
 
 
 

ANEXA 1: LISTA RECOMANDĂRILOR PRINCIPALE PRIMITE ÎN TRIMESTRELE 1-5 

  

SURSA RECOMANDĂRI PRINICIPALE 
PERSOANA 

RESPONSABILĂ 

ÎN AIPA 

STATUT 
TRANSFORMARE 

PÎNĂ LA   

COMPONENTA 1 

Noua structură organizatorică și baza normativă pentru AIPA, în conformitate cu cerințele UE 

A 1.1  

Elaborarea bazei legale (HG) pentru implementarea unui program 

comprehensiv pentru agricultură și dezvoltare rurală în conformitate cu 

cerințele UE 

  
 

  

Tr. 1 

MR 03 

 În baza Anexei I la Regulamentul 907/2017 de a stabili în art. 15 al noii 
Legi principiul separării proceselor de autorizare, execuție și contabilizare a 
plăților și principiul independenței serviciului de audit intern 

Secția Juridică 

Recomandările 

sunt luate în 

considerație și 

vor fi 

implementate 

odată cu 

următorul 

Amendament  la 

Legea 

subvenționării 

2018 

 De a stabili în capitolul VI al noii legi o prevedere care va  garanta faptul 
informării individuale al fiecărui solicitant cu privire la decizia asupra 
cuantumului subvenției, motivele și  procedura de apel 

Secția Juridică 

În următorul 

Amendament  la 

Legea 

subvenționării 

2018 



 
 
 

 De a-i conferi AIPA o competență similară celei a inspectoratului fiscal 
pentru a asigura returnarea subvențiilor 

Secția Juridică / 

Managementul 

AIPA 

Nu ține de 

competențele 

AIPA și trebuie 

discutat la nivel 

de Guvern  

Nu la această etapă  

Tr. 2 

MR 09 

 De   a  exclude sarcina directorului de   a  prezida ședințele Consiliului de   

Supraveghere din proiectul regulamentului. Președinția trebuie să fie 

asigurată de cineva din afara Agenției 

Secția Juridică 

Inclus în draftul 

HG privind 

reorganizarea 

AIPA 

Realizat  

 De   a  indica expres care din   cei   doi   directori adjuncți asigură 

interimatul directorului în  cazul     absenței neașteptate al acestuia. 
Secția Juridică 

Va fi inclus în 

fișa postului 

după 

reorganizare 

Trimestrul III, 2017 

 A se    indica numărul minim de ședințe pe an al   Consiliului de   

Supraveghere 
Secția Juridică 

Este inclus în 

Regulamentul de 

activitate al 

Agenției 

Realizat  

 De   a  implementa procedura de   subvenționare din   2  etape cît   de   

curînd posibil (a  se folosi abordarea pas   cu   pas,    și anume să se 

identifice careva măsuri care să implementeze sistemul European) 

Managementul 

AIPA/MAIA 

În faza de 

elaborare a 

procedurilor 

Planificat pentru  

2018 



 
 
 

 A   se  defini o  procedură de   achiziții cînd    bunurile și  serviciile sunt    

procurate de  către solicitant. Documentele obligatorii pentru a  beneficia 

de   subvenție ar trebui să includă și  documentele aferente procedurii de   

achiziții și de verificare a valorii bunurilor și  serviciilor (valorii investiției). 

Lista    prețurilor de referință intenționată în lege (art. 12/2) este o soluție, 

dar nu este suficientă pentru că nu poate acoperi toate tipurile de 

cheltuieli 

Secția Juridică 

Există Lege în 

RM ce 

reglementează 

procedura de 

achiziții. 

Totodată, există 

și un 

Regulament 

intern al Agenției 

care 

reglementează 

procedura de 

achiziții. 

Urmează de 

elaborat un 

manual de 

proceduri privind 

procedurile de 

achiziții. 

Cadru legal existent 

MR 14 

 Rezultatele evaluării trebuie luate în considerație la ajustarea cadrului 

legal conform schemelor de măsuri UE 
Secția Juridică În proces 

Pe toată perioada 

proiectului 

 Chiar dacă definirea cadrului legal ține de   competențele Ministerului și 

Guvernului, experții în  juridică ai  AIPA trebuie să  participe la   discuții și  

să   contribuie  prin    cunoștințele pe   care  le   posedă  cu   privire la   

procesul  de subvenționare 

Secția Juridică 

Experții în 

juridică AIPA 

participă la 

elaborarea 

cadrului legal 

privind procesul 

de subvenționare 

Realizat  



 
 
 

 Documentele furnizate în limba engleză trebuie să utilizeze termeni 

conform glosarului UE 
Secția Juridică   

Tr. 3 

MR 19 

 De a  completa manualul intern al  AIPA în domeniul achizițiilor publice 

cu conținutul manualului intern recomandat de către expertul twinning 

(S002, Achiziții Publice), utilizând modelul definit al procedurii.   

Secția Juridică 

A fost elaborat 

manualul de 

proceduri 

privind 

achizițiile 

publice 

Realizat 

 De a  furniza oficiului Twinning proiectul amendamentului la 

Regulamentul Guvernului Nr.455 din 21.06.2017, atunci când acesta va fi 

disponibil, deoarece acesta va constitui un document important atunci 

când se va demara lucrul axat pe procedurile pentru metodologia UE. 

Secția Juridică 

Este încă in 

proces de 

elaborare 

Va fi furnizat la 

finalizarea 

documentului. 

A 1.2 

Elaborarea/Definirea unei structuri organizatorice cuprinzătoare AIPA 

cu unitățile organizatorice și funcțiile sale specifice în conformitate cu 

cerințele UE 

    

Tr. 1 

MR 02 

 Implementarea normelor UE impune anumite ajustări ale proceselor 
operaționale. Implementarea ar trebui să înceapă cu o serie de măsuri de 
sprijin - conforme UE, care ar trebui să fie elaborate corespunzător și de 
asemenea vor acționa ca "exerciții de formare" pentru personalul actual și 
viitor 

 

MAIA, Direcția 

dezvoltare rurală, 

statistica agricolă 

și marketing, în 

colaborare cu 

experții AIPA în 

definirea masurilor 

Va fi inițiat cînd 

măsurile DR sunt 

selectate (în 

colaborare cu 

MAIA și proiectul 

AT)  

Semestrul II, 2017 



 
 
 

Ajustarea 

organigramei 

AIPA în 

corespundere cu 

cerințele UE 

conform propunerii 

TW 

 Viitoarea organigramă trebuie să reflecte necesitățile modificate în procesul 
operațional conform normelor UE și sarcinile suplimentare bazate pe 
normele UE 

Managementul 

AIPA 
În proces 

Semestrul I, 2017 

Urmează să fie 

finalizat pînă la 

finele lunii mai   

MR 04 

 Decizia finală privind structura organizațională de viitor, repartizarea 
sarcinilor și structura regională ar trebuie luată  cît mai curînd posibil, dat 
fiind faptul că ea va servi bază pentru viitoarea funcționare AIPA și 
totodată importantă pentru viitoarele misiuni de experți în cadrului 
proiectului Twinning. În anexă se   regăsesc diferite opțiuni pentru 
această decizie. Ele oferă posibilitatea de a  concentra sarcinile vitale ale 
Agenției, totodată menținînd legătura strînsă cu beneficiarii (potențiali) 

RU și AI În proces Semestrul I 

 Proiectele descrierilor de sarcini din Anexă ar trebui verificate de   staff-ul 
AIPA și modificate, unde este cazul 

 

 

RU și AI 

 

În proces Semestrul II, 2017 

 Proiecte de descrieri de sarcini pentru alte unități organizaționale AIPA ar 
trebui elaborate odată ce se va lua decizia finală privind structura 
organizațională de viitor, repartizarea sarcinilor și  structura regională 

 

RU și AI 

 

În proces 
Semestrul II, 2017 

 În viitor, odată cu implementarea schemei Plăți Directe și a mai multor 
sisteme informatizate (segregare de operațiuni IT și dezvoltare IT), careva 
ajustări vor trebui fi pregătite și implementate 

 

RU și AI 

Nu este relevant 

la acest moment, 

pentru o etapă 

ulterioară  

2020 



 
 
 

 Decizii strategice pot fi conferite pe viitor Consiliului de Supraveghere, însă    
deciziile operaționale ar  trebui să rămînă în competența administrației 
AIPA 

Secția Juridică și 

AI 

Va fi reflectat în 

noua Hotărîre de 

Guvern 

Realizat 

MR 05 

 Schema organizatorică precum și rolul oficiilor teritoriale AIPA - trebuie 
definite. Oficiul Twinning va organiza un atelier de lucru dedicat viitoarei 
organizări AIPA cu respectarea viitoarelor sarcini și structurii cererilor de 
subvenționare și  inspecțiilor la fața locului 

Managementul 

AIPA, RU, AI 

Realizat în 

CW13 

 

Următorul 

workshop planificat 

pentru 

 CW 26 

 Ar trebui de analizat utilizarea sistemului ELO pentru scopurile rețelei 
INTRANET AIPA 

Departament IT 

Management 

Scopurile rețelei 

Intranet vor fi 

analizate la 

elaborarea 

Strategiei TIC  

Alte opțiuni vor fi 

luate în 

considerație la 

crearea rețelei 

Intranet în cadrul 

AIPA   

Începînd cu tr. 2 – 

tr. 3, 2017 

MR 06 

 Decizia finală privind structura de viitor, distribuția de sarcini și structura 
regională ar trebui făcute cît mai curînd posibil, dat fiind faptul că acestea 
vor servi bază pentru activitatea de viitor a AIPA și importante pentru 
misiunile viitoare din cadrul proiectului Twinning. Organigrama finală 
trebuie să reflecte cerințele unei Agențiide Plăți UE 

Secția Juridică, 

RU, AI 
În proces 

Semestrul I, 2017 

Trebuie finalizat 

pînă la sfîrșit de mai 

 Recomandăm reducerea numărului de oficii teritoriale și creșterea rolului 
acestor oficii. În   opinia noastră optimal ar fi în număr de 3, maximum 5 

Management 

RU, AI 

Nr .de OT 

rămîne 

neschimbat 

------ 



 
 
 

 Decizia despre planul de viitor bazat pe responsabilitățile oficiilor teritoriale 
are   impact cheie asupra activității de viitor în baza organigramei nou. 
Fără această decizie este greu de continuat 

Management 

RU, AI 

Structura 

organizatorică nu 

va fi modificată 

cu privire la OT  

------- 

 Proiectul descrierilor de sarcini din anexă ar trebui de verificat cu angajații 
AIPA și de  actualizat unde este cazul 

 

RU, AI 

Toate 

departamentele 

În proces 
Pe parcursul 

proiectului 

 Proiectul descrierilor de   sarcini pentru alte    unități organizatorice ale   
AIPA ar  trebui pregătit imediat ce se  va lua decizia cu privire la structura 
de viitor, distribuție de sarcini și  structura regional 

RU și AI Neînceput încă 
Planificat pentru 

semestrul 2, 2017 

 Propunem amînarea  pregătirii  structurii  organizatorice pentru plăți    
directe la   o  fază    mai  tîrzie pentru că implementarea de   plăți    
directe în   baza    cerințelor UE    va   necesita creșterea bugetului și 
numărului de personal. Așadar, noi   recomandăm de   concentrat doar    
pe   măsuri de   dezvoltare rurală. Pare se   că   multe procedure deja 
utilizate în sistemul curent vor fi posibile de utilizat în continuare, inclusiv 
părți a  sistemului IT 

Management 

AI 

Nu este relevant 

la acest moment 

Planificat pentru 

2020 

 Este necesar de privit serviciul de consultanță existent în RM și de  pregătit 
propuneri pentru alocarea pe viitor a competențelor între consultanța 
prestată la nivel territorial și sistemul de  consultață current. Sunt 
necesare informații ulterioare în acest sens 

MAIA, servicii de 

consultanță, AIPA, 

CIA (ACSA?)  

Început 

Discuțiile vor 

continua în tr. 2-3, 

2017 

 Mai multă informație privind divizarea sarcinilor între expertul IT AIPA și  
CIA ar fi relevant pentru misiunile viitoare. De asemenea ar fi necesară 
informație generală privind elaborarea procedurilor scrise  

Departament IT, 

RU, AI 

Va fi inițiat cînd 

Strategia TIC 

este elaborată 

Tr. 2-3, 2017  

Tr. 2 



 
 
 

MR 07 

 Numărul, precum și complexitatea măsurilor ar   trebui limitat pentru a 
reflecta capacitatea administrativă AIPA (măsuri mai puține, dar eficiente) 

MAIA 

Nu ține de 

competența 

AIPA 

- 

 Introducerea de plăți directe  este o  sarcină foarte complex, necesită 
pregătire chibzuită și    timp pentru implementare. Așadar, lucrul de 
pregătire trebuie să înceapă mult timp înainte de implementare 

MAIA/AIPA 

Management 

Nu la această 

etapă 
- 

Tr.3 

MR 15 

 In special departamentul IT,   dar și  toate celelalte posturi nou-apărute în   
organigrama aprobată, trebuie să fie suplinite cu personal, cît mai curând 
posibil. 

Managementul 

AIPA 
În proces Trimestrul IV, 2017 

 AIPA ar trebui să desemneze personal responsabil pentru lucrul de 
pregătire cu Plățile Directe. 

Managementul 

AIPA 

Nu este relevant 

la etapa dată 
2018 

 In   ceeea ce   privește pregătirea fișei    de   măsuri, AIPA trebuie să   fie   
active implicate în   grupurile de   lucru al  MinisterulAgriculturii și Indutriei 
Alimentare 

Grup de lucru pe 

componenta II 

Grupul este 

implicat în 

măsura 

posibilităților  

În proces 

 Pentru a  evita o  lipsă     a  personalului în  timpul pregătirii procedurilor de  
implementare în  conformitate cu cerințele UE (care urmează să  fie 
finalizate până    la  sfârșitul anului 2017), se  recomandă înființarea unui    
grup operativ în cadrul AIPA. Astfel, echipa AIPA va   lucra de   la  
început la  detaliile tehnice ale   procedurilor, va acționa ca punct de   
informare pentru ceilalți membri ai personalului, va   beneficvia de 
instruire la  locul     de muncă și  va   prelua cunoștințele în   faza 
operațională. Această echipă ar   trebui să   fie dedicat în   temei acestui 
proiect și să nu se implice atât de mult în activitățile curente ale   AIP 

A fost creat grupul 

de lucru din șefii 

direcțiilor de 

specialitate și un 

director adjunct  

Grupul este 

implicat în 

măsura 

posibilităților 

În proces 



 
 
 

 Trebuie alocat buget pentru dezvoltarea și implementarea TIC în cadrul 
AIPA 

Management/STI/

Contabilitate 

După aprobarea 

strategiei TIC 
 

A1.3 Elaborarea unei strategii comprehensive RU și documentelor 
însoțitoare pentru AIPA, inclusiv a fișelor de post 

   

Tr. 2 

MR 11 

 Modificarea statutului AIPA în   instituție publică va fi urmată de    
modificarea statutului de    funcționari publici în angajați în bază 
contractuală, cu o nouă schemă de salarizare, codul de conduită etică 
etc. -  

Serviciul resurse 

umane 

Urmează a  fi 

elaborat/impleme

ntat  

Semestrul II 

 S001 este unul din documentele fundamentale pentru Serviciul RU în 
suportul noilor sarcini 

Serviciul resurse 

umane 

În proces de 

elaborare 
Semestrul II 

 S001 urmează a fi completat de Serviciul RU, în special prin referirea la 
prevederile legale existente 

Serviciul resurse 

umane 

În proces de 

elaborare 
Semestrul II 

 Urmează a  fi   definit setul de    anexe la  documentul  S001. Documentele  
vor  servi baza activității cotidiene a Serviciului RU 

Serviciul resurse 

umane 

În proces de 

elaborare 
Semestrul II 

MR 12 

 Cu privire la  retragerea beneficiarului din sistemul funcționarului public, se   
recomandă de a  pregăti o  listă  a acțiunilor necesare trecerii la sistemul 
bazat pe dreptul privat 

Serviciul resurse 

umane 

În proces de 

definitivare  
Trimestrul II 

 Se recomandă utilizarea fișei de post nou creată și conformarea strictă cu 
criterille de acreditare UE 

Serviciul resurse 

umane 

În proces de 

elaborare 
Trimestrul III 

 Beneficiarul trebuie să  țină    cont    de   faptul că   odată cu   trecerea la  
alt   statut, va fi  necesar  ca AIPA să  gestioneze individual aspectele de   
adminsitrare generală (precum procurari de   echipament, asigurări, 
servicii de curățenie, facilități în oficiu, etc.)    și  prin    urmare trebuie de   
clarificat care    subdiviziune va   avea    în   responsabilitate acestesarcini 

Serviciul resurse 

umane 

Identificarea 

atribuțiilor 

urmează a fi 

clarificate de 

comun și în 

strânsă 

colaborare cu 

Semestrul II 



 
 
 

experții TW  

 Cu  privire la   Cadrul de   management al   procedurilor, se   recomandă ca   
pe   perioada de   tranziție, pînă    la implementarea de   către     AIPA a 
unui    sistem IT integral, să fie utilizat sistemul ELO care    este    
actualmente aplicat și  disponibil fiecărui angajat. În cadrul misiunilor 
viitoare, experții twinning împreună cu   beneficiarul vor   dezvolta în   
comun cel   puțin rolurile utilizatorilor și  structura ierarhică pentru crearea 
mapelor în cadrul sistemului ELO 

Serviciul e-

Transformare 

Urmează a fi 

implementat 

odată cu 

identificarea 

resurselor 

financiare 

Semestrul II 

Tr. 3 

MR 20 

 Cu privire la  retragerea beneficiarului din sistemul funcționarului public, se   
recomandă de a  pregăti o  listă    a acțiunilor necesare trecerii la sistemul 
bazat pe dreptul privat 

SRU  realizat 

 Se recomandă utilizarea fișei de post nou creată și conformarea strictă cu 
criterille de acreditare UE; 

SRU 

elaborarea fișelor 

de post se 

efectuează în 

baza modelului 

livrat de experții 

Twinning  

În proces 

 Beneficiarul trebuie să  țină    cont    de   faptul că   odată cu   trecerea la  
alt   statut, va fi  necesar  ca AIPA să  gestionezeindividual aspectele de   
adminsitrare generală (precum procurari de   echipament, asigurări, 
servicii de curățenie, facilități în oficiu, etc.)    și  prin    urmare trebuie de   
clarificat care    subdiviziune va   avea    în   responsabilitate acestesarcini 

Management 
          Va fi 

evaluat ulterior  
Tr IV 

 Cu  privire la   Cadrul de   management al   procedurilor, se   recomandă ca   
pe   perioada de   tranziție, pînă    la implementarea de   către     AIPA a 
unui    sistem IT integral, să fie utilizat sistemul ELO care    este    
actualmente aplicat și  disponibil fiecărui angajat. În cadrul misiunilor 
viitoare, experții twinning, împreună cu   beneficiarul, vor   dezvolta în   
comun cel   puțin rolurile utilizatorilor și  structura ierarhică pentru crearea 
mapelor în cadrul sistemului ELO 

STI 

Sistemul ELO va 

rămâne doar 

pentru 

gestionarea 

corespondenței 

iar pentru o rețea 

de comunicare 

În proces 



 
 
 

internă s-a decis 

elaborarea unui 

nou sistem 

intranet 

Tr. 5 

MR 40  Cele    două documente: S001 „Strategia de   management a  resurselor 
umane” și  “Planul de   instruiri” necesită a  fi revizuite de către beneficiar 

   

MR 44 

 Deoarece au avut loc schimbări organizaționale în cadrul AIPA (noua 
unitate/Serviciu de metodologie), Beneficiarului i se recomandă să 
actualizeze organigrama în "H004 - Manualul organizației AIPA" 

S. M. 
La examinare   

d-l Director 
 

 Deoarece "Programul de Dezvoltare Strategică a AIPA" a fost elaborat de 
către AIPA și aprobat de consiliul de supraveghere, Beneficiarului i se 
recomandă să actualizeze "Manualul Organizației AIPA - H004", după 
caz. Beneficiarului i se recomandă să examineze actualizarea capitolului 
2.2. ”Portofoliul subdiviziunilor structurale și atribuțiile principale ale AIPA” 
și adăugarea la capitolul respectiv a funcțiilor și responsabilităților postului 
de director general și a funcțiilor și responsabilităților directorului adjunct 

S.M. 

Dupa aprobarea 

fisei postului 

conducerii PDS 

va fi actualizat 

 

 Deoarece a fost elaborat ”Regulamentul privind responsabilitățile 
subdiviziunilor individuale ale AIPA” a fost elaborat de AIPA și aprobat de 
Consiliul de Supraveghere anul trecut, Beneficiarului i se recomandă să 
actualizeze "H004 - Manualul Organizației AIPA", dacă este cazul, pentru 
a obține consistența sarcinilor și responsabilităților descrise în cadrul 
fiecărei  direcții / secții / serviciu în ambele documente 

S.M. 
H004 la Director 

la examinare 
 

 Deoarece există mai multe documente în AIPA în ceea ce privește aceeași 
agendă RU ("Programul de dezvoltare strategică a AIPA", "Regulamentul 
privind responsabilitățile subdiviziunilor individuale ale AIPA" pentru 
respectarea legislației naționale și "H004 - Manualul Organizației AIPA", 
"S001 - Strategia și managementul resurselor umane" – pentru abordarea 
similară cu cea a UE), Beneficiarului i se recomandă să controleze în mod 
regulat coerența, suprapunerea informațiilor și actualizarea valabilității 
tuturor documentelor conexe 

   



 
 
 

 De asemenea, pentru a ține evidența documentației valabile și actualizările 
acesteia, și pentru a permite trasabilitatea documentației, Beneficiarului i 
se recomandă implementarea sistemului de management al 
documentelor cât mai curând posibil 

O.D. ELO?  

 Odata cu crearea noului Serviciu de metodologie, gestionarea 
documentației generale a AIPA are loc acum la nivel central; au fost 
elaborate documente cu identitatea corporativă, cât și noi metodologii 
pentru a verifica consecvența acestora. Mai mult, Beneficiarului i se 
recomandă difuzarea clară a informațiilor în rândul personalului AIPA 
privind sarcinile și responsabilitățile Serviciului nou creat de metodologie, 
pentru a evita eventualele interpretări greșite ale domeniului implicării 
unității de metodologie în crearea metodologiilor concrete pentru 
agendele specifice / individuale care vor rămâne sub responsabilitatea 
subdiviziunilor individuale ale AIPA (direcții / secții / servicii) 

Conducerea AIPA Realizat  

 Beneficiarului i se recomandă să implementeze cât mai curând posibil 
modificarea sarcinilor și responsabilităților Consiliului de Supraveghere al 
AIPA în ceea ce privește aprobarea documentației AIPA. Documentele 
interne ale AIPA, cum ar fi manuale / ghiduri, proceduri și instrucțiuni, nu 
vor fi aprobate de consiliul de supraveghere, deoarece nu este necesar 
și, uneori, greu de realizat din cauza problemei legate de timp / 
flexibilitate - uneori aceste documente trebuie aprobate prompt, alteori 
acestea conțin informații confidențiale de ordin intern, cum ar fi definirea 
criteriilor de risc, procedurile de selectare a fermierilor pentru efectuarea 
controalelor; sau din cauza supraîncărcării consiliului de supraveghere - 
mai multe agende și scheme de plată presupun mai multe documente 

Conducerea AIPA 

D.J. 

Dupa 

modificarea  

Legii 276      

2017 

 

 Documentul S001 - Strategia și managementul resurselor umane a fost 
finalizat de experții TW. Cu toate acestea, în cazul în care Beneficiarul 
dorește să adauge în document mai multe detalii referitoare la normele 
naționale privind resursele umane, părțile minore ale documentului, 
inclusiv anexele, vor fi actualizate direct de Beneficiar (cum ar fi 
renunțarea la Legea funcționarului public, reglementările naționale privind 
Codul Muncii etc.) Pentru detalii, a se vedea documentul S001 în 
versiunea tradusă 

S.R.U.   



 
 
 

 Întrucât sarcinile și responsabilitățile unității de audit intern sunt bine 
definite în cadrul agențiilor de plată, conform normelor UE, ca fiind 
independente, Beneficiarului i se recomandă să revizuiască sarcinile și 
responsabilitățile Serviciului de audit intern AIPA și să elimine implicarea 
directă a unității în cauză în crearea și aprobarea documentației interne 
AIPA 

S.A.I Realizat  

A1.4 
Elaborarea unei strategii comprehensive TIC, politicii de securitate 

informațională și documentelor însoțitoare pentru AIPA 
S.T.I   

Tr. 2 

MR 13 

 Trebuie de selectat activitățile operaționale AIPA pentru care vor fi utilizate 
sisteme IT 

Serviciul e-

Transformare 

La etapa de 

analiză/evaluare 
Trimestrul III 

 Trebuie de decis modalitățile de securizare pe viitor a proceselor 
operaționale, de ex.   utilizarea maximală a serviciilor eGov, pentru 
procesele operaționale generale vor fi    utilizate sisteme IT interne, 
procesele vor fi acoperite prin SaaS (System as a Service), sau 
combinație, etc.  Aceasta reprezintă o decizie cheie pentru 
managementul AIPA. 

Serviciul e-

Transformare 

Urmează de 

realizat 
Semestrul II 

 Această decizie cheie, descrisă mai sus, trebuie să fie inclusă integral în 
Strategia IT AIPA 

Serviciul e-

Transformare 

Urmează de 

realizat 
Semestrul II 

 Este necesar înființarea unei secții privind TIC în cadrul AIPA 

Managementul 

AIPA/Serviciul e-

Transformare 

La etapa  

restructurării 

AIPA  

Trimestrul III 

Tr. 3 

MR 17 

 Foaie de parcurs pentru strategia TIC: 1. Strategia de afaceri; 2. Luați în 
considerare scenariile pentru strategia TIC, furnizați informații 
directorului; 3. Directorul decide cu privire la scenariul care corespunde 
cel  mai  bine strategiei de afaceri; 4.  Aspecte privind securitatea 
informațională: pe   baza    strategiei TIC: să   se   aplice acele     

Management/STI 

Au fost propuse 

4 scenarii pentru 

Strategia TIC, 

astfel 

managementul 

Trimestrul IV 



 
 
 

controale din   ISO 27002 care sunt aplicabile; doar atunci poate fi 
elaborată politica de securitate informațională 

AIPA trebuie să 

decidă pe care 

cale să meargă 

în dezvoltarea 

STI 

 Plan de acțiune (strategie pe termen scurt): Acțiuni financiare și rezonabile: 
trebuie să includă: •  conectarea securizată a  sediului central AIPA și  a  
oficiilor teritoriale, de ex.   VPN /  linia de   închiriere permanentă și VPN 
corespunzător / linie    de   închiriere către     furnizorul central de   
aplicații (CIA), care    asigură aplicația pentru contabilitate și serverele 
principale sunt protejate corespunzător de   atacuri aleatorii (hackeri / 
malware).• Software licențiat•  Măsuri de   conștientizare: Toți    angajații 
trebuie să   semneze un   document care    să   descrie măsurile de   
securitate de   bază  și politica de securitate AIPA.  

Management/STI/

Contabilitate 

Când se vor 

aloca finanțe 
Depinde de buget  

 Departamentul IT are în  prezent un   singur angajat (=  șeful IT).    Mai    
mult personal trebuie să  fie   recrutat imediat, deoarece nu   se  poate 
aștepta ca șeful    departamentului IT să  realizeze sarcini zilnice și,  în 
același timp,     să elaboreze planuri pentru viitor 

STI 

Angajările vor 

demara la 

sfârșitul tr. III 

Trimestrul IV 

 ISO  27002: 2013 poate fi achiziționat de la Institutul Național de Standarde 
(material protejat prin drepturi de autor) 

Management/STI/

Contabilitate 

Când se vor 

aloca finanțe 

Când se vor aloca 

finanțe 

 Rezultatele discuțiilor anterioare cu   CIA    și  managementul AIPA privind 
strategia TIC    (misiune a  din   săptămâna 22)   trebuie să  fie puse la 
dispoziția ETS 

STI  realizat 

 Bugetul  IT  trebuie să   devină transparent, planificat înainte și  stabil. 
Bugetul  IT   al  AIPA pentru următorii 5  ani,    de aproximativ 10 milioane 
de lei în total, nu este sigur 

Management/STI/

Contabilitate 
  

 În   ipoteza că în   rezultatul deciziei strategice pentru TIC se   va   urma 
calea de   dezvoltare a  software-ului în   cadrul AIPA, atunci se  
recomandă ca   procesul de   dezvoltare a  software-ului să urmeze cele    
mai    bune practici stabilite în ISO    / IEC    12207 (Process Reference 
Model) 

Management/STI 
Nu este relevant 

la moment 
 



 
 
 

MR 21 

 Este necesar ca AIPA să înceapă imediat cu  îndeplinirea următoarelor 
obiective strategice pe   termen scurt: -  Obiectiv strategic 1: Stabilirea 
infrastructurii inerne IT în cadrul AIPA (pentru mai multe detalii a se 
vedea H009); -  Obiectiv strategic 2: Definirea standardelor tehnice IT ale 
AIPA (pentru mai multe detalii a se   vedea H009. Strategia TIC finală va 
fi pregătită de către experții twinning, în noiembrie 2017, însă șansa de a  
începe realizareaobiectivelor pe termen scurt  ar trebui să fie valorificată 
cât mai curând posibil. 

Management/STI/

Contabilitate 

După 

definitivarea 

strategiei 

 

 Serviciile eGov și serviciile guvernamentale centrale potrivite pentru AIPA 
ar trebui să fie  analizate și prevăzute într-un nou contract, în primul rând. 
Experții twinning  iau în   calcul achiziționarea serviciilor eGOV, ca fiind 
cea mai eficientă soluție pentru AIPA 

STI  
Va fi realizat parțial 

în tr. IV 

 Bugetul AIPA în   domeniul IT trebuie să fie alocat cât mai curând posibil 
șansei de a începe realizarea obiectivelor pe termen scurt, (menționate 
mai sus). 

Management/STI/

Contabilitate 

După 

definitivarea 

strategiei 

Urmează a fi 

negociat 

 Linia de bază a standardelor ISO 27000 trebuie achiziționată de la Institutul 
Național de   Standardizare (material protejat prin    drept de autor). Se 
recomandă achiziționarea anumitor părți din syandardul ISO 27001 până 
la 27005. 

Management/STI/

Contabilitate 

După 

definitivarea 

strategiei 

2018 

 Experții twinning trebuie să fie informați cu privire la concluziile 
întrevederilor cu CIA și eGOV pentru a lua în considerare aceste 
concluzii în cadrul elaborării Strategiei TIC. 

STI 

Vor fi furnizate în 

cadrul misiunii 

din săptămâna a 

40-a 

 

Tr. 4 

MR 31 
 Strategia ICT urmează să fie aprobată de conducerea AIPA 

STI/Management 

Urmează a fi 

definitivată și 

aprobată prin 

Consiliul de 

supraveghere.  

Semestrul I, 2018 



 
 
 

 Este    necesar de a  asigura acoperirea responsabilităților pentru domenii 
separate ce   țin   de   securitatea informației, nu toate domeniile pot fi 
acoperite de Direcția IT (cum ar fi Securitatea RU, Securitatea Fizică, 
Conformarea, etc.) 

OD/Management 

Urmează de a fi 

stabilit ce 

departamente 

vor fi 

responsabile de 

procesele 

securității 

menționate 

Semestrul I, 2018  

 Cu referire la prima recomandare și conform cerințelor ISO 27001, în 
cadrul AIPA ar trebui creată funcția de Manager de Securitate 

OD/SRU/STI 
Va fi revăzută 

propunerea. 
Semestrul I, 2018 

 Continuarea angajării noilor specialiști IT 

Management/STI/

SRU 
realizat realizat 

 Începerea pregătirii documentației pe domenii specifice de securitate în 
baza Politicii de Securitate a informației, în conformitate cu cerințele ISO  
27001 

STI În proces Pe parcursul anului 

Tr. 5 

MR 37  La activitatea 1.5 ar trebui să fie implicată și Secția Resurse Umane la 
compartimentul ce ține de  “securitatea internă”, dar nu Direcția juridică 

S.R.U.   

A1.5 Definitivarea măsurilor de securitate aferente structurii administrative, 
structurii, personalului și mediului tehnic AIPA 

   

Tr. 5 

MR 46 

   Un mecanism de control al accesului a fost instalat la usile    AIPA. 
Intrarea, în prezent, este blocată în ambele direcții (intrare/iesire). Din 
motive de siguranță, accesul de iesire trebuie să fie "deschis". În cazul 
"securității interne" trebuie implicată mai degrabă Secția resurse umane 
decât Direcția juridică 

   



 
 
 

 Administrația AIPA ar  trebui să  decidă asupra concepției de   clasificare a  
bunurilor, a  proprietarului bunurilor și care    este valoarea lor.   
Proprietarul ar trebui să   fie   o  persoană care    lucrează cu   mijloacele 
respective și  care    se asigură că informațiile legate de acest bun sunt 
protejate 

   

 Expertii pe  termen  scurt vin  cu   propunerea  de  a  introduce în  cadrul 
AIPA  un  sistem de   clasificare a informațiilor pe trei niveluri 
(Confidențial, de Uz intern, Public) 

   

 În   baza    acestui sistem  de   3  niveluri, informațiile AIPA trebuie să   fie   
protejate corespunzător de   accesul neautorizat, împotriva unor    
pierderi și  distrugeri, astfel încât     să fie   specificate cerințele de 
securitate pentru fiecare nivel de clasificare 

   

 Pentru a  proteja informațiile AIPA, trebuie stabilite roluri și  reguli pentru 
gestionarea informațiilor în  cadrul și în afara AIPA 

   

 AIPA trebuie să implementeze în viitorul apropiat (în 2018) un sistem de 
gestionare a documentelor 

   

COMPONENTA 2 

DOCUMENTAȚIE CUPRINZĂTOARE CARE SĂ ACOPERE TOATE FUNCȚIILE AIPA  

A2.1 
Elaborarea procedurilor scrise pentru toate funcțiile și sarcinile relevante AIPA ce țin de administrarea măsurilor de dezvoltare 

rurală în conformitate cu principiile UE 

Tr. 2 

MR 14 

 Rezultatele evaluării trebuie luate în considerație la ajustarea cadrului 

legal conform schemelor de măsuri UE 
Secția Juridică În proces 

Pe toată perioada 

proiectului 

 Chiar dacă definirea cadrului legal ține de   competențele Ministerului și 

Guvernului, experții în  juridică ai  AIPA trebuie să  participe la   discuții 

și  să   contribuie  prin    cunoștințele pe   care  le   posedă  cu   privire la   

Secția Juridică 

Experții în 

juridică AIPA 

participă la 

elaborarea 

Realizat 



 
 
 

procesul  de subvenționare cadrului legal 

privind procesul 

de subvenționare 

 Documentele furnizate în limba engleză trebuie să utilizeze termeni 

conform glosarului UE 
Secția Juridică   

Tr. 3 

MR 22 

 Este recomandabil ca    beneficiarul să   transfere  contribuția financiară 

(minimum 10%  din  investiție)  în   contul escrow de îndată ce contul 

este deschis. 

Autoritatea de 

Management 

(MADRM) 

Se va decide în 

cadrul 

elaborării 

Regulamentului 

privind plățile în 

avans 

În proces 

 Pentru proiectele cu    valoare redusă (valoarea proiectului <500.000 

MDL), o  descriere narativă a proiectului,așa    cum este prevăzută în   

modelul cererii, ar   trebui să   fie    suficientă. Proiectele cu    o  valoare 

mai mare de    500.000 MDL trebuie să furnizeze un plan de afaceri. 

Autoritatea de 

Management 

(MADRM) 

Se va decide în 

cadrul 

elaborării 

Regulamentului 

privind plățile în 

avans 

În proces 

 Ca    criterii minime, trebuie îndeplinite criteriile de    eligibilitate, plus 

trebuie acumulate 40    de puncte. Criteriile de selectare pentru măsurile 

de  plăți în avans trebuie să difere de criteriile applicate în prezent, de 

ex: 1.   Producător agricol (produse ecologice) , 10 puncte; 2.   Crearea 

locurilor de muncă;> 1 = 15 puncte; 2 = 20 puncte; > 2 = 25 puncte;  3.   

Membru al unui grup de producători sau al unei cooperative, 10 puncte; 

4.   Vârsta solicitantului: Tinerii agricultori 5 puncte; 5.   Sexul 

solicitantului: Femeie-agricultor, 5 puncte;       6.   Suma investiției:> 

300.000 MDL = 10 puncte; > 600.000 MDL = 20 puncte; > 900.000 = 25 

puncte; 7.   Locul de amplasare: Oraș = 0 puncte; localitati rurale = 10 

Autoritatea de 

Management 

(MADRM) 

Se va decide în 

cadrul 

elaborării 

Regulamentului 

privind plățile în 

avans 

În proces 



 
 
 

puncte; 8.   Perioada de implementare: <12 luni de la data aprobării = 

10 puncte   

Tr. 4 

 MR 24 

 De a spori conștientizarea programului de lucru în cadrul AIPA 
DRECR/Managem

ent 

Subiect ce va fi 

discutat în 

ședința 

operativă din 12 

ianuarie 2018  

 

 De    a  prezenta personalul care va   participa la elaborarea 

documentelor necesare în   procesul de depunere a cererilor și de 

solicitare a plății 

Management/DRE

CR 

La începutul 

anului 2018 
 

 

 AIPA va    recomanda un    plan de    afaceri pentru măsuri, care să   nu    

depindă de    valoarea financiară. Planul scurt de afaceri elaborat ar 

trebui discutat și cu proiectul TA 

SAI/Management În proces Trimestrul I, 2018 

 Partea A  a   formularului de cerere elaborate ar trebui  discutat cu    

participarea vicedirectorului și  a reprezentanților oficiilor teritoriale 
   

 Draft-ul  criterii de    selecție pentru clasarea solicitanților  eligibili în    

cadrul schemei de    plată   în  avans ar trebui să  fie    discutat din nou, 

deoarece sistemul de    punctare trebuie să   permită pregătirea listei 

efective de clasificare a  proiectelor eligibile. Sistemul de    punctare 

trebuie să   asigure că  în lista de    clasificare a  măsurii / submăsurii nu 

vor exista cereri de    ajutor financiar cu    același scor (suma punctelor 

pentru toate criteriile de selecție). Criteriile de    selecție ar   trebui 

stabilite pentru clasificarea proiectelor pentru a  asigura prioritizarea 

ajutoarelor financiare pentru acele proiecte care îndeplinesc cel    mai 

bine nevoile și obiectivele identificate în   program. Este necesar să   se 

evite criteriile de    selecție care ar   putea fi satisfăcute din punct de 

   



 
 
 

vedere tehnic de către solicitanți. 

 "Sistemul de    punctare" nu reglementează situația angajării incomplete 

(de exemplu, solicitantul al   doilea serviciu în afara exploatației agricole, 

solicitantul a  declarat în   cerere sau în   planul de afaceri noi locuri de 

muncă în   categoria "muncii sezoniere" în decursul unei perioade mai 

scurte decât 12    luni pe    an,    deci nu    are puncte suplimentare 

legate de crearea noilor locuri de muncă. 

   

 Prevederea din regulament: "Plata în   avans este de    până la   50% 

din cheltuielile eligibile ale proiectului de investiții" trebuie schimbată.  

Luând în considerare faptul că  cheltuielile publice nu trebuie să   

depășească 50% din costul  total eligibil al   investiției  (65%  dacă 

investiția  este efectuată  de  că tre    femei  fermieri sau tineri fermieri),  

aceasta înseamnă   că    plata în    avans  este de  până la   50% din  

suma ajutorului financiar specificat în   contract pentru sprijin între AIPA 

și beneficiar, nu din cheltuielile eligibile. 

   

MR 26 

 Cu  privire la   foaia de   parcurs: Nu    trebuie subestimat  efortul 

necesar pentru pregătirea plăților în   avans (obiectivul pentru finalizare 

procesului este sfîrșit de decembrie). 

Management/SJ În proces Trimestrul I, 2018 

 Foaia de   parcurs conține, de   asemenea, compartimente care    nu   

sunt    acoperite de   proiectul Twinning, de ex. dezvoltare de   software.  

Acest aspect  trebuie preluat în  totalitate de  BF.    Foaia de   parcurs ar   

trebui să   fie consultată în mod regulat pentru a verifica dacă proiectul 

se desfășoară în termeni. 

Management/STI În proces Trimestrul I, 2018 

 Pentru a  continua în   mod    eficient  implementarea activităților 2.1    și  

2.2,    întrebări care încă  sunt deschise și trebuie răspunse, respectiv 

clarificate de către MARDE și AIPA cît   mai repede posibil. 

Management/SM/

DAAC/DICT/DAP 
În proces Trimestrul I, 2018 



 
 
 

 În perioadele dintre misiunile twinning, experții AIPA trebuie să continue 

pregătirea pentru implementarea măsurilor de plată în avans. Sarcinile 

vor fi     definite în echipă și vor    fi incluse în secțiunea "Acțiuni pe 

viitor”. 

   

 Continuați setarea sistemului Intranet în cadrul AIPA. 
 

DRECR/STI/SM 
În proces Semestrul I, 2018 

MR 27 

 Clarificarea întrebărilor deschise în cadrul grupului tehnic de lucru dintre 

AIPA și MADRM. 
   

 Criteriile de   eligibilitate și  evaluare trebuie să  fie   simple și  unificate 

atât    pentru persoanele fizice, cât și pentru cele    juridice, de   ex.   

aceeași calificare pentru toate     tipurile de solicitanți (tânăr agricultor, 

femeie fermier, mic fermier). 

   

   Participarea intensă  la  procesul de   discuție și  feedbackul asupra 

documentelor pregătite sunt de   o  importanță majoră pentru pregătirea 

cu succes a documentelor. 

   

MR 28 

 Cu această nouă    schemă există o  șansă de   simplificare -  totuși 

măsura trebuie pusă    în  aplicare "precum în UE",     ceea    ce   

înseamnă că  trebuie  implementate controale administrative și  la  fața    

locului eficiente, și trebuie să existe sisteme complexe de control intern. 

   

 Modelul de   cerere pentru măsurile de   plată în  avans, lista    de  

verificare  a  completitudinii  și  lista    de verificare a  aprobării 

proiectului sunt finalizate, iar   versiunile finale urmează să fie   

examinate de către beneficiari. 

   

 Acceptarea entităților juridice va   crește  riscul ca  fondurile să   fie   

plătite către solicitanții ne-eligibili. Datorită complexității cerințelor de   
   



 
 
 

control în   ceea ce   privește admiterea persoanelor juridice la  măsură, 

sugerăm ca decizia de a acorda acces persoanelor juridice să fie   re-

analizată. 

 Introducerea plăților în avans este în  deplină conformitate cu   

reglementările UE. Cu   toate    acestea, decizia beneficiarului de   a  

plăti    toată    suma în  avans fără    a  reține o  sumă specifică pentru 

recuperări potențiale în cazul     în care    proiectul nu   ar fi implementat 

pe   deplin, comportă riscul ca să fie   necesară recuperea întregii sume     

de   la  beneficiar. În   concluzie, nu   este    definit termenul exact de 

finalizare a proiectului, care este    și o condiție prealabilă pentru 

controlul la fața locului (verificarea administrativă și inspecția pe teren). 

   

 Propunem ca toate    termenele din   Regulament să  fie   revizuite și 

adaptate la  volumul de muncă preconizat atât    în   oficiile teritoriale, 

cât   și  în   AIPA, deoarece acestea par   destul de ambițioase. Din    

acest     motiv, ar trebui mai întâi să se evalueze volumul de muncă 

efectiv în diferite oficii teritoriale, dar mai ales în AIPA. 

   

 Proiectele care    îndeplinesc criteriile minime de   selectare, dar care    

au   fost    excluse din    cauza limitărilor bugetare, ar  trebui mutate 

automat la  următorul apel.    Vor    fi aplicate criteriile de   admitere ale   

primului apel de cereri. 

   

 Pentru clasificarea cererilor ar trebui de optat pentru o soluție tehnică 

decît selecția manuală. 
   

 Pentru a permite o punere în  aplicare a măsurii "precum în  UE", trebuie 

luate    în  considerare următoarele două principii privind acceptarea 

facturilor pentru proiecte:  - Toate facturile trebuie să fie direct legate de 

proiect; - Data     cererii este    punctul de   start    al proiectului. Numai 

   



 
 
 

facturile emise după     această dată pot fi acceptate. 

 Pentru o  punere în  aplicare a  măsurii "precum în  UE", ar trebui să  se 

asigure existența unei piste    de audit (audit trail) pe tot   parcursul 

procesului -  aceasta înseamnă că   trebuie să fie   disponibile dovezi 

documentare privind fiecare etapă a operațiunilor. 

   

MR 30 

 Finalizarea Regulamentului și aprobarea acestuia de minister.    

 Adaptarea tuturor proceselor și documentelor la versiunea finală a 

regulamentului. 
   

 Discutarea și deciderea asupra sistemului de calculare a sprijinului și  

sancțiunilor propus 
   

 Discutarea și deciderea asupra stabilirii opțiunii cererii de plată 

 
   

MR 33 

 Definitivarea regulamentului și aprobarea acestuia de minister.    

 Adaptarea tuturor proceselor și documentelor la versiunea finală a 

regulamentului. 
   

 Elaborarea documentelor lipsă (vezi lista cu anexe la B002 și B003) cât 

mai curând posibil. 
   

 Este necesar a descrie detaliat “Sistemul Contului ESCROW” în 

procedura B002. 
   

 Rămân în continuare deschise câteva întrebări la procedura B003. 

Beneficiarii trebuie să clarifice chestiunile în cauză și să le adapteze, la 

necesitate. Lista documentelor obligatorii și suplimentare se va stabili de 

beneficiari.  

   



 
 
 

 Deși necesită timp și efort, este foarte important ca “Direcția 

administrarea și aprobarea proiectelor”, “Secția autorizare plăți”, 

“Direcția controale pe teren” și “Secția audit intern” să discute și să 

conlucreze. Este absolut necesar ca aceste direcții să cunoască în egală 

măsură procesele B002, B003 și B004.   

   

A2.2 
Elaborarea planurilor de control pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală pentru a asigura conformitatea AIPA cu cerințele 

sistemului de gestiune și control în baza acquis-ului comunitar 

 Tr. 3 

MR 23 

 Din considerente de    transparență, trasabilitate și   fiabilitate,  

raportul de    verificare trebuie să    fie înmânat beneficiarului imediat 

după  inspecție. În    acest scop, se   recomandă utilizarea 

documentelor-tip (un original, două copii) - în conformitate cu etapele 

17 și 25 ale procesului de verificare pe teren. 

DICT/OT 

Se va 

implementa 

odată cu 

instituirea 

plăților în avans 

În proces 

 Verificarea pe    teren (III): pentru a  distribui echilibrat volumul de 

lucru al   controalelor ex-post în   termen de 5  ani de    la   efectuarea 

plății, ar trebui instituită o  analiză a  riscurilor. Proiectele cu    risc 

scăzut pot    fi controlate în   primul an după efectuarea plății, proiecte 

cu    risc sporit -  în al cincilea an.    În plus, ar   trebui să   se   

garanteze faptul că  un    anumit procentaj din numărul total de 

proiecte, poate fi selectat pentru un al   doilea control ex post. 

Serviciul 

antifraudă 

Se va 

implementa 

odată cu 

instituirea 

serviciului 

Tr IV 

 Se    recomandă  menținerea celor 24    de    luni ca   perioadă de    

implementare a  măsurii de    plată în   avans. O   reducere a 

perioadei ar spori presiunea asupra administrației din cadrul AIPA și 

asupra solicitantului. 

Autoritatea de 

Management 

(MADRM) 

Se va decide în 

cadrul elaborării 

Regulamentului 

privind plățile în 

avans 

În proces 

Tr. 4 



 
 
 

MR 25 

 Specificați registrele și bazele de date care sunt disponibile pentru 

inspector. 
   

 Organizați ședințe interne în  mod    regulat  în   cadrul  AIPA pentru a  

împărtăși    experiența și  a  clarifica problemele deschise. 
   

 Începeți  de   pe   acum  procesul de   transfer  al   cunoștințelor, 

împărtășire a  experienței și   partajare  a documentelor cu personalul 

din cadrul oficiilor teritoriale. 

   

 Începeți ajustarea bazelor de date AIPA ce   urmează a  fi  utilizate 

pentru inspecțiile pe   teren și a altor resurse IT (camere digitale, 

laptopuri). 

   

MR 29 

 Experții proiectului recomandă beneficiarului să   adopte o  decizie 

privind întrebările nesoluționate și  să   le includă în   Regulament în   

scopul implementării proiectelor de investiții în   start-up-uri. Mai este    

nevoie și  de claritate cât   privește elaborarea documentației interne a  

AIPA. Indiferent de numărul de cereri, mai multe activități trebuie 

încheiate de   AIPA înainte de   anunțarea apelului, care    este    

preconizată pentru primul trimestru al anului 2018. 

   

 Luând în considerație abordarea UE    privind măsurile pentru start-up-

uri, experții proiectului, de asemenea, recomandă implementarea unei 

plăți    finale, după încheierea procesului de   investiție. Argumentele în   

acest context au fost examinate în cadrul atelierului de lucru cu 

beneficiarul și sunt prezentate în   concluzii. 

   

 Experții proiectului recomandă reevaluarea graficelor propuse stipulate 

în  proiectul Regulamentului pentru a fi fezabile pentru implementare. 

Actualmente, termenele stabilite par   a fi unele destul de   ambițioase. 

Adițional, se mai recomandă verificarea consistenței calendarului 

   



 
 
 

activităților propuse. 

 Experții proiectului recomandă implementarea abordării UE   la  

desfășurarea OTSC-lor în  3  etape la  procesarea cererilor/realizarea 

investiției (OTSC I.,  OTSC II.,   OTSC III.). Argumentele au   fost   

examinate și clarificate în cadrul discuțiilor și sunt enumerate în 

concluzii. Altfel, va   fi  destul de dificil de identificat perioada exactă 

pentru executarea OTSC și,  respectiv, de verificat transparența și 

corectitudinea investiției în timp util. 

   

 De altfel, experții proiectului recomandă stabilirea unor    definiții și 

proceduri clare, care    să  constituie obiectulcontroalelor administrative 

și OTSC să  fie   elaborate de   AIPA pentru a  vedea clar    că  

solicitanții se  conformeazăcu criteriile de   eligibilitate. Posibilele riscuri 

la acest capitol, la fel,   au fost examina 

   

 Experții proiectului recomandă reevaluarea regulilor privind definirea 

perioadei de   reținere, după    cum    stipulatîn proiectul Regulamentului 

privitor la  controlabilitate și  trasabilitate. Argumentele invocate au fost   

analizate și sunt specificate în concluzii. 

   

 Experții proiectului recomandă ca selectarea solicitanților de   asistență 

să fie   pusă    în  responsabilitatea AIPA (nu este necesar crearea 

comisiei de selectare) și se va baza pe un sistem automatizat de 

procesare a cererilor. 

   

 Experții proiectului recomandă specificarea și  descrierea în   

documentele AIPA a  responsabilităților diferitorsecții privitor  la   

planificarea, executarea și  autorizarea  OTSC pentru cele  trei  etape 

propuse.  RezultateleOTSC se  vor    fi  refelectat în   următoarele 

procese și  vor    fi  disponibile pentru următoarea etapă a  OTSC, 

indiferent care    secție va   fi  responsabilă de   următoarele etape de   

   



 
 
 

procesare a  cererilor de   asistență financiară. Suplimentar, Experții  

proiectului recomandă concentrarea  agendei  OTSC (etapele OTSC) 

într-un număr limitat de   secții     (2   maximum –  una    la  nivel     

teritorial și  cea   de-a doua    la  nivel central), în   vederea optimizării 

cunoștințelor, transferului de informații, angajaților și a echipamentelor. 

 Experții proiectului  recomandă aplicarea unui    sistem complet  de   

analiză sau    măcar unul    similar, pentru a dispune de   o  bază mult 

mai    obiectivă de   clasificare a  cererilor de   asistență în   raport cu   

criteriile de   creare a locurilor suplimentare de muncă. 

   

 Experții proiectului recomandă ca cererea de   asistență financiară să fie   

însoțită de   un   business plan, inclusivinformația grafică care să 

permită localizarea exactă a locului investiției. 

   

 Experții proiectului  recomandă elaborarea unor     reguli suplimentare 

de  definire a  locației de  depozitare  a furajului pentru submăsurile 1.4   

și  1.5,    drept garanție a faptului că  solicitantul dispune de suficient 

spațiu ca  să asigure cantitatea necesară de   furaj    pentru animalele 

pe   care le  crește. Experții proiectului propun utilizarea limitelor de   

densitate  sau  o  abordare similară  pentru astfel de   criterii, bazându-

se pe   exemple reale a  fi prezentate de   experții proiectului. 

   

MR 34 

 Se   recomandă a  pregăti o copie a  dosarului complet și  înmânarea 

acestuia echipei de   inspectori înainte de   a merge la control. Această 

regulă se  aplică la  fiecare etapă a  controalelor la  fața    locului. Ca o 

concluzie, înainte de   începerea controlului la  fața    locului, inspectorul 

va avea    asupra sa raportul de control pre-completat și o copie     

completă a  dosarulu 

   

 Se   recomandă aplicarea principiului celor    4  ochi la  fiecare etapă de   

control. În   special, înainte ca   dosarul să  fie transmis următorului 
   



 
 
 

departament,  conform descrierei procesului (ex.    Direcția Autorizare 

Plăți).  Inspecția efectuată în   baza  principiului  celor 4  ochi    se   va   

confirma prin    aplicarea  semnăturii  pe   fiecare pagină a raportului. 

Verificarea se va efectua de o persoană care nu a fost  implicată în 

control. 

 10%    din   facturile în original selectate aleatoriu se  vor   verifica în  

cadrul controalelor la  fața    locului II  (OTSCII)și  III   (OTSCII), fapt    

datorat inconsistenței copiilor puse la dispoziția Agenției. 

   

 Cât    privește decizia AIPA de   a efectua controalele la fața    locului de 

către    trei   secții    diferite (OTSCI de   Oficiile teritoriale, OTSCII de   

Direcția Verificare pe   teren, OTSCIII de   Secția Monitorizare 

Postinspecție), Experții proiectului au   actualizat documentele 

relevante. Dar,    experții vin cu   recomandarea de   a  revizui decizia 

privind crearea unei    unități responsabile de OTSC în perioada de 

implementare. 

   

Tr. 5 

MR 36 

 Manual OTSC II –  Exemple pentru verificarea vizuală, trebuie să fie  

finalizat 
D.V.T. In lucru Tr II 

 AIPA ar  trebui să  reflecte asupra unei    sume limită de   plată     în  

cheș    –  suma maximă de   până    la, de   exemplu, 5.000,00 Lei 
   

 AIPA ar  trebui să reflecte asupra unui număr limită de   oferte obligatorii 

–  cel   puțin 3  oferte pentru costuri de peste     50.000,00 Lei,    iar   de   

până    la  50.000,00 Lei   cel   puțin 2  oferte sau   o  informație privind 

prețurile pentru a verifica adcevația costurilor 

MADRM   

 Originalele facturilor se   vor   verifica la  fața    locului în   cadrul 

OTSCII, fapt datorat posibilei inconsistențe cu copiile puse la dispoziția 
   



 
 
 

Agenției. 

 La   următoarea misiune, este    absolut necesar a se revizui toate     

documentele (manualul și raportul OTSC II) împreună cu   responsabilii 

AIPA 

   

MR 39 

 Este    necesară revizuirea de către     AIPA și  discutarea finală a  

documentelor la  începutul următoarei misiuni (manualul și raportul 

conrtolului la fața  locului I-III) 

D.V.T 

S.M.P. 
  

MR 41 

 Toți   angajații AIPA, implicați în  orice etapă de control la  fața    locului, 

să  studieze documentele furnizate, deoarece acestea conțin toate 

elementele ce vor constitui subiectul misiunilor la activitatea 2.3 

D.V.T 

S.M.P. 
Realizat  

A2.3 Personalul AIPA instruit în pregătirea și utilizarea procedurilor scrise    

Tr. 4 

MR 35 
 Continuarea personalizării OnlyOffice, în  particular utilizarea acestuia de  

personal, crearea grupurilor  de utilizatori și drepturile utilizatorilor 
   

Tr. 5 

MR 38 

 Oferirea instruirilor sistematice 
S.R.U. 

Planul instruirilor 

aprobat 
 

 Îmbunătățirea infrastructurii tehnice    

 Implementarea sistemului Intranet planificat ca platformă de comunicare S.T.I Nu sunt bani  

  IMPORTANT: Comandați dezvoltarea software-ului necesar pentru 

managementul schemei de plăți în avans 
S.T.I In lucru  



 
 
 

MR 45 

 S-a decis cu  beneficiarii de a efectua instruirea sub forma unui    atelier 

interactiv. Drept participanți la acesta ar  fi  cazul să  fie personalul oficiilor 

teritoriale și  personalul relevant al  AIPA. Ideea este    de a  arăta 

diferențele și  pașii    suplimentari dintre "schema națională veche" în  

comparație cu procesele de  afaceri (business) elaborate B002, B003 și 

B004. (Raport de misiune 33/17 Sapt. 47) 

D.A.A.P. Realizat  

 Țara beneficiară va oferi  instructorilor 4  exemple de   dosare de 

subvenționare (cazuri de   subvenționare) din "vechea schemă națională" 

(Sapt 10). Aceste cazuri de afaceri urmează a fi  traduse de biroul RTA 

   

 Formatorii vor  analiza aceste cazuri, în  timpul instrurii, folosind 

formularul de cerere similar, criteriile de selecție și listele de verificare 

precum cele din UE sub forma unei instruiri la locul de muncă 

   

 Până    în săptămâna 10, partea beneficiară verifică documentele 

elaborate în  conformitate cu   UE   cu   cea mai recentă versiune a  

regulamentului respectiv. Recomandările urmează a fi   traduse și  

transmise formatorilor până  în săptămâna 11 

D.V.T Realizat  

 Țara beneficiară va emite invitația pentru instruire în contextul planului de 

instruiri, sapt.12 
   

MR 47 

 În cadrul măsurilor UE, OTSC ar trebui să fie efectuate de către membrii 

agenției de plăți. Delegarea acestei activități se poate face numai în 

baza unui contract scris 

   

 Viitoarele misiuni de instruire a personalului reponsabil de control la fața 

locului (OTSC) vor fi eșalonate astfel: o săptămână de instruire la 

Chișinău și o săptămână de controale pe teren în cadrul submăsurilor 

1.5 și 1.2 

   



 
 
 

 Drept participanți la instruiri vor fi membrii personalului relevant din 

cadrul oficiilor teritoriale și al aparatului central. Diferențele față de 

sistemul național și pașii întreprinși în cursul controlului la fața locului 

pentru măsurile similare în UE vor fi prezentate și discutate în cadrul 

unei instruiri interactive 

   

 Țara beneficiară a oferit  formatorilor 4 dosare de subvenționare, 

inclusiv rapoarte de control în cazul a 2 dosare de subvenționare 

”conform sistemului vechi”. 

   

 Pentru instruirea în sine, în săptămâna 23 (luni dimineața, 4 iunie), 

beneficiarii vor furniza dosarele de subventionare originale, inclusiv 

toate rapoartele de control 

   

 Conținutul instruirii urmează a fi împărtășit tuturor membrilor 

personalului oficiilor teritoriale, utilizând abordarea  „formare de 

formatori” 

   

COMPONENTA 3 

Consolidarea capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova 

(AIPA) 

A3.1 Consolidarea serviciului de audit intern AIPA în conformitate cu 
standardele de audit acceptate la nivel internațional 

   

Tr. 4 

MR 32 

  Ar   trebui să  fie   implementată procedura de   elaborare a planului 
anual și  a  planului strategic. Planul strategic de cinci ani ar trebui 
actualizat periodic, în cazul existenței unei    precondiții 

   

  Procesul de management a riscurilor se va   implementa în scopul 
elaborării unui plan de audit 

   



 
 
 

  Consolidarea resurselor umane și financiare a  secției de   audit     
intern. A  se  atrage atenție deosebită la  dezvoltareași îmbunătățirea 
calificării angajaților 

   

  Se recomandă ca  Carta de audit să fie o anexă la procedura de audit  
și  cerințele specificate a fi  îndeplinit 

   

  Recomandăm a introduce registrul de audite 
   

  Mai recomandăm și aplicarea notificării de începere a auditului pentru a  
accelerarea procesului de audit 

   

  O altă  recomandare este    introducerea autorizației, conform căreia 
sarcinile se   vor executa în   conformitate cu planul anual de audit. 

   

  Se mai recomandă introducerea registrului de autorizații, fapt ce ar    
preveni dublarea numărului de autorizații. 

   

  Din  considerentul că standardele de audit     stipulează dezvoltarea 
profesională continuă, o  recomandare ar fi ca angajații secției audit     
intern să  participe la  cursuri de   instruire în  vederea aprofundării 
cunoștințelor, abilităților și altor competențe necesare pentru executarea 
sarcinelor de   audit. 

   

Tr. 5 

MR 43 

 Planul pentru 5 ani ar trebui elaborat în baza documentelor relevante, 
care includ: organigrama; lista tuturor proceselor AIPA; o listă a 
măsurilor agricole operate de AIPA (inclusiv sumele plătite, numărul de 
cereri, numărul de personal); etc. Aceste documente urmează a fi 
transmise experților cât mai curând posibil, pentru a permite o pregătire 
bună pentru următoarea misiune (săptămâna 12) 

   

 Consolidarea atât a resurselor personale cât și financiare ale unității de 
audit intern. O atenție  specială se va da dezvoltării și îmbunătățirii 
calificărilor din partea angajaților 

S.A.I In proces  

 În conformitate cu Standardul IIA nr. 1100 (Independență și 
obiectivitate), activitatea de audit intern trebuie să fie independentă, iar 
auditorii interni trebuie să fie obiectivi în realizarea activității lor. În cazul 
în care șeful unității de audit intern are roluri care nu țin de auditul 

S.A.I 

In proces (de 

exclus ca 

recomandare) 

 



 
 
 

intern, trebuie să existe măsuri de siguranță pentru a limita subminarea 
independenței sau obiectivității (Standardul IIA nr. 1112). Acest lucru 
trebuie luat în considerare atunci când Auditul Intern are alte roluri care 
depășesc sectorul de activitate 

 Această problemă se referă și la activitățile de gestionare a riscurilor. 
Unitatea de audit intern trebuie să evalueze eficacitatea și să contribuie 
la îmbunătățirea proceselor de gestionare a riscurilor (Standardul IIA 
2120), dar nu poate implementa procesul în același timp 

S.A.I. 

  

 În ceea ce privește conformitatea cu criteriile de acreditare pentru 

agențiile de plată (Reg. (UE) Nr. 907/204, Anexa 1), experții doresc să 

sublinieze distincția clară între monitorizarea continuă prin intermediul 

activităților de control intern încorporate în activitățile normale de 

operare ale Agenției de plăți și evaluările separate care urmează să fie 

adoptate prin intermediul unei unități de audit intern care este 

independentă de alte subdiviziuni și unități ale Agenției de Plăți 

S.A.I. 

Implementat 

conform Legii 

229 din 2010 cu 

privire la control 

intern. 

 

A3.4 Proiectarea/crearea unui sistem pentru identificarea, abordarea și 
soluționarea neregulilor și fraudei 

S.A.I.   

Tr. 5 

MR 42 

  Angajații responsabili de   management trebuie să citească cu  atenție 
documentele furnizate de   experți și să  vină cu   propuneri în scopul 
finalizării acestora 

O.D. 
  

 Rezultatele evaluării trebuie luate     în   considerație atunci cînd    se 
va ajusta cadrul legal    privind iregularitățile și recuperarea conform cu 
standardele UE 

S.A. 

Realizat          

HG 521   

Angajati din 

noiembrie 17 

 

 Trebuie desemnată o persoană responsabilă de   întreg procesul 
(specialist fraude). Acest aspect trebuie reflectat în fișa postului 

   

 AIPA trebuie să inițieze imediat implementarea soluțiilor pregătite 
   



 
 
 

 Trebuie să se stabilească pregătirea unei analize periodice privind 
iregularitățile și frauda 

   

A3.5 
Elaborarea unui sistem pentru controlul și păstrarea documentelor 

   

Tr. 1 

MR 01 

 AIPA ar trebui să creeze un sistem comprehensiv de gestionare a 
procedurilor 

Oficiul directorului 

Metodologie 

Definit 

Continuare tr. 2 
Tr. 2-3,  2017 

 Nucleul acestui sistem ar trebui să fie Manualul de Management 

Oficiul directorului 

Metodologie 
Proces curent 

Toată perioada 

proiectului 

 AIPA trebuie să planifice desemnarea personalului și resurselor 
organizaționale corespunzătoare pentru a rula sistemul de management 

Management 

Noua structură 

organizatorică 

este elaborată 

Proces curent 

 AIPA ar trebui să facă sistemul de management al procedurilor disponibil 
pentru personal, prin intermediul sistemului ELO 

Management 
La elaborarea 

Strategiei TIC  
Tr. 2-3,  2017 

Tr. 2 

MR 08 

 AIPA ar trebui să  creeze un   sistem comprehensiv pentru managementul 
procedurilor și  să indice cine va   fi responsabil de managementul 
procedurilor 

Management/SRU 

A fost creat 

serviciul 

Metodologie 

Realizat 

 Miezul acestui sistem ar  trebui să fie Manualul pentru Managementul 
Procedurilor 

Management/Audi

t Intern 

În proces de 

elaborare 

Pe tot parcursul 

proiectului 

 AIPA trebuie să   planifice  resurse  organizaționale  și  umane 
corespunzătoare în   așa   fel  ca   să   conducă corespunzător sistemele 
de management 

Management/SRU 
În proces de 

realizare 
Semestrul II 



 
 
 

MR 10 

 A desemna o persoană responsabilă de Cadrul de Management al 
Procedurilor (Oficiul Directorului) 

Management/SRU 

Serviciul 

Metodologie 

creat 

Se va institui după 

reorganizare 

 A adapta/ajusta procedurile elaborate la specificul national (cadrul legal și 
procesele interne) 

Secția 

Juridică/Metodolo

gie/Audit Intern 

În proces 
Pe parcursul 

proiectului 

 Specialiștii AIPA ar trebui să participe în grupul de lucru la  pregătirea 
fișelor pentru măsuri 

Management 

Solicitat de la PT 

MAIA de a fi 

delegați experți 

AIPA pentru 

grupul de lucru 

privind 

elaborarea fișelor  

aferente 

măsurilor de 

sprijin  

Semestrul II 

Tr. 3 

MR 18 

 AIPA trebuie să utilizeze sistemul ELO pentru gestionarea documentelor 
interne. Înainte ca un sistem IT să fie   creat, toate aceste documente ar 
trebui să administrate prin sistemul ELO 

STI  realizat 

 Directorii AIPA, cât mai curând posibil, ar trebui să angajeze o persoană 
responsabilă de metodologii care săactualizeze, să coordoneze și să 
gestioneze Ghidul de Management pentru AIPA și  alte documente 
orizontale 

Management  Tr IV 

 Este necesar să se    organizeze ședințe cu personalul AIPA în ofciul 
central și  oficiile teritoriale pentru a le informa cu privire la soluțiile 
propuse pentru AIPA privind funcționarea pe viitor a agenției. 

Management  realizat 

A3.6 Consolidarea unităților organizatorice de plată și contabilizare AIPA în 
conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional 

   



 
 
 

 

Tr. 3 

MR 16 

 Rezultatele evaluării trebuie luate în  considerare atunci când    se  
adaptează cadrul juridic anumite neregularități, și la procesul de 
recuperare a plăților, care este în conformitate cu   standardele UE 

SJ 

Este inclus în 

manualul de 

proceduri privind 

recuperarea 

plăților  

realizat 

 Chișinăul ar  trebui să  fie   determinat ca instanță  de   jurisdicție, astfel 
încât    experții juridici AIPA să  nu   trebuiască să meargă în   regiuni 
pentru ședințele de judecată 

SJ 

Nu este posibil 

de modificat 

codul de 

procedură civilă 

Nu este relevant 

 Pentru AIPA ar  trebui să  i  se   acorde un   statut similar autorității   
fiscale, cu   dreptul de a emite decizii (cereri de recuperare), astfel încât 
acestea să aibă putere executorie legală pentru recuperarea plăților 

SJ 

Este posibil doar 

cu modificarea 

unei game largi 

de legislații 

În proces  

 Trebuie desemnată o persoană responsabilă pentru întregul proces 
("Responsabil de gestionarea neregulilor") 

Departament 

Antifraudă 

Odată cu crearea 

departamentului 
Tr. 4 

 Definirea  responsabilităților    în  contextul procesului  de   recuperare a  
plăților /  în  procesul de   gestionare  a  neregularităților 

SJ 

Este definit în 

Manualul de 

proceduri pentru 

recuperarea 

plăților 

Realizat 

 De a începe imediat implementarea planului de acțiuni (a se   vedea 
Anexa) 

   


