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LISTA DE ABREVIERI
AAPC – autorităţile administraţiei publice centrale
AIPA- Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
ASVSPOA - Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de
Origine Animală
BM – Banca Mondială
CBTM – Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
CNVCPA - Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice
GIZ - Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei
IFAD - Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii
IGSFCS - Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control
Semincer
ISSPA - Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ME – Ministerul Economiei
MF – Ministerul Finanțelor
PDS – Program de Dezvoltare Strategică
RISP - Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale
SWOT- analiza punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi riscurilor
UE - Uniunea Europeană
UCIMPRSV - Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizare a
Programului de Restructurare a Sectorului Viti-vinicol
USAID - Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
2 KR - Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR
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ASPECTE INTRODUCTIVE
Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al
Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare AIPA), care completează
sistemul planificării strategice la nivelul AAPC, asigurînd prioritizarea diverselor obiective,
reflectate în documentele de politici, precum şi identificînd lacunele în capacităţi şi
instrumentele/metodele pe care le va utiliza agenția în vederea atingerii obiectivelor sale.
Totodată, PDS include şi alte angajamente şi obligaţiuni ale AIPA, care constituie
misiunea agenției, sînt stipulate în diferite tratate internaţionale, dar nu se regăsesc din
diverse motive în documentele de politici.
Acest document a fost elaborat în vederea realizării Hotărîrii Guvernului nr. 179 din
23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 20112014” şi întocmit în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176 din 22 martie
2011 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare
strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale” şi a Ghidului privind elaborarea
PDS.
PDS este elaborat pentru o perioadă de 2 ani (2013-2014). Pentru planificarea
operaţională a activităţii AIPA se vor elabora planuri anuale, care vor prevedea măsuri
concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi evaluare a
acestuia.
Pentru alinierea planificării activităţii AIPA la planificarea bugetară s-a utilizat
clasificaţia bugetară a programelor şi proiectul programului strategic de cheltuieli sectoriale
(CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor autorității la realizarea acestora.
Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de bază al AIPA, documentul
central de la care derivă toate acţiunile agenției pe parcursul următorilor 2 ani şi ca urmare,
reprezintă: (i) instrumentul de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul agenției, (ii)
instrumentul de management pentru agenție şi (iii) instrumentul de comunicare atît pe
interior, cît şi pe extern.
Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat
toate subdiviziunile şi părţile interesate ale agenției. Pentru coordonarea procesului de
elaborare a PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din şefii subdiviziunilor
interne, instituit prin Ordinul nr. 32a din 20.09.2012.
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Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape:
Etapa I (situaţia curentă): Elaborarea Misiunii, Profilului AIPA şi Analiza
SWOT;
Etapa II (cadrul de politici publice): Elaborarea Priorităţilor de politici pe
termen mediu, a programelor şi obiectivelor;
Etapa III (necesarul de capacităţi): Desfăşurarea Evaluării Capacităţilor şi
elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;
Etapa IV (definitivare): Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de
acţiuni al AIPA.
Fiecare din etape a fost precedată de:
- o instruire tematică organizată de Cancelaria de Stat pentru reprezentanţii
subdiviziunilor agenției;
- o instruire pentru grupul de planificare din agenție.
Proiectul documentului a fost plasat pe pagina oficială, în vederea asigurării unui proces
transparent şi participativ de elaborare a PDS.
Modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din
Raportul de evaluare anuală a activităţii agenției sau în cazul modificării substanţiale a
priorităţilor de politici publice la nivel naţional. Modificările respective vor fi
argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat.
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SITUAŢIA CURENTĂ
1. MISIUNEA
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, organ administrativ, pe lîngă
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, abilitat să gestioneze resursele financiare
destinate susţinerii producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea
cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor de către
stat.
Realizarea Misiunii se axează pe următoarele domenii de activitate: asigurarea
derulării corecte şi legale a operaţiilor de gestionare a fondurilor alocate pentru susţinerea
producătorilor agricoli; controlul utilizării fondurilor alocate de beneficiari; participarea la
elaborarea direcţiilor supuse subvenţionării; creearea şi menţinerea Registrului
exploataţiilor agricole; monitorizarea continuă a respectării criteriilor de eligibilitate şi a
condiţiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil de către
beneficiarii de subvenţii; informarea, comunicarea, prezentarea inovaţiilor care au loc în
procesul de activitate.
2. PROFILUL
Organizarea şi funcţionarea AIPA sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.
60 din 04.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare
şi Regulamentele anuale privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenţionare.
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 60 cu privire la crearea Agenției de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură din 04.02.2010 în care pct. 10 prevede expres că, conducerea
agenţiei este realizată de către directorul și directorul adjunct al AIPA.
Structura organizatorică a AIPA include două nivele: apartul central şi
secţiile/serviciile teritoriale. Aparatul central este format din director, director adjunct, 4
direcţii şi 4 servicii. Structura teritorială este reprezentată de 4 secţii şi 5 servicii teritoriale.
Efectivul AIPA este constituit din 34 de angajaţi ai aparatului central şi 32 de angajaţi în
serviciile şi secţiile teritoriale.
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2.1 Organigrama Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
Organigrama Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură este prezentată în
anexa nr. 1.
Structura organizaţională a AIPA este constituită din următoarele 8 subdiviziuni de
nivelul întîi (direcții şi servicii) şi 9 subdiviziuni de nivelul doi (secţii și servicii):
Subdiviziunile interne ale aparatului central sunt următoarele:
 Direcția Administrare și Control
 Direcția Inspecții și Control pe Teren
 Direcția Autorizare Plăți
 Direcția Contabilizare Plăți
 Serviciul Resurse Umane
 Serviciul Juridic
 Serviciul Relații Externe
 Serviciul administrativ-organizatoric
Oficiile teritoriale sunt după cum urmează:
 Secția Cahul
 Secția Edineț
 Secția mun. Chișinău
 Secția mun. Bălți
 Serviciul Orhei
 Serviciul Ungheni
 Serviciul UTA Găgăuzia
 Serviciul Florești
 Serviciul Căușeni

7

Programul de Dezvoltare Strategică
2.2 Resurse financiare
Finanţarea activităţii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură se efectuează
din contul mijloacelor bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat. În perioada
2010-2012 AIPA a gestionat mijloace financiare finanțate doar din bugetul de stat: bugetul
instituției, necesar pentru desfășurarea activității operaționale și bugetul fondului de
subvenționare al producătorilor agricoli.
Începînd cu anul 2013 AIPA va demara, în parteneriat cu Banca Mondială, 2 proiecte
noi cu finanțare externă, care au misiunea de a susține realizarea investițiilor în sectorul
agroalimentar.
Bugetul instituției include fondul de retribuire a muncii, alocațiile pentru contribuțiile
de asigurări sociale obligatorii de stat, alocațiile pentru primele de asigurări medicale și
alocațiile pentru cheltuielile de întreținere și funcționare.
Tabelul nr. 1:Dinamica cheltuielilor bugetului AIPA
Denumirea

anul 2010

anul 2011

anul 2012

mii lei

%

mii lei

%

mii lei

%

Retribuire a municii

1030,0

33,0

2398,8

64,6

3376,3

54,0

Contribuții și asigurări
sociale

227,3

7,3

511,0

13,8

721,7

11,5

Prime de asigurări
medicale

34,3

1,1

77,8

2,1

109,8

1,8

Cheltuieli de întreținere

1825,1

58,6

724,4

19,5

2050

32,7

Total

3116,7

100,0

3712,0

100,0

6257,8

100,0

Datele prezentate în Tabelul nr.1 prezintă structura cheltuielilor AIPA, ponderea
acestora în total și evoluția acestora în timp.
Diferența mare dintre alocațiile fondului de retribuire a muncii în 2011 față de 2010, se
datorează faptului că activitatea AIPA a început în iunie 2010, respective cheltuielile
salariale au fost suportate doar pentru jumătate de an. Totodată începînd cu anul 2012 a fost
8
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aprobat noul sistem de salarizare a funcționarilor publici, fapt care a dus la majorarea
fondului de retribuire a muncii în 2012 față de 2011. Dat fiind faptului că contribuțiile de
asigurari sociale și medicale se stabilesc în mărime procentuală de la valoarea salariului,
dinamica acestora a fost direct proporțională cu modificarea fondului de retribuire a muncii.
Cheltuielile de întreținerea AIPA includ: arenda oficiilor, asigurarea cu rechizite de
birou, achitarea serviciilor de Internet și telefonie fixă, procurarea combustibilului necesar
pentru efectuarea verificărilor în teren și întreținerea autoturismelor. Dat fiind faptului că
bugetul alocat instituției nu permite efectuarea procurărilor echipamentului tehnic și
asigurarea cu sisteme informaționale AIPA atrage resurse financiare pentru dezvoltarea
capacităților instituționale din partea finanțatorilor externi.
2.3 Portofoliul subdiviziunilor structurale
Nr.
d/o

Denumirea
subdiviziunii

Numărul
de funcţii

Rolul, misiunea

Principalele
produse

1.

Direcția
Administrare și
Control

6

Examinează solicitările şi materiale
depuse de către solicitanţii de
subvenţii
agricole,
efectuează
controlul
administrativ
privind
eligibilitatea
şi
veridicitatea
solicitărilor înaintate spre examinare
şi finanţare.

Procese-verbale.
Note informative.
Rapoarte.
Manual de
proceduri.
Fișe de post.

2.

Direcția Inspecții și
Control pe Teren

6

Efectuează inspecţii şi controlul pe
teren a obiectelor investiţiei declarate
în cererile de solicitare a ajutorului
financiar nerambursabil, în vederea
constatării realizării şi implementării
acestora conform condiţiilor de
eligibilitate; monitorizează continuu
respectarea
angajamentelor
contractuale de către beneficiarii de
subvenţii.

Planul anual de
activitate al
Direcţiei.
Regulamente.
Manual de
proceduri.
Fişe de post.
Ordine.
Acte de inspecţii şi
control pe teren.
Scrisori/demersuri.
Note informative.
Rapoarte.

4.

Direcția Autorizare
Plăți

6

Asigură examinarea şi autorizarea
plăţilor conform principiilor de
autorizare
şi
subvenţionare,
înaintează
spre
plată
listele
beneficiarilor de subvenţii.

Procese verbale.
Contracte.
Scrisori.
Rapoarte.
Note informative.

5.

Direcția

6

Asigură

gestionarea

tuturor Proiectul bugetului
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mijloacelor financiare a Agenției,
executarea plăților din mijloacele
fondului
de
subvenționare
a
producătorilor agricoli, elaborarea și
prezentarea propunerilor pentru
Legea bugetului de Stat, pentru
CBTM, asigură ținerea evidenței
contabile a operațiunilor economice
atît pentru componentul fondului de
subvenții, cît și pe componentul
aparatului Agenției.

Contabilizare Plăți

6.

Serviciul Resurse
Umane

7.

Serviciul Juridic

8.

Serviciul Relații
Externe

9.

Serviciul
administrativorganizatoric

2

3

3

8

Asigură formarea şi menţinerea unui
corp
de
funcţionari
publici
profesionişti în cadrul Agenţiei prin
implementarea
şi
promovarea
politicii de stat în domeniul
personalului,
precum
şi
administrarea
personalului
prin
planificarea,
coordonarea,
organizarea,
desfăşurarea,
monitorizarea
şi
evaluarea
implementării
procedurilor
de
personal.
Asigură cadrul juridic normativ
privind elaborarea proiectelor actelor
legislative şi normative, precum și
acordarea ajutorului metodic şi
practic colaboratorilor Agenţiei în
domeniu său de activitate.

Responsabilă
de
organizarea,
consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor
de cooperare şi colaborare cu
instituţiile şi organismele naţionale şi
internaţionale, atragerii asistenţei
tehnice externe şi financiare în
domeniul
stimulării
sectorului
agroindustrial;
extinderea
şi
aprofundarea relaţiilor de parteneriat
cu instituţiile similare străine.
Asigură recepţionarea, evidenţa şi
circulaţia documentelor şi petiţiilor
cetăţenilor în termenele stabilite,
familiarizînd
angajaţii
cu
instrucţiunea
privind
ţinerea
lucrărilor de secretariat şi cu
modalităţile de păstrare şi arhivare a

aparatului şi a
oficiilor teritoriale.
Planuri de
finanţare.
Devize de
cheltuieli.
Bilanţul executării
bugetului.
Rapoarte
financiare.
Lista de
inventariere a
bunurilor; etc
Proiecte de acte
administrative.
Dosare personale.
Regulamente
interne.
Fişe de post.
Planuri de
dezvoltare
profesională.
Concursuri.

Proiecte de acte
normative şi
legislative.
Registrul
proiectelor actelor
normative.
Asistenţă juridică.
Registrul actelor
normative.
Organizarea şi
participarea la
expoziţiile
specializate;
Organizarea
deplasărilor de
serviciu;
Analize efectuate;
Mese rotunde,
seminare, instruiri.
Corespondenţa
agenției.
Nomenclatorul
dosarelor.
Echipamente şi
aparate aflate în
dotarea agenției.
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documentelor, precum şi stabilirea Arhiva.
relaţiilor cu publicul prin organizarea
protocolului în cadrul şedinţelor în
cadrul Agenţiei.

2.3.1. Portofoliul oficiilor teritoriale
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Denumirea oficiului
teritorial
Secția Cahul
Secția Edineț
Secția mun. Chișinău
Secția mun. Bălți
Serviciul Orhei
Serviciul Ungheni
Serviciul UTA
Gagauzia
Serviciul Floresti
ServiciulCauseni

Numărul
de funcţii
4
4
4
4
3
3
2
3
3

Rolul, misiunea
Realizarea în teritoriu a strategiei
Agenţiei
privind
aplicarea
pîrghiilor şi mecanismelor de
acordare a subvenţiilor agricole;
asigurarea derulării corecte şi
legale a procesului de recepţionare
şi verificare a dosarelor prezentate
de către producătorii agricoli
precum şi transmiterea acestora
pentru
examinare
Direcţiei
administrare şi control.

Principalele
produse
Dosare de solicitare
a
sprijinului
financiar.
Procese-verbale.
Rapoarte. Acte.
Note informative.
Fișe de post.

2.4 Resurse umane
Statul de personal al AIPA în anul 2012 conţine un număr de 66 unităţi de personal,
dintre care ocupate sunt 65 de unităţi, fiind structurate astfel:
 funcţionari publici de conducere – 20 persoane sau 30,8%
 funcţionari publici de execuţie - 43 persoane sau 66,2 %
 personal tehnic – 2 persoane sau 3 %
Pe grupe de vîrstă:





pînă la 25 de ani – 8 persoane sau 12,3 %
între 25 - 40 ani – 43 persoane sau 66,2 %
între 41 – 56f/61b ani – 14 persoane sau 21,5 %
peste 57f/62b ani - 0 persoane sau 0 %

Pe sexe:
 54,7 bărbaţi (%)
 45,3 femei (%)
Pe profesii:





economişti: 40,6 (%)
jurişti: 20,3 (%)
agronomi:14 (%)
ingineri: 7,8 (%)
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 alte studii superioare: 17,2 (%)

Structura resurselor umane
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ANALIZA SWOT
Urmare analizei situaţiei curente au fost constatate punctele tari şi slabe ale AIPA,
oportunităţile pe care le poate valorifica şi riscurile la care este supusă. Toate aceste aspecte
pot influenţa capacitatea agenției de a-şi realiza misiunea determinată.
Rezultatele analizei sunt în matricea SWOT prezentată mai jos:
Puncte forte (Strengths)

Puncte slabe (Weaknesses)

•

Importanţa deosebită a instituţiei în sistemul •
autorităţilor publice centrale care justifică pe
deplin alocarea resurselor umane, materiale
şi financiare.

•

Imagine
publică
bună
a
agenției,
conducătorilor
şi
angajaţilor,
care •
promovează un şir de reforme apreciate de
către comunitatea de business agricol şi
partenerii externi de dezvoltare.

Volum de lucru care depăşeşte nivelul
rezonabil, ponderea mare a sarcinilor
urgente şi a celor care exced prevederile
fişelor de post, care reduc din
productivitatea şi motivaţia personalului.
Experienţa insuficientă a circa 75% din
personalul nou angajat (pe parcursul
ultimului an) în autoritatea publică
centrală.

•

Personal calificat, cu experienţă şi aptitudini •
în
participarea
la
elaborarea
şi
implementarea politicilor în domeniile de
competenţă ale agenției.

Circa 60% din personal nu posedă
cunoştinţe de limbă engleză la nivel
suficient pentru a interacţiona cu
partenerii străini.

•

Colaborarea mutuală activă cu cetăţenii, •
mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare şi
societatea civilă inclusiv prin informarea •
permanentă a mediului extern prin
intermediul paginii electronice despre
activităţile agenției.
•

Resurse financiare insuficiente pentru
acoperirea necesităţilor de instruire.
Volumul mare de lucru creează
impedimente personalului de a participa
la programele de formare continuă.
Fluctuaţia cadrelor în proporţie de 160%
anual, în special din cauza nivelului
redus de remunerare, caracteristic
sectorului bugetar.

•

Lipsa interconexiunii cu alte sisteme
informaționale:
Registrul
tehnicii
agricole, Registrul animalelor, Registrul
fermierilor, ÎS ”Cadastru”.
 Lipsa unei unități de audit intern.
 Lipsa unei direcții IT specializate.
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Oportunităţi (Opportunities)
•

Asistenţă tehnică oferită de către partenerii •
de dezvoltare în vederea susţinerii realizării
obiectivelor şi priorităţilor agenției (Banca
Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, Comisia Europeană, Agenţia
Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, •
USAID, etc.).

Ameninţări (Threats)
Sporirea fluctuaţiei de personal şi
pierderea cadrelor calificate din cauza
nivelului jos de motivaţie, fapt ce ar
putea afecta realizarea calitativă a
politicilor sectoriale.
Constrîngerile politice pot influenţa
procesul de luare a deciziilor în cadrul
Guvernului, fiind exercitată presiune
mai mare asupra agenției în realizarea
misiunii, fapt ce ar putea afecta calitatea
activităţii acesteia.

•

Intensificarea relaţiilor cu UE, care ar
permite aproximarea de cele mai bune
practici europene, precum şi armonizarea
legislaţiei naţionale cu cea a UE;

•

Îmbunătăţirea accesului la informaţii din •
diverse domenii, în contextul iniţiativelor de
implementarea a guvernării electronice, care
va permite economisirea efortului angajaţilor
şi mărirea productivităţii muncii.
•
Creşterea accesului la diverse programe de
instruire şi perfecţionare profesională în ţară
şi peste hotarele ei.

Reducerea asistenţei tehnice planificate
din cauza instabilităţii politice şi
neîndeplinirii angajamentelor faţă de
partenerii de dezvoltare/donatori.

•

Accesarea programelor şi fondurilor externe •
pentru
dezvoltarea
capacităţilor
administrative şi instituţionale ale AIPA.

•

Diversificarea activităţii personalului prin
perfecţionarea
continuă
a
structurii
organizatorice şi instituţionale a agenției și
oficiilor teritoriale.

Constrîngerile impuse de timpul
insuficient disponibil pentru luarea
deciziilor pot duce la activităţi formale
în locul unui proces minuţios.

•

Atenţia sporită a societăţii civile şi massmedia cu privire la fondurile de
subvenționare, facilitînd astfel comunicarea
şi implementarea politicilor promovate.

•

Participarea
în
cadrul
comisiilor
interguvernamentale, grupurilor de lucru,
conferinţelor, seminarelor la nivel naţional şi
internaţional, facilitându-se astfel schimbul
de experienţă.

•

Sporirea numărului petiţiilor,
însărcinărilor şi solicitărilor cu termen
de realizare neadecvat complexităţii
acestora.

14

Programul de Dezvoltare Strategică
CADRUL DE POLITICI PUBLICE
4. PRIORITĂŢI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU
În urma analizei celor mai importante documente de politici strategice existente la
nivel naţional – Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014 „Integrare
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, Strategia Naţională de
Dezvoltare, „Relansăm Moldova” – priorităţi de dezvoltare pe termen mediu etc., AIPA a
identificat priorităţi pe termen mediu în domeniul său de activitate, necesare realizării
misiunii sale, după cum urmează:
Nr.
d/o

Prioritatea de politici pe termen mediu

Sursa

1.

Eficientizarea sistemului de subvenționare a agriculturii și Programul de activitate al
promovarea programelor multianuale în vederea Guvernului „Integrare
dezvoltării economice durabile.
Europeană: Libertate,
Democraţie, Bunăstare 20112014”

2.

Integrarea tehnologiilor informaţionale în domeniul 1. „Relansăm Moldova” –
subvenționării în vederea realizării E-Guvernării.
Priorităţile de dezvoltare pe
termen mediu:
Guvernarea electronică
2. Programul de Activitate al
Guvernului „Integrare
Europeană:
Libertate, Democraţie,
Bunăstare”
2011-2014, Prioritatea 6 Creştere
economică durabilă;

3.

Elaborarea și implementarea sistemelor de management al 1. „Relansăm Moldova” –
datelor din sectorul agroindustrial.
Priorităţile de dezvoltare pe
termen mediu: agricultură de
valoare înaltă
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5. PROGRAME
În vederea realizării priorităţilor, precum şi pentru îndeplinirea misiunii, pentru
perioada 2013-2014 AIPA a identificat 3 direcţii strategice de activitate, echivalente
domeniilor sale de competenţă funcţională, stabilite în următoarele programe:
La stabilirea programelor respective a fost luată ca bază clasificaţia bugetară a
programelor. Scopurile acestor programe şi parteneriatele vitale în asigurarea realizării lor
sunt specificate în tabelul nr. 2.
Tabelul nr. 2
Denumirea
Programului
Dezvoltarea
durabilă
agriculturii

Denumirea subprogramului
Dezvoltare
durabilă
a sectoarelor de fitotehnie
horticultură

Reproducere,
creștere
sănătate a animalelor

Dezvoltare
viticulturii

durabilă

Scopul programului/
sub-programului
a Implementarea
unor
moderne
de
și tehnologii
cultivare a plantelor agricole
anuale
şi
perene,
diversificarea varietăţilor de
plante
cultivate
cu
productivitate
înaltă
şi
rezistenţă sporite la factorii de
mediu şi agenţii fitopatogeni,
precum şi sporirea calităţii
produselor
agricole,
în
particular, a materialului
semincer şi săditor, precum şi
dezvoltarea
segmentelor
lanţului valoric a produselor
agricole cu valoare înaltă,
prin crearea infrastructurii de
piaţă în localităţile rurale
și Ameliorarea situaţiei privind
resursele genetice animale,
sporirea
eficacităţii
reproducţiei animalelor şi
productivităţii
lor,
efiencitizarea controlului de
stat asupra activităţii în
zootehnie, protecţia de boli
comune omului şi animalelor
şi menţinerea unei stări
epizootice la nivelul cerut de
către
organismele
internaţionale
a Restructurarea
şi
modernizarea
sectorului
vitivinicol prin perfecţionarea
sistemului de management a
ramurii,
implementarea

Rolul
autorităţii

Partenerii
principali

Partener
MAIA –rol de
lider

AIPA; MF;
ME;
ASVSPOA;
IGSFCS;
Programul
IFAD;
Proiectul
RISP; GIZ;
Programul 2
KR;
Instituţiile
ştiinţifice din
domeniu

Partener
MAIA –rol de
lider

AIPA; MF;
ME;
ASVSPOA;
Programul
IFAD;
Proiectul
RISP; GIZ;
Programul 2
KR; Instituţiile
ştiinţifice din
domeniu

Partener
MAIA –rol de
lider

AIPA; ISSPA;
CNVCPA;
UCIMPRSV
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Eficientizarea
Subvenționarea agriculturii
sistemului
de
subvenţionare a
agriculturii
şi
promovarea
programelor
multianuale

tehnologiilor avansate de
producere a materialului
săditor viticol, strugurilor şi
vinurilor, sporirea calităţii şi
competitivităţii
producţiei
vitivinicole,
dezvoltarea
segmentelor lanţului valoric
pentru produsele vitivinicole,
creşterea
exporturilor
şi
consumului de vinuri naturale
pe piaţa internă şi sporirea
eficienţei
economice
a
producţiei de struguri şi
vinuri.
Stabilirea măsurile de sprijin Partener
din mijloacele fondului de MAIA –rol de
subvenţionare
a lider
producătorilor
agricoli,
precum şi modalitatea de
administrare a mijloacelor
fondului în vederea asigurării
şi garantării corectitudinii
alocării mijloacelor fondului
de subvenţionare.

Managementul și dezvoltarea Dezvoltarea unui serviciu Partener
resurselor umane
public eficient prin crearea MAIA –rol de
unei
instituții
publice lider
profesioniste,
oneste
ș
transparente în corespundere
cu principiile democratice și
capabile sa presteze servicii
de calitate.
Securitatea
alimentară

-

Ameliorarea calitativă a Partener
alimentelor
şi
sporirea MAIA –rol de
lider
securităţii alimentare.

AIPA; MF

Cancelaria
de Stat;
MAIA

AIPA; MF;
ME;
ASVSPOA;
IGSFCS;
Instituţiile
ştiinţifice din
domeniu
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6. OBIECTIVE
Pentru realizarea scopurilor programelor definite au fost stabilite obiective strategice care acoperă întreaga activitate a AIPA
în perioada 2013-2014. Indicatorii identificaţi vor permite evaluarea gradului de realizare a obiectivelor în procesul de monitorizare
şi evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică.

Obiective

Indicatori

Valoarea Ținta
Perioada
inițială a finală a
de
Responsabil
indicator indicatorul
implemen
tare
ului
ui

Instrumente/
metode

Notă
privind
finanţarea

Necesarul de
capacităţi

Dezvoltarea durabilă a agriculturii
Sub-programul: Dezvoltare durabilă a sectoarelor de fitotehnie și horticultură
Crearea
și
implementarea Sistem
0%
60%
Registrului Plantațiilor Multianuale. informațional
funcțional;
Nr. de accesări;
Nr. de dosare
verificate.

Instituirea și acordarea
directe pe suprafață.

plăților Suprafață arabilă
0%
subvenționată;
Nr. de beneficiari;
Nr. solicitanților de
subvenții;

50%

SRE
DICT
DAC
DAP

2014

Conducerea 2014
AIPA
SJ

Elaborarea sarcinilor
tehnice;
Dezvoltarea
platformei;
Crearea
parteneriatelor;
Încheierea
contactului;

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă;

Elaborarea proiectelor
de acte normative/
legislative;
Consultare publică;
Monitorizare;
Evaluare;

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Expertiză externă în
domeniu;
Cunoştinţe
privind
procesul de consultare
publică;
Cunoştinţe de limbă
engleză;
Abilităţi de comunicare
şi negociere;
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Sub-programul: Reproducere, creștere și sănătate a animalelor

Îmbunătățirea și stimularea fondului Ponderea șeptelului 40%
genetic a animalelor de prăsilă.
de animale de
prăsilă;
Nr. de beneficiari;
Nr. solicitanților de
subvenții;
Nr. de ferme noi
create;
Ponderea
mijloacelor alocate
în raport cu alte
măsuri de sprijin;

80%

DAP
DICT

20132014

Efectuarea
inspectiilor asupra
modului de utilizare a
fondului;
Aport la crearea
programelor de
dezvoltare a
sectorului;
Dezvoltarea
capacităților
antreprenoriale;
Monitorizare;
Evaluare.

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Direcționarea
subvențiilor
la Suprafața
40%
înființarea plantațiilor cu soiuri de plantațiilor
viță de vie cu valoare adăugată.
subvenționate;
Ponderea valorii
adăugate;
Nr. de beneficiari;
Nr. solicitanților de
subvenții;
Ponderea
mijloacelor alocate
în raport cu alte
măsuri de sprijin;

80%

DAC
DAP

20132014

Consultații publice;
Bugetul de
Stimularea infiintarii Stat
plantatiilor de vita de
vie rezistente;
Instituirea/mentinerea
subventionarii
plantatiilor de vita de
vie solicitate pe piata
UE;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare.

Stimularea producătorilor de vinuri Nr. de beneficiari; 40%
cu indicații geografice și denumiri Nr. solicitanților de
de origine.
subvenții;

80%

DAC
DAP

20132014

Consultații publice;
Asigurarea pieței de
desfacere;

Cunoștințe privind
elaborarea
documentelor de
politici;
Cunoştinţe
privind
procesul de consultare
publică;

Sub-programul: Dezvoltare durabilă a viticulturii

Abilități de promovare;
Capacități de
comunicare și
diseminare a
informației;

Bugetul de Abilități de promovare;
Capacități de
Stat;
comunicare și
Suportul
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Ponderea
mijloacelor alocate
în raport cu alte
măsuri de sprijin;

Elaborarea actelor
normative;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare.

Partenerilor diseminare a
informației;
de
Dezvoltare.

Eficientizarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi promovarea programelor multianuale
Sub-programul: Subvenționarea agriculturii

Dezvoltarea Ghișeielor unice de Numărul de cereri
recepție
a
dosarelor
de recepționate
și
subvenționare.
procesate;

40%

80%

SRE

20132014

Comunicare și
coordonare internă;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare;

Bugetul de Expertiză externă în
Stat
domeniu;
Cunoştinţe
privind
procesul de consultare
publică;
Cunoştinţe de limbă
engleză;
Abilităţi de comunicare
şi negociere;

Implementarea GIS\LPIS (Cadastrul Nr. verificărilor
Agricol)
efectuate în teren;
Nr. rapoartelor
întocmite;
Nr. încălcărilor
depistate;

0%

80%

SRE
DICT

2014

Investiții în
tehnologii;
Organizarea
instruirilor;
Crearea
parteneriatelor;
Încheierea
contractului;

Nu are
acoperire
financiară.

Expertiză externă în
domeniu;
Instruirea personalului;
Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă;

50%

100%

SRE

20132014

Investiții în tehnologii
informaționale și
mentenanță;
Perfecționare și

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor

Lipsa departamentului
IT;
Schimbări
structurale;
Schimbări funcţionale;

Perfecționarea
sistemului Ponderea
informatic AIPA online.
solicitărilor
înregistrate și
procesate;
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Nr.
rapoartelor/docume
nte generate;
Nr. de utilizatori;

Elaborarea
și
implementarea Sistem
Registrului Tehnicii Agricole.
informațional
funcțional;
Nr. de accesări;
Nr. de dosare
verificate;

0%

80%

SRE
DICT
DAC
DAP

2013

Susținerea investițiilor efectuate de Ponderea
0%
tinerii fermieri.
investițiilor;
Ponderea
mijloacelor alocate
în raport cu alte
măsuri;
Nr. de tineri
fermieri;
Nr. de domenii de
investiții.

80%

Oficiile
teritoriale
ale AIPA

20132014

adaptare;
Comunicare și
coordonare internă;
Planificare;
Organizarea
instruirilor;
Monitorizare;
Evaluare.
Elaborarea sarcinilor
tehnice;
Dezvoltarea
sistemului;
Crearea
interconexiunii cu
sistemul informatic
AIPA online;
Crearea
parteneriatelor;
Încheierea
contactului;

de
Instruirea personalului;
Dezvoltare. Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă.

Dezvoltarea
capacităților
antreprenoriale;
Crearea
parteneriatelor;
Comunicare;
Informare;
Monitorizare;
Evaluare.

Bugetul de Expertiză externă în
Stat.
domeniu;
Cunoştinţe
privind
procesul de consultare
publică;
Abilităţi de comunicare
şi
negociere;
Organizarea cursurilor
de instruire, traininguri
și schimb de experiență
în domeniu.

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Instruirea personalului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă;
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Susținerea asocierii în grupuri de Nr. grupurilor de
0%
producători.
producători
înființate;
Ponderea
mijloacelor alocate
în raport cu alte
măsuri;
Nr. grupurilor pe
domenii de
invesiții.

80%

DAC
DAP

20132014

Direcționarea
prioritară
a
subvențiilor pentru producătorii
agricoli a căror activități sunt
antrenate în sectorul rural.

Nr. de beneficiari; 0%
Nr. direcțiilor de
subvenționare;
Ponderea
alocațiilor în aspect
comparativ cu anii
precedenți.

80%

DAC
DAP

20132014

Perfecționarea
sistemului
de
administrare a cererilor de solicitare
a sprijinului financiar (recepționare,
transmitere, validare).

Nr. manualelor de
proceduri
elaborate;
Nr. de rapoarte
întocmite;
Nr. listelor de
verificare (check
lists) întocmite;

100%

Oficiile
teritoriale
ale AIPA;
DAC;
DICT;

20132014

Elaborarea
manualelor de
proceduri;
Comunicare și
coordonare internă;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare;

90%

SRE

2014

Crearea sistemului;
Organizarea
instruirilor;

80%

Crearea și implementarea sistemului Sistem
0%
de depunere online a dosarului de funcționabil;
subvenționare.
Nr. cererilor depuse

Elaborarea proiectelor
de acte normative/
legislative;
Dezvoltarea
capacităților
antreprenoriale;
Crearea
parteneriatelor;
Consultare publică;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare.
Elaborarea proiectelor
de acte normative;
Consultare publică;
Crearea
parteneriatelor;
Monitorizare;
Evaluare;

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Expertiză externă în
domeniu;
Promovare;
Organizarea cursurilor
de instruire, traininguri
și schimb de experiență
în domeniu;
Consultare;
Informare.

Bugetul de Expertiză externă în
Stat
domeniu;
Promovare;
Organizarea cursurilor
de instruire, traininguri
și schimb de experiență
în domeniu;
Consultare;
Informare.
Bugetul de Organizarea cursurilor
Stat
de instruire, traininguri
și schimb de experiență
în domeniu;
Consultare;
Informare.

Bugetul de Necesar de personal
Stat;
specializat în domeniul
Suportul
IT;
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online;
Nr. cererilor
examinate şi
înaintate spre plată.
Perfecționarea cadrului de politici a Nr. programelor de
sistemului
existent
de dezvoltare
subvenționare.
elaborate; Număr
politici publice
elaborate;
Număr de acte
normative
elaborate;
Numărul discuţiilor
publice organizate;
Număr persoanelor
instruite .

Monitorizare;
Evaluare;

Partenerilor
de
Capacităţi de
Dezvoltare. comunicare şi
BM
diseminare a
informaţiei;

40%

80%

SJ

20132014

Elaborarea unor
strategii, programe
noi; Elaborarea
programelor de
dezvoltare;
Mecanisme
perfecționate de
coordonare interministerială;
Comunicare externă;
Transparență,
Monitorizare;
Evaluare a
impactului;
Instruire.

Bugetul de Cunoștințe privind
Stat
elaborarea
documentelor de
politici;
Sistem de comunicare
şi coordonare internă;

Îmbunătățirea
cadrului
de Nr. de acte
50%
reglementare a sistemului existent legislative
de subvenționare.
elaborate și
aprobate;
Nr. programelor
multianuale
elaborate și
aprobate;
Reglementarea
cadrului
instituțional privind
subvenționarea;

90%

SJ

20132014

Elaborarea proiectelor
de acte normative/
legislative;
Examinarea
Directivelor UE;
Colaborare
interministerială, cu
donatorii, etc.;
Consultare publică;
Monitorizare;
Evaluare;

Bugetul de
Stat
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Expertiză externă în
domeniu;
Cunoştinţe
privind
procesul de consultare
publică;
Cunoştinţe de limbă
engleză;
Abilităţi de comunicare
şi negociere;
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Elaborarea și
adoptarea
programelor
multianuale;
Ajustarea sistemului electronic de Nr. de plăți
evidență contabilă la standardele efectuate;
internaționale de raportare.
Nr. de rapoarte;
Note contabile;
Registre de
evidență.

0%

100%

SRE
DCP

20132014

Crearea si implementarea unui
sistem de management financiar in
cadrul proiectului „Competivitate
Agricolă”

0%

100%

DCP
SRE

20132014

20%

80%

Dotarea cu tehnică și echipament
specializat
necesar
pentru
monitorizarea
și
gestionarea
implementării
proiectelor
subvenționate.

Sistem de evidenta
creat;
Sistem de
administrare si
raportare;
Nr. de plăți
efectuate.
Accesul la baze de
date;
Nr. de
echipamente,
tehnica si masini
procurate;
Ponderea
proiectelor
subvenționate și
monitorizate;

Conducerea 2013AIPA
2014
DICT

Investiții în
tehnologii;
SQL server;
Organizarea
instruirilor;
Perfecționare și
adaptare;
Comunicare și
coordonare internă;
Planificare.
Organizarea
instruirilor;
Planificare;
Monitorizare;
Evaluare;

BM

Necesar de personal;
Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;

BM

Cunoșințe și abilități
privind managementul
financiar
în
conformitate
cu
cerințele BM.

Investiții în
tehnologii;
Organizarea
instruirilor.

Bugetul de
Stat
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Necesarul de tehnică de
calcul mobilă;
Tehnologii
informaţionale
noi
(GPS,
rolete
electronice, echipament
geodezic, mașini de
teren, printere mobile);
Instruiri specializate;
Necesar de personal.
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Sub-programul: Managementul și dezvoltarea resurselor umane
Dezvoltarea
capacităților Nr. manualelor de
0%
90%
instituționale ale AIPA.
proceduri
elaborate; Nr. de
sisteme
informaționale
interconectate;
Nr. angajaţi
încadraţi/per
oficiu;
Nr. persoanelor
instruite;
Nr. consultaţiilor
acordate de către
oficii;
Crearea
departamentului
IT;
Crearea
serviciu/secție
audit intern;

Oficiile
teritoriale
ale AIPA
SRE
SRU
SJ

2013- Elaborarea manualelor Bugetul de
2014 de
proceduri; Stat
Dezvoltarea
sistemului
informațional AIPA și
atribuirea
unui
caracter
integrat;
Crearea grupurilor de
lucru;
Analiza funcţională;
Elaborarea proiectelor
şi consultarea lor
internă;
Vizite de studiu şi
bunele
practici
preluate;
Programe de instruire
şi
formare
profesională
în
domeniul
subvenționării;
Investiţii în elaborarea
programelor şi
materialelor de studiu;
Experţi consultaţi;
Campanii de
consultare şi
promovare;
Organizarea
instruirilor şi meselor
rotunde;

Lipsa capacităţilor de
atragere a investiţiilor
externe; Instituirea
oficiului teritorial
Hîncești;
Schimbări structurale;
Schimbări funcţionale;
Tehnologii
informaţionale noi;
Instruiri specializate;
Cunoştinţe de limbă
engleză;
Abilităţi de comunicare
şi negociere;
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Crearea și implementarea serviciului Subdiviziune
0%
de audit intern.
instituită;
Nr. rapoartelor de
audit;
Recomandări
elaborate conform
Standardului
Naţional de Audit
Intern;
Recomandări de
eficientizare a
managementului
financiar.
Sporirea gradului de informare şi Nr. de consultaţii
80%
educare a beneficiarilor de subvenții acordate;
Nr. de petiţii
examinate;
Nr. de participări în
instanţă;
Nr. de comunicate
plasate pe site şi
mass-media;
Nr. de ghiduri,
broșuri şi pliante

90%

Conducerea
AIPA;
SJ
SRU

100%

SRE

Colaborare cu APL;
Editarea şi
diseminarea
materialelor
promoţionale.
Consolidarea
parteneriatelor;
Monitorizare şi
Evaluare.
2013 Cooperarea cu
subdiviziunile
agenției, audieri,
testări, pregătirea
opiniilor;
Elaborarea registrului
de functionare a
serviciului;
Organizarea
instruirilor;
Certificare;
Monitorizare;
Evaluare.
2013- Conlucrarea cu APC,
2014 APL, societatea civilă
şi beneficiarii de
subvenții ;
Elaborarea
materialelor
informative (broşuri,
ghiduri, pliante);
Comunicare
prin
mijloacele
massmedia

Bugetul de Necesar de personal
specializat în audit în
Stat
domeniile: agricultură,
finanțe.
Proceduri concrete de
implementare a
politicilor agenției;
Cunoştinţe privind
practicile moderne de
audit intern.

de
Bugetul de Abilităţi
comunicare, inclusiv în
Stat
limba engleză;
Instruiri tematice;
Mecanism de prestare a
serviciilor;
Lipsa unui program de
comunicare
şi
informare permanentă a
consumatorilor.
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Creșterea cu 80% a cunoașterii
limbii engleze de către personalul
AIPA

distribuite.
Numărul
30%
angajaților instruiți
care au susținut
probele de
evaluare;
Numărul de cursuri
organizate;
Reacţia pozitivă a 70%
opiniei publice,
Vizibilitatea siteului AIPA,
Nr. de vizitatori
unici ai paginii;

80%

Conducerea
AIPA
SRE

100%

SRE

Creşterea transparenţei procesului Ponderea
70%
decizional în cadrul agenției.
şedinţelor cu
participarea șefilor
subdiviziunilor în
număr total de
ședințe;
Nr. de proiecte de
decizii consultate;
Nr. de propuneri
parvenite,
Nr. de rapoarte;

100%

SRE

Asigurarea schimbului eficient de Nr. buletine

100%

SRE

Informarea, educarea şi asigurarea
susţinerii opiniei publice şi a
formatorilor de opinii a iniţiativelor
lansate de AIPA

70%

2013- Organizarea şi
2014 desfăşurarea
cursurilor
de instruire,
Testare;
Evaluare.

Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Capacități
de
comunicare
cu
partenerii străini în
cadrul
conferințelor,
seminarelor și vizitelor
de studiu.

Capacităţi de
comunicare şi
diseminare a
informaţiei;
Abilităţi de scriere şi
redactare a textelor;
Abilitaţi tehnice de
filmare şi montare
foto/video;
Echipament de
înregistrare foto/video şi
soft pentru montaj
2013- Organizarea şedinţelor; Bugetul de Cunoştinţe şi metode noi
2014 Întocmirea listei
privind procesul de
Stat
părţilor interesate,
consultare publică;
proceselor-verbale;
Tehnică de înregistrare a
Consultare;
şedinţelor.
Negociere;
Comunicare;
Monitorizare;
Evaluare

2013- Sporirea gradului de Bugetul de
2014 conștientizare;
Stat
Comunicare;
Monitorizarea presei,
Sondaje de opinii,
Dezvoltarea site-ului
AIPA;
conferinţe, mese
rotunde, emisiuni
radio/TV;
Evaluare

2013- Consultanţă tehnică,

Bugetul de Capacităţi de
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informaţii cu publicul intern şi informative interne;
extern
Nr. de comunicate
expediate

comunicare şi
diseminare a
informaţiei;
Abilităţi de scriere şi
redactare a textelor;
Abilitaţi tehnice de
filmare şi montare
foto/video;
Echipament de
înregistrare foto/video şi
soft pentru montaj.
2013- Elaborarea planurilor Bugetul de Abilităţi de gestionare a
Stat;
registrului funcţiilor
2014 de dezvoltare
profesională;
Suportul
publice;
Implementarea noilor Partenerilor Echipament performant;
proceduri interne
de
Necesar de personal.
privind personalul;
Dezvoltare.
Crearea mecanismului
de motivare a
personalului;
Mecanism de motivare
financiar și
nonfinanciar;
Comunicare;
Evaluarea
performanțelor;
Promovare;
Montorizare;
Bugetul de Abilităţi de gestionare a
2013- Perfecţionarea
sistemului
de
Stat;
sistemului e2014
informare electronică; Suportul
management.
Perfecţionarea
Partenerilor
procesului de evidenţă de
2014

Asigurarea cu personal profesionist
capabil să realizeze obiectivele
strategice
stabilite
(recrutare,
dezvoltare profesională continuă,
evaluare, motivare, promovare, etc.)

Ponderea
35%
personalului
angajat în bază de
concurs în numărul
total de angajați
Nr. Seminare de
instruire
desfăşurate/
personal instruit

15%

SRU

Renovarea procesului de evidenţă a
corespondenţei şi de control asupra
executării
documentelor,
eficientizarea fluxului de informaţii,
etc.

Program de
60%
evidenţă şi control
funcţional;
Program de schimb
de informaţii intern

100%

Serviciul
administrati
vorganizatori
c

instruirea personalului, Stat
întreţinerea tehnică a
paginii web,
Investiţii în tehnologii
inovative de
informare şi
comunicare
Comunicate de presă;
Monitorizare
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funcţional

Crearea bazei de date/sistem privind Nr. de rapoarte
40%
analiza statistică.
statistice generate
de sistem.
Nr. de parametri de
evaluare.
Asigurarea unui
grad înalt de
detalizare a
informației.

Extinderea relaţiilor bilaterale şi
multilaterale de colaborare cu statele
partenere
în
domeniul
subvenționării,
organizaţii
nonguvernamentale şi asociaţii
internaţionale şi regionale din
diverse ţări.

Numărul
şi 40%
calitatea
documentelor de
parteneriat
semnate
şi
implementate de
către părţi;
Volumul
şi
valoarea
experienţei
preluate în diferite
domenii
ale

80%

80%

SRE

SRE

şi de control a
executării
documentelor;
Utilizarea metodei
rotaţiei sarcinilor între
colaboratorii direcţiei
2013- Monitorizare şi
2014 evaluare;
Revizuirea modelelor
existente şi
perfecţionarea
permanentă a lor;
Analiza datelor
statistice;
Analiza şi studierea
experienţei altor ţări;
Reorganizarea
instituțională;
Angajare personal
calificat;
Crearea sistemului.
2013- Elaborarea şi
2014
coordonarea
acordurilor de
colaborare
în
domeniu;
Stabilirea relaţiilor de
colaborare bilaterală
cu
instituţii şi organizaţii
din străinătate.
Organizarea vizetelor
de
schimb
de

Dezvoltare.

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Cunoştinţe privind noile
tehnici şi metode de
analiză a datelor
statistice;
Cunoştinţe în
monitorizare şi evaluare;
Personal şi expertiză în
modelare;

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Abilităţi de comunicare
şi
negociere
cu
partenerii străini;
Consolidarea dialogului
cu partenerii străini în
domeniu;
Cunoştinţe de limbă
engleză;
Resurse financiare în
vederea
efectuării
vizitelor de lucru.
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dezvoltării
sectorului.
Implementarea sistemului electronic Ponderea utilizării 10%
de activitate al resurselor umane
registrului
electronic
de
activitate
al
resurselor umane
Crearea Serviciului E-transformare
Procente privind 0%
crearea
și
dezvoltarea unui
serviciu
TIC
coerent și unificat.
Procente privind
crearea serviciilor
electronice
accesibile
și
eficiente
90% de angajați participă la cursuri Procent angajați 30%
de instruire, traininguri, schimburi participanți
la
de experiență pînă în anul 2014
cursurile
de
instruire,
traininguri,
schimb
de
experiență
din
numărul total de
angajați

80%

80%

90%

SRU

20132014

Conducere 2013a AIPA
2014

SRU

20132014

experienţă
între
specialiştii agenției cu
experţii
statului
partener.
Tehnică,
Registrul Bugetul de
electronic, cursuri de Stat;
instruire.
Cancelaria
de Stat.
Tehnică,
programe Bugetul de
electronice;
Stat; Banca
Organizarea
Mondială.
campaniilor
de
informare.

Programe de instruire
și
dezvoltare
profesională;
Instruirea la locul de
muncă;
Vizite de studiu;
Programe
de
consolidare a echipei,
motivaționale și de
grup;

Bugetul de
Stat;
Suportul
Partenerilor
de
Dezvoltare.

Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă.
Lipsa serviciului Etransformare;
Schimbări structurale;
Schimbări funcţionale;
Instruirea personalului;
Cunoştinţe şi abilităţi
privind
utilizarea
softului;
Utilaj cu viteză mare;
Tehnică modernă
Resurse financiare în
vederea
organizării
cursurilor de instruire,
traininguri.

Securitatea alimentară
Crearea mecanismelor de intervenție Nr.
de
pe piața producției agricole.
normative

acte 0%

50%

SJ

20132014

Elaborarea
Bugetul de Expertiză
proiectelor de acte Stat;
domeniu;

externă
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elaborate
aprobate;

și

normative;
Consultare publică;
Monitorizare;
Evaluare;

Suportul
Cunoştinţe
privind
Partenerilor procesul de consultare
de
publică;
Dezvoltare.
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EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR
Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind
elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică, constituind astfel, o auto-evaluare
îndrumată. Acest exerciţiu a fost efectuat în baza comparării între capacităţile existente
(generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile necesare pentru realizarea obiectivelor PDS.
Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în capacităţi (necesar de capacităţi),
deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare reprezintă precondiţia de
bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi durabilă.
Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar
dezvoltarea capacităţilor la ”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de
şi/sau în paralel cu începerea procesului de implementare.
Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi
în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este
un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În
acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte specifică şi practică.
Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte,
în baza întrebărilor şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.
Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi –
organizaţional şi individual – deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din
exterior, realizarea lor fiind dependentă doar de AIPA şi reprezintă doar responsabilitatea
ei.
Rezultatele evaluării capacităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabelul cu
Obiectivele, cît şi generalizat în tabelul de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi
a soluţiilor preferabile. În tabelul cu Obiective necesarul de capacităţi a fost prezentat în
raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabelul cu soluţiile preferabile, necesarul de
capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi.
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Tabelul nr. 3
Necesarul de capacităţi şi soluțiile consolidate

Instrumente
Schimbări la nivel
structural

Nivelul organizaţional
Descrierea necesarului de
Soluţiile preferabile
capacităţi
Instituirea
oficiului
teritorial Revizuirea structurii organizaţionale
Hîncești.
a agenției.
Personal calificat cu abilităţi în
elaborarea actelor normativlegislative.

Consolidarea
capacităţilor
personalului Serviciului Juridic,
suplinirea cu personal, inclusiv un
nou post de lucru.
Instituirea unei secţii/serviciu Revizuirea structurii organizatorice a
separat
privind
tehnologiile agenției.
informaţionale şi managementul
informaţiei.
Instituirea unei secții/serviciu Revizuirea structurii organizatorice a
separat privind auditul intern.
agenției.
Schimbări la nivel
funcţional

Necesar de personal responsabil
de aspectele de inspecție și control
în teren.
Fortificarea
capacităţilor
de
elaborare şi management al
proiectelor.
Necesar de personal calificat în
domeniul elaborării fişelor de
proiecte pentru atragerea asistenţei
financiare externe.
Necesar de personal în domeniul
jurisprudenţei pentru examinarea
cauzelor civile.
Personal calificat în domeniul
depunerii on-line a dosarului de
subvenționare.
Necesar
de
personal
în
subdiviziunile cu funcţii vacante.

Schimbări la nivelul
sistemelor de
management

Expertiză
pentru obţinerea
acreditării în vederea accesării
fondurilor europene ENPARD.

Consolidarea
capacităţilor
personalului direcţiei respective,
suplinirea cu personal.
Consolidarea
capacităţilor
personalului existent în domeniul
respectiv şi suplinirea cu atribuţiile
respective a funcţiilor existente.

Angajarea personalului responsabil
de jurisprudenţă.
Consolidarea
capacităţilor
personalului existent şi suplinirea cu
atribuţiile respective a funcţiilor
existente.
Desfăşurarea concursurilor pentru
suplinirea locurilor vacante şi
angajarea personalului calificat.
Realizarea
auditului
pentru
determinarea gradului de pregătire
pentru evaluare;
Determinarea direcțiilor pentru care
se doreşte acreditarea;
Perfecţionarea bazelor de date a
AIPA.

Sistem automat de monitorizare a
dosarelor în vederea respectării
Termenelor.
Perfecţionarea
procesului
de Crearea şi punerea în funcţiune a SI
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monitorizare şi raportare în cadrul
agenției.
Elaborarea, negocierea proiectelor
şi programelor investiţionale în
domeniul subvenționării.

Tehnologia
informaţională şi de
comunicaţii

Este nevoie de imbunătățirea bazei
IT in vederea realizării cu success
a obiectivelor

Elaborarea şi introducerea noilor
tehnologii
necesare
pentru
facilitatea
comunicaţiei
şi
schimbului de informaţii între
oficiile teritoriale și oficiul central
al AIPA.
Necesar de programe SOFT şi de
comunicare internă.
Îmbunătăţirea
mecanismelor
Restructurarea
actuale de prestare a serviciilor
mecanismelor de
prestare a serviciilor prin elaborarea unui program de
evidenţă şi monitorizare a
petiţiilor, a litigiilor de judecată şi
asigurarea funcţionării gratuite a
liniei telefonice directe.
Materiale informaționale privind
domeniul de subvenționare.
Nivelul individual
- Cunoștințe privind utilizarea
Instruirea şi
softului;
dezvoltarea
- Expertiză externă în domeniu;
profesională
- Cunoştinţe privind procesul de
consultare publică;
- Abilităţi de comunicare şi
negociere;
- Cunoșințe și abilități privind
managementul
financiar
în
conformitate cu cerințele BM;
Cunoştinţe de limbă engleză;

de monitorizare/raportare.
Iniţierea unor proiecte de asistenţă
tehnică, de instruire şi experienţă
prin atragere de experţi din ţară şi de
peste hotare;
Îmbunătăţirea sistemelor existente
de management (evidenţă şi control,
coordonare, comunicare, etc.)
Consolidarea echipei.
Identificarea
necesităţilor
şi
specificaţiilor
tehnice
pentru
tehnologiile adiţionale sau pentru
modernizarea celor existente.
Investiţii
în
tehnologiile
informaţionale (inclusiv tehnică,
soft-uri noi/performante, programe
noi de calcul).
Dotarea cu tehnologii informaţionale
şi comunicaţionale de operare.

Introducerea tehnologiilor
informaţionale noi.
Program de evidenţă a petiţiilor şi linie
telefonică gratuită funcţionabilă.

Asistenţă tehnică pentru editarea
materialelor informaționale.
Elaborarea Planului de instruiri
individuale pe subdiviziuni;
Instruirea continuă a specialiştilor
AIPA pentru asigurarea unui nivel
înalt al calităţii serviciilor prestate
Consultanţa din exterior (transfer de
cunoştinţe prin atragere de experţi);
Participare
la
cursuri
de
perfecţionare, seminare în ţară şi
peste hotare;
Vizite de studii.
Instruiri de limbă engleză, vizite
de studii.
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Cunoștințe privind elaborarea
Cursuri, instruiri pentru obţinerea
documentelor de politici;
acestor abilităţi de către persoanele
Cunoştinţe privind procesul de nemijlocit implicate.
consultare publică.
Crearea capacităţilor de elaborare
a fişelor de proiect pentru
atragerea asistenţei externe.
Dezvoltarea
capacităţilor
de
identificare
şi
elaborare
a
proiectelor TWINNING, TAIEX.
Fortificarea
capacităţilor
de
utilizare
a
tehnologiilor
informaţionale.
Consolidarea cunoştinţelor şi
experienţei juridice.
Perfecţionarea
cunoştinţelor
privind procesul de consultare
publică.
Cunoştinţe şi abilităţi de creare şi
mentenanţă a paginii web.
Cunoştinţe
şi
metode
de
promovare a subvenționării.
Extinderea regională a procesului
de comunicare cu beneficiarii de
subvenții, efectuarea unor vizite de
consultanţă.
Cunoştinţe privind angajamentele
naţionale şi internaţionale cu
privire la subvenționare.
Cunoştinţe şi abilităţi privind
organizarea activităţilor de
pregătire pentru obţinerea
acreditării.

Instruiri specializate în domeniul
atragerii asistenţei externe.
Desfăşurarea instruirilor
subdiviziunile implicate.

pentru

Cursuri de instruire domeniile
tehnologice ale e-guvernării.
Abonarea la literatura specială
(juridică).
Instruiri pentru toate subdiviziunile
agenției.
Participare la cursuri de
perfecţionare în domeniu.
Cursuri tematice şi metode de
promovare a subvenționării.
Instruire
în
comunicare
mediatizare.

şi

Instruiri tematice cu privire la
revizuirea angajamentelor ce ţin de
subvenționare; expertiză în domeniu.
Participarea la cursuri şi seminare de
instruire în scopul asigurării calităţii
sistemelor de management;
Efectuarea şedinţelor de informare şi
planificare, examinarea
documentelor;
Dezvoltarea abilităţilor privind
Conferinţe şi şedinţe consultative;
modul de negocieri şi procedura Vizite de studii.
de încheiere a acordurilor de
colaborare internaţionale
Modificarea politicilor Abilităţi de analiză şi elaborare a
interne în domeniul programelor de instruire.
resurselor umane
Dezvoltarea sistemului intern de
motivare a personalului.

Elaborarea unor planuri de
instruire continuă a personalului.
Identificarea unor metode noi de
motivare non-financiară.
Stabilirea obiectivelor individuale;
Evaluarea anuală a performanţelor
profesionale.
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7. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INTERNE A
AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ
Generalizînd necesarul de capacităţi şi soluţiile preferabile identificate, precum şi
punctele slabe şi riscurile identificate în analiza SWOT, evidenţiem următoarele obiective
pentru fortificarea capacităţii instituţionale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru
Agricultură:
 Consolidarea capacităţii subdiviziunilor:
- de colectare şi analiză a datelor statistice pentru o mai bună planificare
strategică;
- de elaborare a proiectele de acte normative/legislative;
- de programare bugetară multianuală;
- de elaborare a fişelor de proiect pentru atragerea asistenţei financiare;
- de implementare a agendei e-Transformare.
 Creşterea nivelului de pregătire profesională a specialiştilor prin organizarea de
instruiri interne, participarea la instruiri externe, abonarea la diverse
ziare/reviste de specialitate;
 Modernizarea tehnologiilor informaţionale prin achiziţionarea de programe şi
sisteme informaţionale;
 Diversificarea relaţiilor şi formelor de colaborare prin organizarea vizitelor de
studiu şi schimb de experienţă local şi peste hotare, precum şi consolidarea
cunoştinţelor de limbă engleză, abilităţilor de comunicare şi negociere;
 Încurajarea mobilităţii inter-departamentale a personalului în beneficiul, atît al
angajaţilor (angajaţi motivaţi, flexibili), cît şi al agenției (instituţie dinamică);
 Dezvoltarea instrumentelor de motivare a angajaţilor, deoarece performanţa
activităţii agenției este dependentă de utilizarea la maxim a cunoştinţelor şi
abilităţilor de care dispune personalul, prin:
- Motivarea salarială;
- Acordarea angajaţilor a beneficiilor legale suplimentare conform
performanţelor înregistrate;
- Diverse metode de motivare non-financiară;
 Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare eficiente atît interne, cît şi externe.
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi monitorizarea
şi evaluarea activităţii Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, unica diferenţă
fiind existenţa unei evaluări adiţionale finale a implementării PDS.
Responsabil de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii Agenției de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (PDS) este Serviciul Relații Externe. La solicitarea
reprezentanţilor acestui serviciu, toate subdiviziunile urmează să prezinte în termenul
solicitat informaţia relevantă privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din
urmă sînt responsabili.
Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea
obiectivelor/acţiunilor. Acest proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor
propuse în Planurile anuale de activitate, care la rîndul lor reies din obiectivele PDS.
Rapoarte regulate de monitorizare vor fi elaborate lunar/trimestrial/semianual în vederea
identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri
corective în perioada care urmează.
În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea realizării unor măsuri
corective, acestea se includ fie în planul anual al AIPA pentru anul următor, fie se propune
și se efectuează modificarea Programului de Dezvoltare Strategică a autorității. În cazul în
care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi
a obiectivelor PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie
stipulat în informaţia pe care subdiviziunea internă o prezintă Serviciului Relații Externe.
Evaluarea anuală se va realiza la finele anului în baza Planului anual al AIPA şi va
rezulta în Raportul anual de evaluare a activităţii AIPA.
Raportul anual de evaluare va indica atît realizările, cît şi eşecurile privind
implementarea planului anual şi atingerea rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS).
Acesta va constitui o analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece vor fi identificate
cauzele/factorii care au influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii
măsuri corective mai substanţiale pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare va
identifica atît aspectele obiectivelor realizate anul precedent, cît şi aspectele care urmează să
fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de evaluare va prezenta baza
pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni pentru următorul
an). Raportul va indica, eventual, necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul
schimbării circumstanţelor.
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Evaluarea finală a PDS se va realiza la finele anului al doilea de implementare şi va
servi în calitate de bază pentru elaborarea următorului PDS. Scopul acestei evaluări este
identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul ca urmare a realizării
acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme pe care programele
sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală va include analiza
contribuţiei generale a AIPA la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea
obiectivelor PDS şi recomandări pentru PDS-ul următor.
Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi externe în vederea
obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai obiective şi
imparţiale. În procesul de evaluare vor fi implicaţi, la necesitate, şi experţi externi.
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Anexa nr.1 Organigrama

ORGANIGRAMA AGENŢIEI DE INTERVENŢIE
ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

DIRECTOR
Direcţia Autorizare
Plăţi

Director adjunct

Secția teritorială mun. Chișinău
Serviciul teritorial Orhei

Direcţia Contabilizare
Plăţi

Direcţia Inspecţii şi
Control în Teren

Serviciul Resurse
Umane
Serviciul Juridic

Serviciul administrativorganizatoric

Secția teritorială Edineţ
Serviciul
Relaţii
Externe

Direcţia
Administrare
şi Control

Oficiul teritorial mun. Bălţi
Serviciul teritorial Floreşti
Serviciul teritorial Ungheni
Secția teritorială Cahul
Serviciul teritorial Căuşeni
Serviciul teritorial
UTA Găgăuzia
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Anexa nr. 2 Date privind personalul AIPA
Tabel de personal 1
Personal de
conducere

Personal de
execuţie

Personal tehnic

Total

< 25

0

7

1

8

25-40

14

28

1

43

Vârsta

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

femei

bărbaţi

1

4

3

6

0

0

4

10

0

0

0

0

0

0

41-56f/61b
> 57f/62b

Tabel de personal 2
Vechimea în
muncă

Personal de
conducere

Personal de
execuţie

Personal tehnic

Total

1-5

4

24

1

29

6-15

10

10

1

21

> 15

7

8

0

15

Tabel de personal 3
Vechimea în serviciul
public

Personal de
conducere

Personal de execuţie

Total

< 1 debutant

0

18

18

1-3

11

19

30

4-15

8

7

15

> 15

0

0

0

Tabel de personal 4
Gen
Feminin

Personal de
conducere

Personal de
execuţie

Personal tehnic

Total

7

21

1

29
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Masculin

13

22

1

36

Tabel de personal 5
Personal de
conducere

Personal de
execuţie

Personal tehnic

Total

2012

20

43

2

65

2011

10

50

2

62

2010

10

46

1

57

Anul
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