Formularul - F10
APROBAT:
Proces - verbal nr. 1
din 26 ianuarie 2018 al ședinței
Consiliului de supraveghere al IP AIPA

Planul de activitate al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”
pentru anul 2018
Nr.
Indicatorii de rezultat/
Termen de
Acțiuni
Responsabil
d/o
performanță
realizare
1
2
4
5
6
Obiectivul 1. Eficientizarea gestionării și monitorizării resurselor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural
1.1 Repartizarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și
100% din fond valorificat
Pe parcursul anului
OT;
mediul rural
DAAP;
DVT;
DAP;
DFB
1.2 Elaborarea mecanismului de notificare prin SMS a producătorilor
Mecanism dezvoltat;
Trimestrul II-IV
STI
agricoli despre starea dosarului de subvențioanare
Ordin de dare în exploatare
elaborat
1.3 Supravegherea implementării Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21
100% rapoarte solicitate
Pe parcursul anului
DRECR;
iunie 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor
elaborate
OT;
Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural
DAAP;
STI
1.4 Elaborarea, înaintarea spre aprobare către MARDM și
Matrice aprobată de
Semestrial
SM;
monitorizarea implementării matricei de politici pentru Fondului
MADMR;
DRECR
național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural
Gradul de implementare a
matricei de politici
1.5 Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 100% propuneri acceptate de
Trimestrul II
DJ
276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de
MADRM
de comun cu
subvenționare a producătorilor agricoli
subdiviziunile
structurale ale IP
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AIPA
SM
de comun cu
subdiviziunile
structurale ale IP
AIPA
Subdiviziunile
structurale ale IP
AIPA

1.6

Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Hotărîrii
Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017

1.7

Elaborarea și actualizarea manualelor de proceduri privind
Numărul manualelor de
Februarie
implementarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și
proceduri elaborate și
mediul rural
actualizate
Obiectivul 2. Asigurarea implementării sistemului de depunere on-line a dosarelor de subvenționare
Instituirea sistemului de depunere online a dosarelor de solicitare sistemul de depunere online
Aprilie
STI;
a sprijinului financiar
funcțional;
10% din dosarele de
Trimestrul IV
OT; DAAP; DVT;
subvenționare depuse online
DAP
Verificarea conformității sistemului și înlăturarea erorilor 90 % erorilor înregistrate să
Trimestrul III
STI
depistate
fie depistate;
100% din erorile depistate să
fie înlăturate
Realizarea materialelor informative și a ghidurilor privind
Ghid elaborat; Numărul
Imediat după
STI;
depunerea cererilor on-line
instruirilor privind
implementarea
DRECR
completarea cererilor on-line;
sistemului de
Numărul materialelor
depunere on-line
informative elaborate;
Numărul instrumentelor de
informare utilizate
Imediat după
Crearea unui „Call center” privind procedura de depunere a
„Call center” creat
OD;
implementarea
dosarului spre subvenționare on-line
STI

2.1

2.2

2.3

2.4

100% propuneri acceptate de
MADRM

Pe parcursul anului

sistemului de
depunere on-line

2.5

Asigurarea procesului de depunere on-line a dosarului de
10% din dosarele de
subvenţionare
subvenționare depuse online;

Pe parcursul anului

OT;
DAAP;
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100% dosare depuse online
examinate
Numărul rapoarte de progres
/rapoarte analitice /note
informative elaborate

STI

2.6

Asigurarea raportării privind procesul de depunere a dosarului
spre subvenționare on-line și gradul de realizare ale acestora

3.1

Obiectivul 3. Instituirea sistemului de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up
Înaintarea propunerilor la Regulamentul cu privire la achitarea 100% propuneri acceptate de
Ianuarie
plăților în avans pentru proiectele start-up
MADRM

3.2

Elaborarea unui modul/SI privind gestionarea plăților în avans

3.3

Sistem dezvoltat și menținut;
Ordin de dare în exploatare;
% erorilor depistate/
înlăturate
Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare privind Numărul producători agricoli
acordarea plăților în avans pentru proiectele start-up
informați

Trimestrial

Aprilie

Pe parcursul anului
Pe parcursul anului

3.4

Implementarea Regulamentului cu privire la achitarea plăților în
avans

100% din fond rezervat
pentru proiecte start-up
valorificat

Pe parcursul anului

3.5

Elaborarea manualelor de proceduri privind achitarea plăților în
avans pentru proiectele start-up

Numărul manualelor de
proceduri elaborate

Trimestrul I

3.6

Elaborarea ghidului solicitanților aferente măsurilor de sprijin
pentru plățile în avans
Raportarea gradului de implementare a Regulamentului cu privire
la achitarea plăților în avans

4 ghiduri elaborate

Aprilie

Numărul rapoartelor
elaborate

Trimestrial III-IV

3.7

DRECR;
OT;
DAAP;
STI
Subdiviziunile
structurale ale IP
AIPA
STI

Conducerea AIPA;
OD;
DRECR
OT;
DAAP;
DVT;
DAP;
DFB
Subdiviziunile
structurale ale IP
AIPA
SM de comun cu
subdiviziunile AIPA
DRECR;
OT;
DAAP;
STI
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Obiectivul 4. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor
4.1 Monitorizarea dosarelor post achitate prin examinarea fizică,
Numărul dosarelor post
Pe parcursul anului
SMP
sistemelor electronizate a dosarelor selectate, deplasarea în teren
achitare monitorizate;
în cazul depistării neregularităţilor, cu informarea ulterioară a
Ponderea încălcărilor
subdiviziunilor structurale ale IP AIPA
depistate
4.2. Efectuarea misiunilor de verificare întru identificarea riscurilor de Numărul cazurilor de fraudă Pe parcursul anului
SA
fraudă și corupție
depistate;
Diminuarea numărului
cazurilor de fraudă
4.3 „Linia fierbinte” şi programul mesajelor „alertă” - proceduri
Linia telefonică fierbinte și a
Trimestrul II
SA;
pentru recepţionarea, păstrarea şi procesarea mesajelor ce implică
mesajelor „alertă”
STI
suspiciuni de fraudă parvenite, inclusiv din partea emitenţilor
funcționale;
anonimi
Numărul apelurilor
Trimestrul IV
înregistrate
4.4 Elaborarea și aprobarea manualului de proceduri privind
Manual de proceduri elaborat
Ianuarie
SA;
identificarea fraudei
și aprobat
SM
4.5 Asigurarea implementării standardului anti-mită ISO 37001:2017
Sistem implementat;
Septembrie
SAI;
și obținerea certificatului
Certificat ISO 37001:2017
Decembrie
SM;
obținut
SA
Obiectivul 5. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare
5.1 Participarea la negocierea programului ENPARD II
Dialog inițiat;
Pe parcursul anului Conducerea AIPA;
Numărul demersurilor
SGPAE
înaintate;
Numărul ședințelor
organizate
5.2 Inițierea procesului de atragere a proiectelor de asistență
Dialog inițiat;
Pe parcursul anului
SGPAE
financiară în agricultură
Numărul demersurilor
înaintate;
Numărul ședințelor
organizate
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5.3

Monitorizarea gradului de realizare a Planului de dezvoltare
profesională continuă pentru anul 2018

5.4

Elaborarea conceptului, strategiei și regulamentului Centrului de
Instruire IP AIPA

Numărul angajaților instruiți

Conceptul aprobat;
Strategia aprobată;
Regulamentul aprobat;

Pe parcursul anului
(conform planului
aprobat)
Trimestrul II
Trimestrul III

6.3

Elaborarea solicitării de
Trimestrul IV
finanțare
Obiectivul 6. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli
Participarea în procesul de elaborare a raportului intermediară și
Participarea reprezentanților
Trimestrul I
revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală
AIPA la ședințe - 100%;
pentru anii 2014-2020
100% propuneri acceptate de
MADRM
Elaborarea și implementarea Strategiei antifraudă, a politicilor și
Strategia antifraudă, politicile
Trimestrul III
programelor antifraudă și anticorupție
și programele antifraudă și
anticorupție aprobat
Elaborarea strategiei de management al resurselor umane
Strategie aprobată
Trimestrul II

6.4

Elaborarea strategiei în domeniul tehnologiei informației

6.5

Elaborarea, aprobarea și implementarea planului de achiziții
pentru anul 2018
Implementarea strategiei de comunicare 2018-2021

6.1

6.2

6.6

6.7

Contractarea asistentei financiare pentru elaborarea și
implementare portalului e-AIPA și suportul tehnic al acestuia

Strategie aprobată

Trimestrul II

Plan de achiziții aprobat;
Plan implementat 100%
Ghid de utilizare a
elementelor de identitate
vizuală ale IP AIPA;
rețea intranet
Elaborarea solicitării de
finanțare;

Trimestru I
Trimestrul IV
Pe parcursul anului

Trimestrul I

Conform
responsabililor
indicați în plan
SGPAE de comun
cu Grupul de lucru
instituit

DRECR;
SM

SA;
SRU
SRU de comun cu
experții proiectului
Twininng
STI de comun cu
experții proiectului
Twininng
DFB; Grupul de
lucru pentru achiziții
DRECR;
STI;
Părți contractate
SGPAE;
STI
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7.1

7.2

Contractarea asistenței
Trimestrul II
financiare;
Portalul e-AIPA elaborat
Trimestrul III
calitativ;
Portalul e-AIPA implementat
Trimestrul IV
Obiectivul 7. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești
Crearea și implementarea Registrului electronic privind evidența
Registru electronic privind
Trimestrul I
DJ;
dosarelor de judecată
evidența dosarelor de
STI
judecată funcțional
Evaluarea rezultatelor procesului de reprezentare a intereselor
% hotărârilor pronunțate în
Pe parcursul anului
DJ
legitime ale Agenției în instanțele judecătorești
favoarea Agenției din totalul
litigiilor demarate
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