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 Informarea și comunicarea producătorilor din 

domeniul agroindustrial sunt principii de bază în 

gestionarea fondului de subvenționare, nivelul 

absorbției acestor fonduri fiind influențat în mod 

direct de cantitatea si calitatea informațiilor 

transmise. 

         Astfel, în scopul informării cât mai pe larg a 

potențialilor solicitanți de subvenții precum și 

asigurării transparenței, în ceea ce privește 

gestionarea Fondului de subvenționare acordat de 

către stat pentru 2018, AIPA a organizat în 

perioada 21-25 ianuarie 2019 o serie de sesiuni de 

informare pe întreg teritoriu al Republicii Moldova 

cu privire la rezultatele subvenționării_2018, 

domeniile de subvenționare dar și procedura de 

depunere a dosarului.  

Evenimentul desfășurat a purtat sloganul „Drumul 

spre o Agricultură competitivă trece prin AIPA!”. 

  

În perioada de referință, s-au desfășurat 13 

sesiuni de informare la care au fost invitați să 

participe toți producătorii agricoli din raioanele 

aferente administrativ Oficiilor Teritoriale ale 

AIPA. În cadrul campaniei s-au diseminat circa 

2000 de broșuri și pliante privind Măsurile de 

subvenționare post-investiționale cât și în avans. 

De menționat, că în cadrul ”Campaniei de 

informare-2019” AIPA a fost susținută financiar de 

partenerii de dezvoltare cu susținerea cărora a fost 

posibil realizarea materialelor de informare. 

Totodată, și-au arătat interesul de a participa de 

rând cu experții AIPA și reprezentanții Proiectelor 

IFAD și Livada Moldovei în vederea promovării 
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Obiectivele propuse: 

 Creșterea cunoștințelor și 

capacităților producătorilor 

agricoli  privind aplicarea 

corectă pentru fondurile de 

subvenționare;  

 Extinderea cunoștințelor 

potențialilor beneficiari cu 

privire la schemele 

complementare de suport 

financiar de la stat, Uniunea 

Europeană și alți donatori 

internaționali; 

 Creșterea implicării 

reprezentanților media și a 

altor parteneri cheie în 

comunicare privind 

diseminarea informației. 



proiectelor gestionate și a condițiilor de accesare a surselor financiare.   

În cadrul tuturor seminarelor desfășurate s-a ținut cont de următoarele principii: 

- Colaborare 

- Comunicare 

- Conlucrare  

- Transparență 

Experții AIPA au oferit suport informațional detaliat și argumentat cu privire la 

măsurile de sprijin și posibilitățile financiare acordate producătorilor agricoli din 

fondul de subvenționare precum și pe marginea problemelor întâmpinate de PA în 

cadrul procedurii de depunere a dosarului de solicitare a suportului financiar. De 

asemenea, întru eficientizarea procesului de subvenționare au fost distribuite către 

PA două chestionare de evaluare a gradului de satisfacție vis-a-vis de prestarea 

serviciilor de către Agenție precum și evaluarea nivelului de coruptibilitate în cadrul 

instituției.  

Totodată, echipa de informare a pus accent și asupra procedurii de întocmire a 

dosarului pentru subvenționare, inclusiv, modalității de completare a unei cereri de 

subvenționare și evitare a greșelilor admise la întocmirea cererii de solicitare a 

subvenției. Potențialii beneficiari de subvenții au fost informați despre respectarea 

criteriilor de eligibilitate, îndeplinirea tuturor obligațiilor ce rezultă din prevederile 

declarației pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor 

prezentate, inclusiv, angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nicio 

formă investiția supusă subvenționării. 

Seminarele au fost organizate în colaborare cu oficiile teritoriale ale AIPA,  

Direcțiile agricole raionale și Asociațiile de profil. Pe parcursul perioadei de 

raportare, echipele de informare s-au deplasat în  localitățile RM în care au participat 

cca 1600 de potențiali beneficiari de subvenții. 

Tabel rezumativ cu privire la rezultatele participării pe fiecare Oficiu Teritorial 

AIPA (în comparație cu 2017):  

 
N/o OT Raionul Nr 

participanți  

2017 

Nr participanți 

2019  

pe liste/neoficial 

1 Serviciul 

teritorial 

Floreşti 

Florești/Soroca 

109 130/160 

2 Secția 

teritorială 

Chişinău 

Ialoveni/ Chişinău/ Anenii 

Noi/ Strășeni 

Criuleni/ Dubăsari 
77 89/250 

3 Serviciul 

teritorial 

UTA 

Găgăuzia 

Comrat/ Ceadîr-Lunga/ 

Vulcănești / Basarabeasca 
68 90/300 

4  

Secția 

teritorială 

Bălți 

Bălți/ Glodeni/ Fălești/ 

Sîngerei/Drochia/Rîșcani 
138 29/35 



 

 
 

                
 

Numărul mare de participanți indică buna organizare a seminarelor de 

informare de către Oficiile teritoriale ale AIPA, totodată, se atestă o diferență între 

cifrele declarate neoficial și listele prezenței semnate, ceea ce denotă că la capitolul 

înregistrarea participanților mai este de lucrat.    
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OT
Chisinau

OT
Ungheni

OT 
Căușeni

OT 
Florești

OT UTAGOT Cahul OT 
Hîncești

OT 
Edineț

OT Bălți OT Orhei

Prezența în cadrul CI - 2019 în comparație cu 2017

2017 2019

5 Secția 

teritorială 

Cahul 

Cantemir/Taraclia/ 

Cahul 
182 67/80 

6 Secția 

teritorială 

Ungheni 

Călăraşi/Ungheni/Nisporeni 

147 259/360 

7 Secția 

teritorială 

Orhei 

Orhei/ Teleneşti 

Rezina/ Şoldăneşti 164 101/250 

8 Secția 

teritorială 

Edineţ 

Edineţ/ Dondușeni 

Briceni/ Ocnița 97 109/90 

9 Serviciul 

teritorial 

Căuşeni 

Ştefan-Vodă/Căuşeni 104 

 

 

77/50 

10 Serviciul 

teritorial 

Hîncești 

Cimișlia/Hîncești/Leova 

192 82/82 

TOTAL informați  1278 1033/1657 



Astfel, este de menționat, că cea mai mare rată a participării s-a înregistrat în 

localitățile din raza OT Ungheni în care au participat mai mult de 250 de producători 

agricoli (Ungheni, Călărași, Nisporeni), urmat de OT Florești (Florești, Soroca). La 

polul opus, s-a situat OT Bălți (Bălți, Glodeni, Fălești, Sîngerei, Drochia, Rîșcani) 

cu o rată a participării doar de 2,8% raportat la prezența totală din cadrul campaniei.   

 În vederea optimizării și îmbunătățirii procesului de depunere a dosarului spre 

subvenționare s-a elaborat și lansat sondajul on-line “Obstacole întâmpinate de 

producătorii agricoli în procesul de depunere a dosarului spre subvenționare”, 

precum și  distribuite pe suport de hârtie în cadrul sesiunilor de informare. Urmare 

a intervievării PA au fost colectate propuneri după cum urmează:  

1. Sugestii/propuneri/comentarii pentru îmbunătățirea procesului de depunere 

a dosarului spre subvenționare: 

 Reducerea nr. de documente/certificate ce sunt incluse în dosarul de obținere a 

subvențiilor 

 Depunerea dosarului de subvenționare on-line 

 Din pachetul de documente de exclus formularul privind situația financiară 

(rapoartele financiare  se transmit electronic de la FISC) 

 Excluderea documentelor prezente în Registrele electronice de stat  

 La măsura 1.2.D de exclus cererea și decizia consiliului local 

 Acordarea subvențiilor în sectorul avicol, care este în totalitate exclus din 

Regulament de acordare a mijloacelor financiare din FNDAMR 

 Simplificarea procedurii de acordare a subvențiilor 

 Achitarea subvențiilor la ha 

 Mărirea plafonului de acordare a subvenției la submăsura 1.7 până la 250 mii lei 

 Reducerea cerințelor pentru pregătirea dosarului aferent plăților în avans 

 Introducerea unei măsuri de sprijin privind subvenționarea îngrășămintelor 

minerale/organice  

 Majorarea FNDAMR  

 De micșorat suprafața de teren de la 0,5 la 0, 25 ha pentru plantații multianuale 

 Mărirea termenului de depunere a dosarului pentru măsura 1.3  

 Subvenționarea fiecărui teren agricol prelucrat (cel puțin 100 Euro/ha, precum în 

țările UE) 

 Susținerea producătorilor agricoli mici, în special celor ce vor să înființeze 

afaceri în sectorul zootehnic (ferme de vite) 

 Atragerea mai multor fonduri în dezvoltarea sectorului agricol 

 Subvenționarea bazinelor acvatice 

 Majorarea subvențiilor pentru producătorii de lapte 

 Subvenționarea laptelui 

2. Ce așteptări aveți de la AIPA? 

 Conlucrare mai eficientă cu solicitanții/beneficiarii de subvenții 

 Instruirea consultanților ce oferă informații necesare la pregătirea dosarelor de 

subvenționare 

 Instruirea consultanților din cadrul Direcțiilor agricole 

 Micșorarea termenilor de analiză a dosarelor   

 Conlucrare cu producătorii mici și mijlocii / tranparență 

 Deschiderea Oficiului Teritorial al AIPA în Soroca 



 Organizarea seminarelor mai des în teritoriu, prin acordarea explicațiilor clare 

vis-a-vis de obținerea subvențiilor 

 Respectarea strictă a programărilor on-line  

 Informarea producătorilor agricoli din raionul Șoldănești, vis-a-vis de 

oportunitățile financiare acordate pentru dezvoltarea sectorului agricol 

 Organizarea mai multor seminare în UTA Găgăuzia 

3. Pregătirea căror documente presupun mai multe dificultăți pentru dvs.? 

 Cererea 

 Planul de afaceri 

 Documente cadastrale 

 Contractele de arendă atât pentru imobile precum și pentru terenurile agricole 

 Act de înființare a plantațiilor 

 Studii în domeniu / Certificatul de instruire 

 Certificatul de înmatriculare a tehnicii agricole 

 

          De remarcat că, culegerea informațiilor de la producătorii agricoli este 

importantă pentru buna funcționare a instituției, astfel, vom depune tot efortul ca 

cele mai relevante sugestii și propuneri înaintate să fie transpuse în documente de 

politici și/sau procedurile/procesele interne de lucru. În acest sens, în urma 

multiplelor solicitări din partea PA de a interacționa cu reprezentanții AIPA a fost 

creată platformă virtuală ”Forum AIPA” care va permite PA să înainteze 

propuneri/sugestii și/sau să solicite informații privind procesul de subvenționare. 

          Campania de informare-2019 s-a încheiat cu o conferință de presă în cadrul 

căreia, directorul adjunct al AIPA, dl V. Curmei a prezentat rezultatele 

subvenționării pentru 2018 și a anunțat lansarea Campaniei de recepționare a 

cererilor de solicitare a subvențiilor pentru 2019. De asemenea, în cadrul 

evenimentului a fost prezentat spotul video, realizat cu susținerea TA Project 

ENPARD, despre rezultatele obținute pe parcursul anului de subvenționare 2018, 

ulterior fiind publicat pe pagina de facebook și diseminat către mass-media. 

Totodată, participarea activă în urma conferinței de presă a reprezentanților AIPA în 

cadrul emisiunilor TV/radio a demonstrat interesul acestora față de domeniul 

subvenționării din RM.  

Campania de informare a oferit o platformă pentru un dialog constructiv între 

producătorii agricoli și autorități, astfel fiecare seminar de informare finalizându-se 

cu sesiune de întrebări-răspunsuri. Participanții la seminare au apreciat calitatea 

redării informațiilor clare și bine structurate, atmosfera relaxantă și stimulatoare, 

claritatea răspunsurilor.  

Numai prin cooperare și înțelegere reciprocă dintre beneficiari și Agenție 

putem avea o relație cât mai facilă în atingerea obiectivelor comune! 
 


