12.2013 al MAIA și elaborată în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de
modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) și Hotărîrii Guvernului nr.409 din
04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru
anii 2014-2020, cît și a legislației în domeniul agroindustrial:
1) Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinara;
2) Legea nr.231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor;
3) Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina
fitosanitară;
4) Legea viei și vinului nr.31 din 02.06.1994;
5) Legea zootehniei nr.412 din 27.05.1999;
6) Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător;
7) Legea despre semințe nr.68 din 05.04.2013;
8) Legea nr.728 din 06.02.1996 cu privire la pomicultură;
9) Legea nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentar;
10) Hotărîrea Guvernului nr.1203 din 08.10.2003 cu privire la importul și exportul
resurselor de prăsilă.
Principalele prevederi, argumente, prognoze social-economice
Obiectivele SIA RDA sînt: formarea resursei informaționale a Registrului digital
agricol (RDA) prin consolidarea resurselor informaționale de stat din sectorul agroindustrial
prin: asigurarea unei evidențe unitare despre agenții economici din sectorul agroindustrial
autorizați în activitatea de creştere a animalelor, producerea și procesarea produselor
animaliere și în activitatea de producere, prelucrare și comercializare de seminte; dosarelor
pe tipurile de activitate a agenților economici din sectorului agroindustrial în care se conține
datele operaționale despre potențialul de producție, datelor despre mijloacele de producție dotarea tehnică, datelor despre efectivul de animale, documentelelor confirmative și
justificative aferente pe domenii de activitate.
Reieșind din noile obiective propuse, necesitatea elaborăirii SIA RDA se bazează pe
următoarele argumente:
În prezent în sectorul agroindustrial tehnologiile și soluțiile colectării și prelucrării
informației în mare parte lipsesc sau sînt de o performanță depășită, poartă un caracter
disparat și, efectiv, nu pot fi integrate într-o structură informațională logic coerentă.
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Locul actului în sistemul de acte normative
Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului “Сu privire la aprobarea
Concepției sistemului informațional automatizat „Registrul digital agricol” este impusă de
următoare condiții:
1) pentru ca SIA RDA să funcționeze ca resursă informațională de stat conform
prevederilor legale și în scopul integrării pe platforma guvernamentală de
interoperabilitate este necesară obținerea dreptului de funcționare a sistemului prin:
 ceritificarea conformității a SIA RDA în vederea respectării prevederilor art.19 al
Legii nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale
de stat;
 inclusiv respectarea prevederilor art.131, pct.(5) al Legii nr.780 din 27.12.2001
privind actele legislative și pct. (2) al Hotărîrii Guvernului nr.562 din 22.05.2006 cu
privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de stat –
elaborarea și promovarea concepției SIA RDA prin Hotărîre a Guvernului, urmată de:
 autorizarea SIA RDA de către Centrul Național de Protecție a Datelor cu caracter
Personal în vederea efectuării operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal, avînd ca precondiție elaborarea și promovarea proiectului de Hotărîre a
Guvernului “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea SIA „Registrul digital agricol” conform prevederilor art.25 și 29, pct. (4)
al Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și pct.15
al Hotărîrii Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal;
2) buna funcționare a SIA RDA este condiționată de implementarea în baza Platformei
guvernamentale de registre și acte permisive (PGRAP), instituită prin Hotărîrea
Guvernului nr.717 din 29.08.2014 privind platforma gunernamentală de registre și
acte permisive (PGRAP), prevăzută în Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru
implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (eTransformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 31.12.2013 și pct.5,
subpct.7) al Hotărîrii Guvernului nr.404 din 02.06.2014 cu privire la pilotarea
platformei de interoperabilitate
 prevederile Hotărîii Guvernului nr.656 din 05.09.2012 cu privire la aprobarea
Programului privind Cadrul de Interoperabilitate.
Argumentarea și gradul compatibilității cu reglementările legislației comunitare
Prevederile prezentului act sînt aduse în concordanță cu prevederile actelor normative
comunitare ce reglementează domeniul - cerințele privind aplicarea masurilor sanitare si
fitosanitare (cerințele SFS) a Acordului de aderare a Moldovei la OMC.
Evidențierea elementelor noi
Raportată la realizarea Programului strategic e-Agricultură, evaluarea ulterioară a
SIA RDA prezintă un proces de dezvoltare în vederea îmbunătățirii prin respectarea
normelor sanitare și îndeplinirea cerinţelor comunitare privind Asigurarea siguranţei
alimentare prin implementarea principiului “ghișeului unic” în sectorul agroindustrial.
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Fundamentarea economico-financiară
Pentru implementarea prevederilor SIA RDA statul nu va suporta careva cheltuieli
financiare suplimentare, altele decît cele prevăzute de la bugetul de stat conform: art. 26 al
Legii nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat,
art.13 al Legii nr.231 din 20.06.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor; art.39
al Legii nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară și p.6 al Hotărîrii
Guvernului nr.638 din 29.08.2012 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, care
anual sînt argumentate pe baza analizei economico-financiar de către Agenţia Națională
pentru Siguranţa Alimentelor, aprobate ca anexe la bugetul de stat şi alocate pentru
efectuarea acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor. Prin urmare, proiectul
nu necesită elaborarea actului de Analiză a impactului de reglementare (AIR), deoarece
finanțarea este deja asigurată anual.
Dispoziţii finale
Deoarece SIA RDA constituie piatra de temelie a Programului strategic e-Agricultură
și întru respectarea prevederilor art.22 al Legii nr.467 din 21.11.2003 cu privire la
informatizare și resursele informaționale de stat în vederea obținerii dreptului de funcționare
a SIA RDA ca resursă informațională de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare înaintează spre examinare proiectul de Hotărîre a Guvernului “ Cu privire la
aprobarea concepției sistemului informațional automatizat “Registrul digital agricol””.
În contextul celor expuse Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare consideră
oportună şi necesară aprobarea proiectului, deoarece doar funcționarea SIA RDA va garanta
realizarea obiectivelor Strategiei Naționale de dezvoltare a societății informaționale în
sectorul agroindustrial și cerinţelor Comunităţii Europene și Organizației Mondiale a
Comerțului în vederea siguranței alimentelor și favorizării exportului produselor agricole.
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