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Introducere 

1.1. Adresare din partea Directorului  

Stimate cititor! 

Acest ghid descrie structura sistemului de management AIPA. Cu referire la restul 

documentației, el servește baza de lucru pentru toți angajații. 

Acest sistem de management ne ajută la implementarea sarcinilor noastre, care sunt definite de 

Legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli și Regulamentul privind 

condițiile, ordinea și procedura de   acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural, într-un mod legal, orientat spre client și eficient. În auditurile 

anuale, implementarea standardizată a sistemului de management este acum auditată de 

organismul de certificare acreditat al Ministerului  Finanțelor. 

Riscurile în domeniile proceselor operaționale, proceselor orizontale, serviciilor IT și 

infrastructurii tehnice sunt evaluate în baza următorilor factori: impact, frecvență și probabilitate 

de apariție. 

Prin planificarea strategică și execuție eficientă, angajații noștri calificați implementează o 

administrație legală, modernă și orientată spre client. 
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1.2. Domeniul de aplicare al acestui ghid 

Acest ghid este destinat AIPA și oficiilor sale teritoriale. 

 

1.3. Prezentare AIPA  

      Instituția Publică „Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (în continuare – AIPA) 

este o instituţie publică la autogestiune, constituită prin Hotărîrea Guvernului nr. 521 din 

05.07.2017, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediu (în continuare 

MADRM) menită să gestioneze resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului 

rural şi resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare, să realizeze măsurile de 

intervenţie pentru agricultură, în condiţiile legii. 

 

      AIPA are următoarele atribuţii: 

1) asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural, precum și a altor fonduri destinate susținerii producătorilor agricoli și dezvoltării 

mediului rural; 

2) examinează cererile de acordare a subvențiilor, însoțite de documentele necesare, depuse 

de către solicitanţi, precum şi eligibilitatea acestora pentru a beneficia de sprijin financiar din 

partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate, în limitele competenţelor; 

3) autorizează, execută și verifică subvențiile/plățile directe alocate din resursele Fondului 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și din alte surse de susținere 

financiară a producătorilor agricoli; 

4) efectuează verificări pe teren ale obiectelor investițiilor pentru a stabili eligibilitatea 

acestora; 

5) monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare 

a subvenţiilor și altor forme de susținere financiară de către beneficiari după efectuarea plăţilor; 

6) publică lunar pe pagina web oficială a AIPA, informaţia completă de interes public privind 

gestionarea mijloacelor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural; 

7) ține evidența contabilă a tuturor plăților efectuate în favoarea beneficiarilor, prin 

intermediul unui sistem informatizat, și, în caz de necesitate, elaborează rapoarte periodice ale 

cheltuielilor; 

8) organizează activități de informare a producătorilor agricoli despre procedurile de 

subvenționare, inclusiv prin acordarea consultărilor; 

9)  promovează proiectele finanţate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural; 

     10) elaborează manuale de proceduri pentru fiecare măsură de sprijin; 

     11) asigură administrarea Sistemului informațional integrat agricol și altor sisteme 

informaționale și baze de date necesare activității AIPA; 

     12) gestionează Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, conform procedurii stabilite de 

Guvern; 

     13) participă la adaptarea cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la 

practicile Uniunii Europene; 

     14) conlucrează cu instituțiile similare din cadrul altor state, negociază cu acestea acorduri 

bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.  
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2. Sistem de management 

 2.1. General 

Acest ghid, precum și trimiterile la documentația suplimentară descrie sistemele de management 

ale AIPA, se aplică fără restricție și este obligatoriu pentru toți angajații. 

Abrevierile și termenii specifici utilizați sunt enumerați în anexele acestui manual. 

Ghidul este deosebit de util: 

 pentru a descrie AIPA 

 ca bază pentru activitatea zi de zi 

 pentru a prezenta procesele 

 ca suport pentru orientări 

 pentru a crește încrederea beneficiarilor noștri 

 ca bază de formare pentru noii angajați, precum și 

 ca bază pentru certificarea sistemului 

2.2. Documentație 

2.2.1. Creare, modificare, emitere 

Oficiul Directorului este responsabil pentru crearea și modificarea acestui ghid. Cu data și 

semnătura directorului pe documentul original, ghidul este eliberat și stocat în subdiviziunea- 

Oficiului Directorului, precum și șefii celorlalte subdiviziuni au cel puțin o ediție editabilă. Toți 

angajații au acces la ghidul curent prin intermediul rețelei interne. 

Orice distribuire externă a acestui ghid necesită aprobarea Directorului. Copiile distribuite în 

exterior nu fac obiectul modificărilor de actualizare. 

Ierarhia documentației 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul legal 

Normative și 
standarde 

Ghidul de 
management 

Schema proceselor 

Manuale de proceduri 

Fișe de post, instrucțiuni de lucru, 
acorduri privind nivelul serviciilor etc. 



 Ghid de management AIPA 

Revizia 0 1 2 3 4 

Data 20.11.2017     
 

 Pagina 7 din 24 

 

Document Nr.:    H001 
Denumirea documentului: Ghid de 
management  

Versiune:      1.0 

În vigoare din: 01 decembrie 2017 

 

Manualul privind aspectele organizatorice descrie sarcinile și structura organizatorică AIPA 

Ghidul de management AIPA acoperă toate cerințele legislației naționale și oferă o imagine de 

ansamblu despre organizarea structurii și procesele din cadrul sistemului. 

Schema proceselor oferă o imagine de ansamblu a interacțiunii diferitor subprocese și, astfel, 

reprezintă o excursie prin sistem: 

2.2.2. Schema proceselor 

 

 

 

 

Lista de management a procedurilor oferă o imagine de ansamblu a tuturor instrucțiunilor 

procedurale, suplimente, instrucțiuni de lucru și documente orizontale importante ale AIPA. Ea 

reprezintă, astfel, un document  central AIPA pe calitate, securitate informațională și 

managementul serviciilor IT. 

Procedurile, instrucțiunile de lucru și suplimentele conțin proceduri și responsabilități detaliate. 

•Plăți directe 

•Dezvoltare rurală- Cerere și 
Aprobare 

•Dezvoltare rurală- Solicitare de 
plată 

•Control la fața locului 

•Neregulile și frauda 

•RU 

•Direcția juridică și achiziții 

•Audit și control intern 

•Stocarea și arhivarea 
documentelor 

•Sistem de gestiune a securității 
serviciilor informaționale 

•Sistem de gestionare a 
serviciilor IT 

•Securitate generală 

•Finanțe  

•Monitorizarea proceselor 
•Gestionarea Manualelor de 

Proceduri 

•Planificare și conducere AIPA 

•Design Comunicare și design 
corporativ 

•Identificarea și managementul 
riscurilor 

•Management de proiecte 

Procese de 
management 

 (M) 

Evaluare și 
optimizare 

 (E) 

Procese 
operaționale 

(B) 

Procese 
auxiliare 

(S) 
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Fișele de post, instrucțiunile de serviciu, formularele, listele de verificare etc. conțin reguli precum 

și instrucțiuni detaliate referitoare la executarea activităților. 

2.2.3. Documente și informații 

Statutul actual al Sistemului de Management este disponibil în format electronic pe rețea internă 

pentru toți angajații. 

Managementul procedurilor este descrisă în detaliu în M001. Grila documentului AIPA conține 

caracteristicile de identificare, creare/verificare/aprobare, amplasare și durata de stocare a 

documentelor și a nivelului de clasificare ale acestora (a se vedea S004-A1 Matricea de informații 

documentate). 

2.2.4. Gestionarea documentelor 

Documentele arhivate care sunt păstrate și locurile de stocare sunt documentate în grilele de 

arhivare ale subdiviziunilor organizatorice 

Informații privind stocarea și eliminarea documentelor și arhivei ce ține de identificarea, 

recuperarea, durata, natura și locația de stocare, precum și eliminarea documentelor și arhivei în 

AIPA se află în Ghid de Management/S004. 

 

3. Responsabilități și competențe 

3.1 Informații generale 

3.1.1. Organizare 

Organizarea instituției este prezentată în organigrama AIPA, disponibilă în procedura H004 

Manualul privind aspecte organizatorice, precum și pe rețeaua internă. 

O descriere detaliată a direcțiilor individuale și a unităților organizatorice AIPA este prezentată de 

asemenea  în procedura H004, precum și pe rețeaua internă. 

3.1.2. Fișe de post 

Domeniul de aplicare și limitele sarcinilor, precum și competențele și responsabilitățile 

angajaților, sunt reglementate în fișele de post. Acestea sunt aprobate de către director și 

disponibile în procedura H004. 

3.1.3. Instrucțiuni de lucru 

Bazele legale ale sarcinilor angajaților, sunt aduse la cunoștință în instrucțiunile de lucru, precum 

și în specificații, manuale, ghiduri, orientări etc. Instrucțiunile de procedură relevante sunt 

cuprinse în procedura H006 Fișa postului, împreună cu anexele însoțitoare . 
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3.2. Responsabilitatea Conducerii 

În conformitate cu cerințele internaționale,  legislația și standardele naționale, directorul  este 

responsabil de menținerea, dezvoltarea continuă a sistemelor de management și de management al 

serviciilor IT. Obiectivele care urmează să fie definite de către directorul  reprezintă baza pentru 

planificarea și punerea în aplicare a orientărilor AIPA. În special, se pune accent pe orientare spre 

client și implementarea cost-eficientă a tuturor măsurilor. 

3.2.1. Așteptările și solicitările clienților noștri 

Așteptările și cerințele clienților noștri sunt evaluate prin anumite sondaje, luând în considerare 

cerințele internaționale și naționale, precum și limitările legii. 

3.2.2. Planificarea activității 

Pregătirea orientărilor, planificarea strategică, elaborarea și revizuirea strategiei, precum și 

planificarea anuală, monitorizarea obiectivă și evaluarea de management sunt documentate în 

M002. 

3.2.3. Orientare strategică, politica privind securitatea informațională și 

managemenul servicilor IT. 

Orientarea strategică AIPA este de o importanță crucială. Aceasta este elaborată de către director, 

împreună cu șefii  subdiviziunilor structurale. 

VIZIUNE: 

 

 

 

 

 

 

• Pe parcursul următorilor 5 ani, ne-am dori 
să ne dezvoltăm în continuare standardele 
noastre pentru a obține acreditarea de 
Agenție de Plăți 

• Ne-am dori să devenim o instituție 
puternică și competentă, care pune în 
aplicare și finanțează instrumente de 
dezvoltare în agricultură și dezvoltare 
rurală 

• Ne-am dori să devenim un partener 
respectat al Rețelei Europene a Agențiilor 
de Plăți 

Viziunea 
AIPA 
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Declarația de misiune: 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

 

 

Aspectele de securitate ale informațiilor au fost definite în politica de gestionare a securitații 

informaționale (PMSI) – H007. Cele mai importante baze ale managementului serviciilor IT în 

cadrul AIPA au fost definite în cadrul  Politicii de Management al Serviciilor IT (PMSIT) - H008.  

 

 

• Ne îndeplinim această misiune cu cea 
mai înaltă calitate și eficiență posibilă 

• Pentru clienții noștri, prestăm servicii 
corecte și în timp util 

• Noi folosim idei și tehnologii noi pentru 
îmbunătățirea continuă a serviciilor 
noastre 

• Cerem, și promovăm integritatea și 
corectitudinea, competența, 
responsabilitatea personală și 
angajament 

AIPA este 
responsabilă 

pentru 
implementarea 

politicilor în 
agricultură și 

dezvoltare 
rurală 

•A gestiona cu resursele disponibile 
Eficiență în 
economii 

•Fără corectări financiare 
Respectarea 

prevederilor legale 

 

• Îmbunătățirea continuă a satisficției clienților față de 
seviciile prestate 

Prietenie față de 
client 

• Îmbunătățirea continuă a proceselor 
operaționale 

Optimizarea 
procesului 

• Învățare continuă și transferul de cunoștințe 
Dezvoltarea 

resurselor umane 
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Documentele sunt disponibile pentru toți angajații pe rețea internă și în registrele Agenției 

Structura Sistemului de Management  

 

 

 

  

G
h

id
 d

e 
m

n
ag

em
en

t 
Procese de 

management 

Proceduri în utilizare, 
inclusiv anexe 

Proceduri în pregătire 

Arhiva procedurilor 

Procese 
operaționale 

Proceduri în utilizare, 
inclusiv anexe 

Proceduri în pregătire 

Arhiva procedurilor 

Evaluare și 
optimizare 

Proceduri în utilizare, 
inclusiv anexe 

Proceduri în pregătire 

Arhiva procedurilor 

Practici auxiliare 

proceduri în utilizare, 
inclusiv anexe 

Proceduri în pregătire 

Arhiva procedurilor 

Documente orizontale 
neaferente procedurilor 

(DO) 

Documente 
orizontate 

Șabloane 
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3.2.4. Obiective și planificare 

Pornind de la orientarea AIPA privind politica de gestionare a securității informaționale (PGSI), 

orientarea strategică și domeniile-cheie ale managementului, obiectivele anuale sunt convenite și 

revizuite în mod continuu. Obiectivele includ indicatori măsurabili cu valori-țintă. Obiectivele 

sunt atinse în cazul în care au fost atinse valorile definite. 

Obiectivele direcției, indicatori măsurabili cu valori-țintă sunt pregătiți de către șefii direcțiilor în 

cadrul sesiunii de stabilire a obiectivelor cu directorul  și sunt puse în aplicare în detaliu în 

procesul de lucru de zi cu zi. Obiectivele definite ale direcției sunt monitorizate trimestrial (a se 

vedea M003). 

 

3.2.5. Evaluarea de către Conducere (raport al Consiliului de supraveghere) 

Conducerea evaluează sistemele de management o dată pe an în format de raport. Datele necesare 

în acest scop sunt transmise directorului  de către șeful subdiviziunii responsabile. 

În acest raport se examinează următoarele: 

 Obiectivele și țintele 

 Rezultatele auditurilor 

 Rezultatul sondajelor angajaților și beneficiarilor 

 Rezultatele în baza petițiilor 

 Măsuri corective și de prevenire, recomandări pentru îmbunătățire 

 Performanța și conformitatea produsului 

 Puncte slabe sau amenințări care nu au fost luate în considerare în mod corespunzător la 

analiza riscurilor 

 Modificări ce ar putea afecta sistemul de management 

 Rezultatele din eficacitatea proceselor evaluate 

 Monitorizarea analizelor precedente efectuate de către conducere 

 Eficacitatea sistemului de management 

3.2.6. Planificarea resurselor 

În conformitate cu Legea nr.276 din 16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a 

producătorilor agricoli și Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 cu privire la modul de 

repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 

directorul  trebuie să pregătească un plan financiar și de personal pentru fiecare an calendaristic. 

Toate cheltuielile și veniturile estimate a fi suportate în anul următor trebuie planificate separat 

integral (brut). Direcția finanțe este responsabilă pentru pregătirea planului financiar, precum și 

pentru controlul bugetar. Abordările corespunzătoare pentru serviciile preconizate în anul următor 

sunt definite într-o examinare a bugetului anual. 

Planul financiar pentru anul următor (inclusiv planul de personal), împreună cu o notă explicativă, 

trebuie prezentat directorului  pentru aprobare până la 30 iunie a anului în curs. Decizia 
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directorului  va fi prezentată ministrului griculturii Dezvoltării Regionale și Mediului și 

Ministerului Finanțelor până la 15 iulie a anului în curs, cel târziu. Planul financiar și de personal 

este supus aprobării de către miniștrii vizați, înainte de punerea în aplicare a acestuia. 

Modificări ale planului financiar și de personal - în cazul depășirii preconizate a cadrului aprobat 

de cheltuieli - trebuie să fie, de asemenea, înaintate spre aprobare ministerelor, după aprobarea de 

către director. 

3.3. Responsabilități în Politicile de Management a Securității Informaționale și Poiticile 

de Management a Serviciilor IT  

Directorul a desemnat pe șeful Secției TI responsabil pentru managementul securității 

informaționale și managementul serviciilor IT 

Sistemul de management al securității informaționale S005  descrie, de asemenea, structura 

organizării securității informaționale în AIPA și identifică responsabilitățile și competențele 

entităților participante și a comisiilor în ceea ce privește securitatea informațiilor. 

S004 Securitatea generală reglementează, printre altele, rolurile și responsabilitățile organizării 

măsurilor de urgență și gestionarea situațiilor de urgență. 

3.4. Responsabilitățile directorilor adjuncți și șefilor de subdiviziuni 

Directorii adjuncți și șefii de subdivizuni sunt responsabili ca subalternii lor să cunoască bazele 

sistemelor de management. 

Directorii adjuncți și șefii de subdivizuni 

•  le explică angajaților importanța respectării bazelor juridice;  

•  asigură ca fiecare angajat trece instruirea de bază AIPA; 

• atrag atenția angajaților că sistemul de management și îmbunătățirea continuă sunt 

importante; 

• trebuie să răspundă imediat și în mod corespunzător la sugestiile făcute de angajați și 

• trebuie să protejeze subalternii la raportarea incidentelor de securitate (pentru a păstra 

anonimatul). 

 

3.5. Responsabilitățile angajaților 

Angajații AIPA atît la nivel central cît și din Oficiile teritoriale sunt obligați să semneze obligația 

de securitate și de a se conforma cu aceste și alte reglementări de siguranță. În cazul în care 

obligația de securitate se modifică, aceasta va fi semnată din nou. Mai mult decât atât, fiecare 

angajat este obligat să raporteze incidentele de securitate sau  posibilele amenințări de securitate la 

superiorul direct. 

Echipamentele, informațiile sau soft-ul nu pot fi scoase din sediul organizației, fără autorizație 

prealabilă a șefului subdiviziunii. 
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Toți angajații: 

• sunt obligați să respecte prevederile actelor legislative și normative aplicabile; 

• se angajează să respecte sistemele de management și îmbunătățire continuă; 

• sunt invitați să raporteze sugestii  șefului nemijlocit;• sunt obligați să raporteze incidentele de 

securitate. 

3.6. Comunicare și design corporativ 

Aspectele de comunicare și design corporative sunt reglementate în procedura M004. 

 

3.7. Responsabilități ce țin de date și informații 

Termenul “date/informații” acoperă toate formele în care poate fi prezentă informația. 

Gestionarea și protecția datelor/informațiilor este reglementată în Politica de gestionare a 

securității Informaționale și Politica de gestionare a serviciilor IT în anexa Ghidului de 

management AIPA. 

3.7.1. Protecția și securitatea datelor 

Cerințele cu privire la protecția datelor și securitatea datelor sunt foarte mari, din cauza naturii 

datelor și informațiilor prelucrate în AIPA. În acest sens, sunt necesare măsuri pentru asigurarea 

securității informațiilor din Regulamentul Delegat 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în 

ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme de plăți, gestiunea financiară, închiderea 

conturilor, garanțiile și utilizarea euro. Punerea în aplicare specifică a acestor cerințe se realizează 

în AIPA în aproximare cu cadrul sistemului informațional de management al securității în 

conformitate cu ISO/IEC 27001 Sistem de management a securități informaționale, în care sunt 

implicate toate subdiviziunile. Fie că transferurile de date sunt permise în temeiul legii protecției 

datelor, departamentul IT verifică serviciile în cazuri individuale. 

Informații actualizate referitoare la protecția datelor și securitatea datelor sunt furnizate de către 

angajați prin rețea internă. 

3.7.2. Securitate informațională 

În cadrul securității informaționale regulate se controlează: înregistrarea parolelor, protecția activă 

antivirus, control de acces adecvat, blocarea calculatorului în absența, documente confidențiale 

nesupravegheate la locul de muncă sau pe imprimante, pe baza prevederilor din lista de verificare 

a securității informaționale. În oficiile teritoriale au loc verificări similare. Angajații care încalcă 

anumite măsuri de siguranță în timpul verificărilor de securitate a informațiilor sunt instruiți în 

mod direct la fața locului. In plus, fiecare incident de securitate stabilit este raportat la superiorul 

direct responsabil. 
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Toate clădirile sunt supuse unei verificări de securitate a informațiilor cel puțin o dată pe an, de 

către personalul echipei IT. Secvența, piesele de construcție care urmează să fie inspectate, se 

determină în conformitate cu principiul aleatoriu și sunt documentate în "Planul căilor de 

siguranță". In plus, o inspecție de către expertul de securitate AIPA se efectuează o dată pe an. 

Procedura este stabilită în S005 "Sistemul de management al securitatii informatiei". 

3.7.3. Incidente de securitate 

Fiecare angajat este obligat să raporteze incidente de Securitate sau posibile amenințări de 

Securitate. Procedura este reglementată în "Sistemul de management al securitatii informatiei", 

S005. 

           3.7.4 Identificarea și managementul riscurilor 

M005, Managementul riscurilor definește responsabilitățile și procedurile pentru identificarea și 

evaluarea riscurilor. Acesta reglementează procesul de elaborare și inițiere a unor contramăsuri, 

precum și verificarea eficienței acestora. 

Evaluarea este realizată pentru procesele operaționale, procese orizontale, servicii IT și 

infrastructura tehnică. Scopul evaluării și gestionării riscurilor este acela de a identifica riscurile, 

amenințările și punctele slabe definite de AIPA și să elaboreze măsuri bazate pe nivelul de risc 

determinat. 

În planul de gestionare a riscurilor, riscurile detaliate (inclusiv măsurile) care rezultă din 

activitatea de zi cu zi sunt documentate. Aceste riscuri pot fi raportate de către angajați sau provin 

din incidente/ cazuri de urgență. 

În cursul gestionării riscurilor, trebuie luate măsuri de către proprietarul de risc, pentru a evita / 

reduce / aborda riscul. În cazul în care nici o acțiune nu poate fi definită pentru a evita riscul, 

acceptarea riscului poate fi propusă la următorul nivel al ierarhiei. Un risc poate fi acceptat numai 

de către director. 

4. Descrierea proceselor 

4.1. Procese de management 

4.1.1. Managementul procedurilor 

Baza activității zilnice din cadrul AIPA este documentația scrisă rezumată în Managementul 

procedurilor (MP). 

Crearea, consultarea, verificarea, aprobarea, locul de păstrare, drepturile de acces și gestionare a 

tuturor procedurilor AIPA sunt descrise în procedura M001, Managementul Procedurilor. 

4.1.2. Planificarea și conducerea AIPA 

Această procedură orizontală M002 descrie planificarea strategică, elaborarea și revizuirea 

strategiei, precum și planificarea anuală, monitorizarea obiectivă și evaluarea de management. 
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4.1.3. Planificarea subdiviziunilor 

Îmbunătățirea continua a proceselor și a calității muncii noastre este o parte esențială a strategiei 

AIPA. 

O procedură care descrie planificarea trimestrială a subdiviziunilor precum și monitorizarea 

obiectivă și evaluarea de management este M003. 

4.1.4. Comunicare și design corporativ 

Procedura M004, comunicarea și design corporativ, reglementează la nivel central procesul intern 

și extern de comunicare AIPA, activitățile de promovare, utilizarea internetului și rețelelor de 

socializare, utilizarea intranet, relații cu presa. Mai mult decât atât, reglează aspectul comun și 

modelele tuturor documentelor AIPA precum și materialele de informare și de promovare în ceea 

ce privește utilizarea de logo-uri și format comun. 

4.1.5. Identificarea și managementul riscurilor 

Responsabilitățile și procedurile pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor sunt 

descrise în procedura M005. Aceasta reglementează procesul de elaborare și inițierea a unor 

contramăsuri, precum și verificarea eficienței acestora. 

4.2. Procese operaționale 

4.2.1. Plăți directe 

Modul detaliat de punere în aplicare a sistemului național de plăți directe este reglementat în 

procedură B001, care va fi inițiată începînd cu anul 2020. 

4.2.2. Plăți în avans – proces de depunere a cererilor și de aprobare a acestora. 

Modul detaliat de implementare a schemei naționale de dezvoltare rurală de la momentul 

depunerii cererii pînă la aprobarea proiectului este reglementat în procedura B002. 

4.2.3. Plăți în avans – Cerere de plată 

Modul detaliat de implementare a schemei naționale pentru dezvoltare rurală pentru cererea de 

plată este reglementat în procedura B003. 

4.2.4. Control la fața locului 

În cazul controalelor la fața locului inspectorii determină dacă faptele raportate de către solicitanți 

către AIPA corespund circumstanțelor de facto. 

Procesul B004 reglementează conformitatea, responsabilitatea și procedura pentru atribuirea 

sarcinilor Direcției verificare pe teren, precum și performanța oficiilor teritoriale, înregistrarea și 

transmiterea de rapoarte. 

Direcția verificare pe teren este responsabilă pentru numirea oficiilor teritoriale și instruirea 

corespunzătoare a inspectorilor. Pentru fiecare oficiu teritorial, se întocmește un raport de 

inspecție autorizat de către direcția relevantă. 
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4.2.5. Nereguli și frauda 

Procesul B005 definește identificarea, gestionarea și soluționarea neregulilor și fraudei ce 

reprezintă o măsură esențială pentru a proteja Agenția. 

 

4.3. Evaluare și perfecționare 

Obiectivele de proces convenite anual vor fi revizuite pe parcursul monitorizării trimestriale a 

obiectivelor. Proprietarii de proces sunt obligați să monitorizeze în mod continuu și să măsoare 

performanța procesului, în cazul în care acest lucru este necesar. 

Procesul E001, Monitorizarea proceselor, definește monitorizarea sistematică a tuturor proceselor 

AIPA inclusiv a măsurilor implementate. Acesta definește, de asemenea, sondaje interne și 

externe, precum și dacă rezultatele de audit sunt luate în considerare corespunzător sau nu. 

4.4. Procese auxiliare 

4.4.1. Informații generale 

Acordurile privind nivelul serviciilor a Secției Resurse Umane, Oficiul Directorului și Secției IT 

determină serviciile și perioade respective convenite. 

4.4.2. Dezvoltarea și managementul resurselor umane 

Procedura S001, Strategia de management a resurselor umane - reglementează procesele ce țin de 

angajarea, promovarea și eliberarea unui angajat. Prevederile se aplică la tot statul angajat sau 

aflat în raport de muncă cu AIPA.  

La intrarea în funcție, fișa de informații "Informații importante pentru angajati" și "Codul de etică 

și conduită", va fi înmînată tuturor angajaților noi. "Obligația de securitate a angajaților AIPA" și 

"declarația de angajament în ceea ce privește măsurile de formare", urmează să fie semnate. 

Ulterior, o "declarație de angajament" separată trebuie să fie depusă pentru toate măsurile de 

formare. 

Descrierea locului de muncă și note pentru reglementări specifice la locul de muncă se acordă 

noului angajat de către subdiviziunea responsabilă. 

Procedura descrie, de asemenea, dezvoltarea personalului AIPA, începând cu dezvoltarea 

angajatului (cerințe de personal, fișe de post, profiluri de cerințe, introducerea unui nou angajat), 

până la dezvoltarea angajatului (instruirea orientată pe cerere și măsuri suplimentare de formare). 

Managementul educațional este reglementat expres: Un ofițer de formare este nominalizat în 

fiecare subdiviziune, care susține șeful subdiviziunii în implementarea operațională. 

Toate procesele pentru formarea și perfecționarea profesională a angajaților, de la necesitatea de a 

adapta bugetul, pînă la implementarea și verificarea ulterioară a calității (eficacătății) și evaluarea 

cifrelor cheie, sunt reprezentate în baza de date de dezvoltare a personalului din Secția Resurse 

Umane. 
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Cerințele de formare se colectează o dată pe an. În plus față de cerințele de calificare în profilul 

cerințe, cerințele de bază pentru necesitatea de sensibilizare și de planificare sunt, printre altele, 

nivelul de pregătire, conceptul de formare, discuțiile angajaților și acordurile țintă, introducerea de 

noi procese, produse și proceduri, precum și cerințele legale. 

Angajații AIPA sunt obligați să respecte cerințele de protecție a datelor și de securitate a datelor. 

Intervalul de formare este definit în S005, Sistem de gestionare a securitatii informaționale. 

Conceptul de formare include măsuri obligatorii și specifice de formare și oferă un cadru pentru 

măsuri standardizate de formare profesională. 

Angajatul evaluează eficiența, iar supraveghetorul evaluează durabilitatea măsurilor educaționale 

desfășurate. După evaluarea eficienței, măsurile corespunzătoare pot fi luate, dacă este necesar. 

În măsura în care este posibil, măsurile de formare și perfecționare profesională sunt deținute de 

către înșiși angajații AIPA  sau de formatorii de cursuri externe/formatori în sălile de formare ale 

AIPA. 

4.4.3.  Direcția juridică  

4.4.3.1. Consiliere juridică internă 

Consilierea juridică internă AIPA a subdiviziunilor de specialitate este asigurată prin reuniuni 

interdisciplinare, precum și contacte personale. Colaborarea în elaborarea legislației și orientărilor 

speciale este o sarcină importantă a Direcției juridice 

4.4.3.2. Documente juridice AIPA: 

 Notificare/rapoarte  referitoare la activitatea desfășurată. 

 Avize la proiecte de acte normative și legislative. 

 Proces verbal a diferitor ședințe de lucru.  

 Contracte privind achiziționarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor etc. 

 Ordine administrative ce țin de activitatea instituției. 

 Dări de seamă privind rezultatele procedurilor de achiziții publice. 

 Scrisori de răspuns sau de adresare/solicitare. 

 Hotărârile, deciziile, încheierile instanțelor de judecată, titlurile executorii și încheierile 

executorilor judecătorești. 

 Actele necesare procedurilor de achiziții publice. 

 

4.4.3.3. Documente neexpediabile 

Reglementează procesul când documentele din care drepturile și obligațiile care apar la destinatar 

sunt returnate prin e-mail (de exemplu, "decedat", "depreciat") sau sunt returnate unele sume 

netransferabile de bani.  

4.4.3.4. Gestionarea datoriei de către terți – alte transferuri de plăți 

În cazul în care împotriva unui beneficiar AIPA apare o datorie executorie, AIPA trebuie să 

redirecționeze subvențiile părții care operează, băncii, etc. 
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4.4.3.5. Achiziții 

Toate achizițiile publice sunt reglementate prin Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice și procedura S002 Achiziții și servicii legale. 

 

4.4.4. Secția Audit Intern (SAI) 

Secția Audit Intern din cadrul AIPA verifică dacă procedurile stabilite de către AIPA sunt 

adecvate pentru a evalua consecvența dosarelor cu reglementările naționale și dacă contabilizarea 

este corectă, completă și actualizată. 

SAI este responsabilă pentru auditul și consultarea tuturor sarcinilor și funcțiilor în cadrul AIPA. 

SAI activează în baza Regulamentului Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, în conformitate cu 

Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern, în conformitate cu Codul 

de etică, cu principiile de corectitudine, obiectivitate , confidențialitate și competența profesională. 

Sarcina SAI, în special, este de a evalua capacitatea funcțională a sistemului de control intern 

(SCI), de a consilia directorul general cu privire la chestiunile procedurale și de a face reco 

În plus la controlul conformității și securității, departamentul evaluează utilizarea economică și 

adecvată a fondurilor. 

SAI, de asemenea, evaluează și supervizează managementul riscurilor, managementul general și 

monitorizarea. Efectuează audituri computerizate pentru a evalua conformitatea la cerințele 

relevante. 

Obiectivul principal al auditului intern este acela de a ajuta la prevenirea daunelor financiare 

pentru Republica Moldova, prin intermediul auditurilor programate, actualizate și recomandărilor 

survenite. 

O revizuire timpurile, deja în faza de implementare a măsurilor și/sau proiectelor sau înainte de 

implementarea deciziilor, promovează acest scop (ex ante). 

Pentru a asigura un proces functional bun pentru auditurile externe, acestea sunt coordonate de 

către Secția Audit Intern. 

Aceste sarcini și obiective ale departamentului sunt stabilite în procedura S003, Audit Intern. 

În cadrul de coordonare, organizare și monitorizare a vizitelor de audit ale instituțiilor de audit 

extern (Curtea de Conturi a Moldovei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediu etc.), SAI solicită ca toate informațiile necesare să fie puse la dispoziția 

auditorilor. 

Subdiviziunile de specialitate sunt responsabile pentru caracterul complet al documentelor precum 

și corectitudinea informațiilor și declarațiilor. SAI coordonează pregătirea și transmiterea 

documentației. 
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4.4.5. Păstrarea și arhivarea documentelor 

Stocarea și arhivarea documentelor reglementează identificarea, recuperabilitatea, durata, natura și 

locația de stocare, precum și arhivarea documentelor în AIPA, care este reglementată în cadrul 

procedurii S004, Păstrarea și arhivarea documentelor, care se află în responsabilitatea Oficiului 

directorului. 

4.4.6. Gestionarea securității informaționale 

Sistemul S005 de gestionare a securității informaționale de asemenea descrie structura organizării 

securității informaționale în AIPA și identifică responsabilitățile și competențele entităților 

participative și comisiilor, ce ține de securitatea informațiilor. 

Directorul a desemnat șeful Secției IT responsabil de managementul securității informaționale, 

care urmează să elaboreze Politica de gestionare a securității informaționale, proceduri, anexe, 

Gestionarea incidentelor, Verificările securității informaționale etc. 

4.4.7. Sistemul de gestionare a serviciilor IT 

S006, Sistemul de management a serviciilor IT, descrie structura organizării IT în AIPA și 

identifică responsabilitățile și competențele entităților participante. 

Directorul a desemnat șeful Secției IT responsabil de managementul serviciilor IT, care urmează 

să elaboreze Politica privind gestionarea serviciilor IT, Proceduri, Anexe etc. 

4.4.8. Securitate generală (siguranța în clădire și la locul de muncă și protecția 

accesului)  

Procedura S007 Securitatea generală, reglementează siguranța în clădire și la locul de muncă 

AIPA, inclusiv oficiile teritoriale, precum și competențele, responsabilitatea și procedura de 

acordare a accesului la obiectele AIPA. 

4.4.9. Finanțele 

Accentul este pus pe implementarea contabilă a măsurilor întreprinse în domeniile de specialitate, 

acordarea de fonduri care urmează să fie plătite, precum și raportarea corespunzătoare în cadrul 

legislației naționale. 

În ceea ce privește auditurile externe efectuate de organismele de supraveghere din amonte și din 

aval, transparența și trasabilitatea sunt esențiale. 

În sistemul de contabilitate AIPA, cheltuielile și veniturile bugetului sunt separate și clasificate în 

funcție de tipurile de costuri. 

Următoarele procese financiare, relevante din perspectiva calității sunt documentate în procedura 

S008 – Finanțele, în particular: Garanție – vărsarea  garanției;  Cerințe și administrarea  
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fondurilor de stat;  Operațiunile de plată și de gestionare a numerarului;  Recuperarea plăților; 

Raportarea, fiind în responsabilitatea Direcției finanțe și buget.  

ANEXA 1: Lista abrevierilor 

Abreviere Denumire deplină Definiție 

AIPA Agenția de Intervenție și 

Plăți pentru Agricultură 

Instituție publică responsabilă pentru intervenții în 

agricultură și dezvoltarea rurală în Republica 

Moldova 

SM Sistem de management Descriere comprehensivă a organizației și activității 

acesteia. Partea principală a Sistemului de 

management o constituie Ghidul de management și 

Manualul de proceduri. 

   

   

 

5. ANEXA 2: Privire per ansamblu la Ghidul de management AIPA 

Acțiune Nr al 

procedurii 

Denumirea 

procedurii 

Descriere scurtă  Statut 

Proces de 

management 

(M) 

Act. 3.5 

M001 Managementul 

procedurilor  

Crearea, consultarea, 

verificarea, aprobarea, locația 

de păstrare, drepturile de 

acces și gestionare a 

procedurilor 

Elaborat 

 M002 Planificare și 

conducere 

AIPA 

 

Procedura orizontală descrie 

planificarea strategică, 

dezvoltarea și revizuirea 

strategiei și planificarea 

anuală, monitorizarea 

obiectivă și evaluarea de către 

management 

În proces de elaborare 

 M003 Planificarea în 

subdiviziuni 

O procedură descrie 

planificarea trimestrială în 

subdiviziuni și monitorizarea 

obiectivă și evaluarea de către 

management 

În proces de elaborare 

Act. 3.5 M004 Comunicare și 

design 

corporativ 

Comunicarea și design-ul 

corporativ reglementează la 

nivel central pentru AIPA 

comunicarea internă și 

externă, măsurile de 

promovare, pe internet și 

rețele de socializare, intranet, 

mass media, materiale 

informative și promoționale, 

structura, logotipuri, formate, 

șabloane comune etc. 

Elaborat 

Act. 3.2 M005 Identificarea și 

managementul 

Se definesc responsabilitățile 

și procedurile pentru 

Elaborat 
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riscurilor identificarea și evaluarea 

riscurilor. Se reglementează 

procesul pentru elaborarea și 

inițierea contramăsurilor și se 

verifică eficacitatea acestora 

     

Procese 

operaționale 

(B) 

B001 Plăți directe 

 

A se vedea în contextul cu 

Componenta 2. 

Se aplică începînd cu 

anul 2020 

Componenta 

2 

B002 Plăți în avans 

– depunere și 

aprobare de 

dosar 

 

A se vedea în contextul cu 

Componenta 2. 

În proces de elaborare 

Componenta 

2 

B003 Plîți în avans – 

cerere de plată 

 

A se vedea în contextul cu 

Componenta 2. 

În proces de elaborare 

Componenta 

2 

B004 Controale la 

fața locului 

 

A se vedea în contextul cu 

Componenta 2. 

În proces de elaborare 

Act. 3.4 B005 Nereguli și 

frauda 

Procesul definește 

identificarea, gestionarea și 

soluționarea neregulilor și 

fraudei 

În proces de elaborare 

     

Evaluare și 

optimizare 

(E) 

E001 Monitorizarea 

procesului 

 

Procesul definește 

monitorizarea sistematică a 

tuturor procese AIPA, 

inclusiv a măsurilor 

implementate. De asemenea, 

definește sondajele interne și 

externe precum și dacă 

rezultatele de audit au fost 

luate în considerare în mod 

corespunzător. 

În proces de elaborare 

     

Procese 

auxiliare 

 

Act. 1.3 

S001 Strategia de 

management a 

RU 

Descrierea procedurilor 

interne de angajare a 

personalului, contractele 

individuale de muncă, 

gestionarea cadrelor, 

responsabilități, fișe de post, 

Strategia RU, plan de formare 

profesională etc. 

 În proces de elaborare 

 S002 Servicii 

juridice și 

achiziții 

 

Această procedură descrie 

detaliile de achiziții publice și 

responsabilitățile juriștilor  

Elaborat 

Act. 3.2 S003 Audit intern Această procedură descrie 

detaliile cadrului de audit și 

Elaborat 
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planificare de audit, analiza 

riscurilor, rapoartele de audit 

etc. 

 

Act. 3.5 

S004 Păstrarea și 

arhivarea 

documentelor 

Păstrarea și arhivarea 

documentelor reglementează 

identificare, recuperabilitatea, 

durata, natura și locația de 

păstrare precum și arhivarea 

documentelor în AIPA 

În proces de elaborare 

Act. 1.4 S005 Sistem de 

gestionare a 

securității 

informaționale 

În baza politicii de gestionare 

a securității informaționale 

această procedură furnizează 

detalii pentru implementarea 

sistemului de gestionare a 

securității informaționale 

În proces de elaborare 

Act. 1.4 S006 Sistem de 

gestionare a 

serviciilor IT 

În baza politicii de gestionare 

a serviciilor IT această 

procedură furnizează detalii 

pentru implementarea 

gestionării serviciilor IT 

În proces de elaborare 

Act. 1.5 S007 Securitate 

generală 

Procedura reglementează inter 

alia rolurile și 

responsabilitățile în cazuri de 

urgență, securitatea clădirii, 

mediul tehnic, acces în 

clădire, securitatea angajaților 

și organizarea gestionării 

urgențelor 

În proces de elaborare 

Act. 3.6 S008 Finanțe 

 

Procedura descrie detaliile 

standardelor financiare, 

planificarea bugetului, plățile, 

analiza riscurilor, rapoartele 

financiare, contabilizare, 

recuperarea plăților… 

Elaborat 

     

Pe 

orizontală 

 Strategia 

AIPA 

  

Act. 3.5 H001 Ghid de 

management 

AIPA 

 Elaborat  

AIPA H002 Strategia 

AIPA 

  

Act. 1.2 H003 Organigrama  Elaborat 

Act. 1.2 H004 Manualul 

privind 

aspecte 

organizatorice 

AIPA 

 Elaborat 

Proiect de 

AT 

H005 Strategia și 

planul de 

 În proces de elaborare 
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comunicare 

Act. 1.2 H006 Fișa postului  Elaborat 

Act. 1.4 H007 Politica 

privind 

gestionarea 

securității 

informaționale 

 În proces de elaborare 

Act. 1.4 H008 Politica 

privind 

gestionarea 

serviciilor IT 

  

În proces de elaborare 

 

Act. 1.4 H009 Strategia TIC 

2017-2020 

 În proces de elaborare 

 

6. Anexa 4 Schimbarea listei 

 Lista modificărilor  

Ultima 

modificare 
Versiune Modificare Motiv pentru modificare 

Exemplu    

29.04.2017 01 toate A fost adăugată o Anexă! 

    

    

    

    

    

    

 


