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APROBAT: 

Vadim CURMEI  

Director al AIPA 

« 15 » ianuarie 2020 

RAPORT  

PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ACTIVITATE AL 

AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

PENTRU ANUL 2019 

 
Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatorii de 

rezultat/ performanță 

Termen de 

realizare 
Gradul de realizare a acțiunilor 

1 2 3 4 5 

Obiectivul 1. Eficientizarea gestionării și monitorizării resurselor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural 

1.1 Implementarea prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 455/2017 cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor 

Fondului național de dezvoltare a 

agriculturii și mediul rural 

100% din fond 

valorificat 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

Mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural (în continuare - FNDAMR) se aprobă anul în 

temeiul legii bugetului de stat. Totodată, se constată că în anul 

2019 FNDAMR a constituit 950 mil. lei în creștere cu 5,6% față 

de mijloacele financiare alocate în anul 2018 (900 mil. lei).  

Sursele fondului sunt repartizate pe următoarele subcategorii: 

- contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului 

– 25,8 mil.lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru 

anul 2019 nr. 303/2018, art. 2 lit. g. 

- plată a restanțelor față de producătorii agricoli din 

2018 – cca 342,0 mil. lei, în conformitate cu Legea nr. 276/2016 

cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea 

agriculturii și mediului rural, art. 33 alin. (5); 

- subvenționarea post-investițională – cca 537,2 mil. lei, 

conform HG nr.455/2017 - Regulamentul privind condițiile, 

ordinea și procedura de acordare a mijloacelor FNDAMR; 

- subvenții în avans pentru tineri și femei fermier 

pentru dezvoltarea proiectelor start-up – 45,0 mil. lei, art. 23 
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alin. (3) a Legii nr. 276/2016 dar și a HG nr.507/2018 - 

Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a 

subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR. 

Din valoarea FNDAMR pentru anul 2019, au fost alocate 

restanțele față de producătorii agricoli ce au efectuat investiții în 

anul 2018, în număr de 2841 cereri de solicitare a subvenției ceea 

ce constituie 342,6 mil. lei cu 54,3 % mai mult față de 

angajamentele asumate față de producătorii agricoli la începutul 

anului 2018. 

În anul curent AIPA a atins un nou record de recepționare a 

cererilor de solicitare a subvențiilor post-investiționale. Astfel, în 

anul 2019, AIPA a recepționat 7505 cereri de solicitare a 

sprijinului financiar pentru 4476 producători agricoli unici, în 

valoare de peste 1183,0 mil. lei, cu 10,6% mai mult decît valoarea 

subvențiilor solicitate de producătorii agricoli în anul precedent. 

Investițiile efectuate, au generat crearea a peste 3000 locuri noi de 

muncă. 

Conform clasificației producătorilor agricoli după categoria 

producătorilor agricoli mici, mijlocii și mari, conform datelor 

preliminare, au solicitat subvenție 2929 producători agricoli mici, 

ceea ce constituie 65,4%, 1205 producători agricoli mijlocii 

(26,9%) și 342 producători agricoli mari (7,6%). De menționat, că 

numărul producătorilor agricoli mici solicitanți de subvenții este în 

creștere, în anul 2019 față de anul precedent cu 2,2%. 

Totodată, din totalul solicitanților unici de subvenții, 83% 

(3647) afaceri sunt administrate de bărbați şi doar 17% (829) 

afaceri sunt administrate de femei fermier. 

Cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenții din anul 

2019, sunt direcționate către: 

- subvenționarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii 

post-recoltare și procesare. În perioada de raport, au fost 

recepționate 626 cereri de solicitare a sprijinului financiar în suma 

subvenției solicitate de 399,3 mil. lei ceea ce constituie 33,8% din 

valoarea subvențiilor solicitate.  
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- stimularea investițiilor în înființarea, modernizarea 

plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive. În acest 

sens, AIPA a recepționat 1408 cereri de solicitare a sprijinului 

financiar cu suma subvenției solicitate de 225,0 mil. lei sau 19,1% 

din valoarea totală a subvențiilor solicitate. 

- subvenționarea tehnicii și utilajului agricol inclusiv mini-till 

și no-till. În perioada de raport au fost depuse 2246 cereri de 

solicitare a sprijinului financiar în suma subvenției solicitate de 

245,8 mil. lei ceea ce constituie 20,8% din valoarea subvențiilor 

solicitate.  

- în dezvoltarea sectorului zootehnic, au fost recepționat 314 

cereri de solicitare a sprijinului financiar dintre care 251 cereri 

pentru stimularea investițiilor în renovarea fermelor zootehnice 

(suma subvenției solicitate – 84,0 mil. lei) și 63 cereri pentru 

procurarea animalelor de prăsilă în sumă de 20,7 mil. lei. 

- stimularea creditării producătorilor agricoli, au fost 

recepționate 2263 cereri de solicitare a sprijinului financiar în 

suma subvenției solicitate de 112,4 mil. lei ceea ce constituie, 10% 

din valoarea subvențiilor solicitate.  

Astfel, din totalul dosarelor recepționate în anul 2019, au fost 

autorizate spre plată 3008 cereri de solicitare a sprijinului 

financiar în sumă de 561,7 mil. lei ceea ce constituie peste 40% 

din totalul dosarelor depuse de producătorii agricoli. Totodată, din 

totalul dosarelor depuse de fermieri 2,3% constituie dosarele 

respinse de AIPA sau retrase de producătorii agricoli din motivul 

necorespunderii criteriilor de eligibilitate. 

1.2 Supravegherea implementării Hotărârii 

Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 

cu privire la modul de repartizare a 

mijloacelor Fondului național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului 

rural 

100% rapoarte 

solicitate elaborate 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

În temeiul Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, anual, 

AIPA prezintă, în adresa MADRM, Raportul analitic privind 

gestionarea FNDAMR pentru anul precedent. De menționat că 

odată cu stingerea datoriilor față de producătorii agricoli pentru 

cererile de solicitare a subvențiilor pentru anul 2018, datele din 

acest raport sunt în proces de actualizare. 
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Totodată a fost actualizată Broșura cu privire la măsurile de 

sprijin aferente FNDAMR inclusiv tradusă în limba rusă, pliante 

pentru subvenții în avans precum și calendare „AIPA 2019”. 

Cu suportul Programului ENPARD au fost elaborate 5 spoturi 

video prin care au fost promovate politica statului în domeniul 

subvenționării și anume: 

- un spot privind rezultatele subvenționării 2018; 

- două spoturi desfășurate privind rezultatele în urma celor 2 

apeluri aferente proiectului subvenții în avans; 

- două spoturi scurte privind rezultatele în urma celor 2 apeluri 

aferente proiectului subvenții în avans. 

De asemenea, cu susținerea Programului ENPARD au fost 

elaborate și realizate materiale promoționale precum: mape, 

carnete, stilouri, stickere, genți p/u laptopuri, 12 suporturi p/u 

materiale informative, 2 X-bannere, 2 A-standuri.  

Pe parcursul semestrului I al anului de raport au fost realizate 

peste 95 comunicate privind principalele activități demarate de 

AIPA dar și informații cu privire la gestionarea FNDAMR.. 

A fost elaborat un sondaj privind gestionarea FNDAMR. 

Acesta a fost accesat atât on-line fiind plasat pe pagina web a 

AIPA cât și distribuit pe suport de hârtie producătorilor agricoli 

(cca 1600) participanți la sesiunile de informare din cadrul 

campaniei de informare 2019. Raportul este public și poate fi 

accesat de pe pagina web al Agenției. 

1.3 Elaborarea mecanismului de notificare 

prin e-mail a producătorilor agricoli 

despre starea dosarului de 

subvenționare 

Caiet de sarcini 

elaborat 

Mecanism dezvoltat. 

Ordin de dare în 

exploatare elaborat 

Trimestrul II-IV Acțiune în curs de realizare: 

În anul curent a fost elaborat modulul pentru serviciul de 

notificare prin e-mail a producătorilor agricoli. Însă în procesul de 

testare a acestuia cu Sistemul Informațional „Evidența 

Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții” s-a depistat că multe 

adrese de e-mail ale solicitanților de subvenții sunt nevalide, ceea 

ce îngreunează punerea în aplicare dar și elaborarea unui raport 

complex de funcționare. 

Notificarea prin e-mail a producătorilor agricoli va aduce la 

cunoștință despre suma subvenției ce a fost autorizată de AIPA. 
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1.4 Actualizarea manualelor de proceduri 

privind implementarea Fondului 

național de dezvoltare a agriculturii și 

mediul rural 

Numărul manualelor de 

proceduri actualizate 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

În perioada de raport au fost elaborate și aprobate în ediție 

nouă, Manualul de proceduri aferente procesului de subvenționare 

inclusiv „Contabilizarea și executarea subvențiilor”, „Achiziții 

publice” și „Funcțiile sensibile”.  

1.5 Asigurarea calității dosarelor de 

subvenționare prin control 

administrativ a dosarului fizic și 

electronic 

Marja de eroare a 

dosarelor cu 

iregularități – 

maximum 10% din 

totalul dosarelor 

recepționate. 

100% din dosare 

incluse în SI „ESBS” 

verificate administrativ 

Trimestrul I-IV Acțiune continuă: 

Toate dosarele de solicitare a subvenției sunt verificate 

administrativ și incluse în Sistemul Informațional „Evidența 

Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții”. Pe parcursul 

verificărilor dosarelor fizice cu SI ESBS toate erorile depistate 

sunt înlăturate. 

 

1.6 Plasarea pe pagina web a AIPA al 

ordinelor privind inițierea verificărilor 

pe teren 

100% ordine plasate 

pe pagina web al 

AIPA 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată: 

În perioada de raport au fost emise 21 ordine ale AIPA cu 

privire la Graficul efectuării inspecțiilor și controalelor asupra 

veridicității documentelor prezentate Agenției de către 

producătorii agricoli. Linkul informației după cum urmează: 

http://aipa.gov.md/ro/graficul-inspectiilor 

Obiectivul 2. Dezvoltarea platformei de servicii electronice 

2.1 Instituirea sistemului de depunere on-

line a dosarelor de solicitare a 

sprijinului financiar 

Conceptul sistemului 

de depunere on-line 

aprobat. 

Sistemul de depunere 

on-line funcțional. 

10% din dosarele de 

subvenționare depuse 

on-line. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

Prin scrisoarea nr. 76 din 04 februarie curent, AIPA a înaintat 

un demers către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și 

Monitorizarea proiectelor din Domeniul Agricol prin care s-a 

solicitat suportul unității în identificarea surselor financiare 

necesare pentru dezvoltarea platformei de depunere on-line a 

dosarelor de solicitare a sprijinului financiar dar și termenii de 

referință pentru elaborarea platformei. 

Depunerea on-line reprezintă un prim pas de simplificare a 

procedurilor de lucru cu beneficiarii de subvenții, astfel încât 

producătorii agricoli să economisească timp și resurse pentru 

depunerea dosarului de subvenționare. 

Cu suportul UCIMPA a fost efectuată procedura de achiziție 

http://aipa.gov.md/ro/graficul-inspectiilor
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prin care a fost contactat operatorul economic ce elaborează acest 

modul. Termenul limită de punere în funcțiune a sistemului 

constituie 14 februarie curent. 

2.2 Verificarea conformității sistemului și 

înlăturarea erorilor depistate 

90 % erori înregistrate 

să fie depistate. 

100% din erorile 

depistate înlăturate. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune nedemarată: 

Această acțiune urmează a fi realizată după instituirea 

sistemului de depunere on-line a dosarelor de solicitare a 

sprijinului financiar. 

2.3 Realizarea materialelor informative și a 

ghidurilor privind depunerea cererilor 

on-line 

 

Ghid elaborat. Numărul 

instruirilor privind 

completarea cererilor 

on-line. Numărul 

materialelor 

informative elaborate. 

Numărul 

instrumentelor de 

informare utilizate. 

După 

implementarea 

sistemului de 

depunere on-line 

2.4 Crearea unui „Call Center” privind 

procedura de depunere a dosarului spre 

subvenționare on-line 

„Call Center” creat 

2.5 Elaborarea și dezvoltarea Hărții 

interactive a beneficiarilor de subvenții 

Harta interactivă activă Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată: 

A fost elaborată și lansată harta interactivă a beneficiarilor de 

subvenții. Harta este un instrument care facilitează transmiterea 

mesajului și îl face mai accesibil și pe înțelesul tuturora. Harta 

cuprinde seturi de date care sunt în acces liber și pot fi folosite de 

toți doritorii. Harta interactivă nu conține informații cu caracter 

personal, întrucât datele reprezentate grafic, cuprind doar 

denumirea localităților și informații despre sumele de subvenții 

solicitate/autorizate de AIPA. Varianta de testare a harții 

interactive poate fi vizualizată la linkul: http://test.aipa.md/ 

2.6 Dezvoltarea conceptului IACS 

(Sistemul Integrat de Administrare şi 

Control) 

Concept și caiet de 

sarcini pentru IACS 

elaborat  

Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

Prin scrisoarea nr. 138 din 26 februarie 2019, AIPA a 

prezentat propuneri pentru Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 

pentru anii 2020-2022, prin care a solicitat identificarea de surse 

financiare pentru dezvoltarea sistemelor informaționale ce 
2.7 Dezvoltarea Registrului fermierilor, 

Sistemul de identificare a parcelelor 

Registru și sistem 

dezvoltat 

Pe parcursul 

anului 

http://test.aipa.md/
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/sistemul-integrat-de-administrare-si-control-iacs-din-romania1393245798
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/sistemul-integrat-de-administrare-si-control-iacs-din-romania1393245798
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urmează a fi viabile începând cu anul 2020, atunci când vor fi 

implementate nouă schemă de plată „plăți directe la hectar” cât și 

plățile pentru „cap per animal”.  

Mai mult ca atât, prin scrisoarea AIPA nr. 495 din 02 iulie 

2019 a fost înaintat MADRM spre examinare și promovare 

proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Conceptului tehnic 

al Sistemului Informațional Integrat Agricol. 

2.8 Înregistrarea SI ESBS în calitate de 

operator de prelucrare a datelor cu 

caracter personal 

Operator înregistrat la 

Centrul pentru 

prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

Trimestrul I Acțiune în curs de realizare: 

A fost elaborat și definitivat proiectul Conceptului tehnic al 

Sistemului Informațional „Evidența Solicitanților și 

Beneficiarilor de Subvenții” care prevede realizarea unei baze de 

date coerente pentru asigurarea formării resursei informaționale 

cât și Regulamentul de funcționare al Sistemului Informațional 

„Evidența Solicitanților și Beneficiarilor de Subvenții”. De 

menționat că aceste acte au fost înaintate în adresa MADRM 

pentru a fi promovat ca proiect al Hotărâre al Guvernului 

(scrisoarea nr. 377 din 21 mai 2019).  

După aprobarea acestor acte urmează ca SI ESBS să fie 

înregistrat în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter 

personal. 

Totodată, întru dezvoltarea platformei de servicii electronice 

AIPA a fost înregistrată oficial de către Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu 

caracter personal. Aceasta va permite asigurarea integrității dar și 

confidențialității datelor cu caracter personal, procesate de AIPA, 

atât în cadrul prelucrării manuale precum și a sistemelor 

informaționale. 

Obiectivul 3. Instituirea sistemului de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up 

3.1 Implementarea Regulamentului privind 

condițiile și procedura de acordare a 

subvențiilor în avans pentru proiectele 

start-up din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului 

100% din fond rezervat 

pentru proiecte start-up 

valorificat 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

În contextul implementării Hotărârii Guvernului nr.507/2018 

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile şi procedura 

de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, 
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rural anual, din valoarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural, 5% sau 45 mil. lei sunt direcționate pentru 

acordarea subvențiilor în avans. Beneficiari ai subvențiilor în 

avans sunt tinerii și femeile fermier ce se lansează pentru prima 

dată în proiecte start-up. Astfel, în anul 2019 au fost lansate două 

apeluri de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în 

avans fiind înregistrate următoarele rezultate: 

În cadrul apelului III, 21 producători agricoli debutanți s-au 

inițiat în afaceri, cu planificarea investiților în sectorul agricol de 

peste 18,0 mil. lei ce vor genera crearea a peste 70 locuri noi de 

muncă. 

Aportul statului pentru dezvoltarea a 21 de proiecte start-up 

urmează a fi de peste 12,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul 

Național al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural. 

În cadrul apelului IV, 14 producători agricoli debutanți s-au 

inițiat în afaceri, cu planificarea investiților în sectorul agricol de 

cca 13,0 mil. lei ce vor genera crearea a peste 50 locuri noi de 

muncă. 

Aportul statului pentru dezvoltarea a 14 de proiecte start-up 

urmează a fi de peste 8,0 mil. lei, surse disponibile în Fondul 

Național al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural. 

La 22 noiembrie 2019 a fost finalizat apelul V de 

recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans, astfel că 

altele 27 dosare, în valoare de 15,7 mil. lei urmează a fi examinate 

de subdiviziunile structurale ale AIPA și înaintate către Comisia 

de evaluare și selecție spre examinare și evaluare a planurilor de 

afaceri. 

Din totalul dosarelor recepționate de AIPA, de la lansarea 

acestui program au fost: 

- depuse - 129 dosare de solicitare a subvenției în avans în 

sumă de peste 70 mil. lei; 

- evaluate pozitiv - 74 dosare în sumă de 40,2 mil. lei; 

- achitate I tranșă - 59 dosare în sumă de 23,4 mil. lei; 

- finalizate - 16 proiecte investiționale (12 – înființarea 
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plantațiilor multianuale; 2 - domeniul apicol și 2- producerea 

legumelor pe teren protejat). 

Totodată, alți 15 fermieri sunt în proces de perfectare a 

actelor pentru obținerea a I tranșă a subvenției în avans.  

Alte rezultate: 

- peste 60% din afaceri sunt administrate de femei – fermier.  

- investiții, declarare de producătorii agricoli a fi realizate în 

sumă de cca 110 mil. lei; 

- crearea a peste 250 locuri noi de muncă, etc. 

3.2 Identificarea soluției tehnice și 

elaborarea caietului de sarcini pentru 

modulul/SI privind gestionarea 

subvențiilor în avans 

Sistem dezvoltat și 

menținut. 

Ordin de dare în 

exploatare. 

% erorilor depistate/ 

înlăturate. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

Prin scrisoarea nr. 75 din 4 februarie 2019, AIPA a înaintat un 

demers către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și 

Monitorizarea proiectelor din Domeniul Agricol prin care s-a 

solicitat suportul unității în identificarea surselor financiare 

necesare pentru dezvoltarea, testarea și darea în exploatare a 

modulului/SI privind gestionarea subvențiilor în avans. În acest 

sens a fost elaborat caietul de sarcini pentru modulul citat doar că 

nu a fost identificat finanțatorul care să contribuie la realizarea 

acestei acțiuni. 

3.3 Testarea și darea în exploatare a 

modului/SI privind gestionarea 

subvențiilor în avans 

Ordin de dare în 

exploatare și sistem 

funcțional 

Pe parcursul 

anului 

3.4 Raportarea gradului de implementare a 

Regulamentului privind condițiile și 

procedura de acordare a subvențiilor în 

avans pentru proiectele start-up din 

Fondul național de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural  

Numărul rapoartelor 

elaborate 

Trimestrial  Acțiune continuă: 

Prin scrisoarea nr. 308 din 12 aprilie 2019, nr. 532 din 10 iulie 

2019 și nr. 907 din 26 noiembrie 2019 AIPA a informat MADRM 

despre gradul de realizare a prevederilor HG 507/2018 și anume 

procesul de recepționare a dosarelor de subvenții în avans, dosare 

recepționate în carul apelului III, IV și V.  

Obiectivul 4. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor 

4.1 Monitorizarea dosarelor post achitate 

prin examinarea fizică, sistemelor 

electronizate a dosarelor selectate, 

deplasarea în teren în cazul depistării 

neregularităţilor, cu informarea 

ulterioară a subdiviziunilor structurale 

ale AIPA 

Numărul dosarelor post 

achitare monitorizate. 

Ponderea încălcărilor 

depistate. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

În contextul implementării acestei acțiuni a fost elaborat și 

aprobat graficul inspecțiilor planificate pentru anul 2019, cu 

indicarea măsurilor de sprijin care urmează a fi monitorizate pe 

fiecare lună a anului separat. Pentru anul 2019, anul de referință 

care este dar și urmează a fi monitorizat este anul 2016/2017/2018. 

În acest sens, în perioada de raport au fost demarate 10 
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misiuni de verificare post-investițională prin evaluarea dosarelor 

de subvenționare. Astfel au efectuat verificări postinspecții 

administrative a 4431 dosare, dintre care 273 dosare verificate la 

fața locului, depistându-se, 57 dosare cu iregularități.  

Astfel, monitorizarea dosarelor de subvenționare au avut loc 

după cum urmează: 

- submăsura 1.4 Stimularea investițiilor pentru utilarea şi 

renovarea tehnologică a fermelor zootehnice – au fost verificate 

administrativ 86 de dosare, dintre care la fața locului 19 dosare 

verificate. Din 19 dosare de subvenționare verificate la fața 

locului, la 6 dosare de subvenționare au fost identificate 

încălcări, astfel s-au întocmit procese verbale de constatare a 

iregularităților.  

- submăsura 1.5 Stimularea procurării animalelor de 

prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora – dosare 

verificate administrativ și la fața locului, în număr de 36 de dosare, 

însumând 36 beneficiari de subvenții. Din numărul total de dosare 

verificate, la 19 dosare de subvenționare s-au depistat încălcări. 

Astfel, s-au întocmit 19 procese verbale de constatare a 

iregularităților. 

- submăsura 1.2 D, defrișarea plantațiilor viticole și a 

plantațiilor pomicole – au fost verificate administrativ 438 de 

dosare, dintre care la fața locului 43 dosare verificate. Din numărul 

total de dosare verificate, la 7 dosare de subvenționare s-au 

depistat încălcări. Astfel, s-au întocmit 7 procese verbale de 

constatare a iregularităților. 

- măsura 4 Îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii 

rurale - au fost verificate administrativ 80 de dosare, dintre care la 

fața locului o verificare. Pentru dosarele respective nu au fost 

identificate careva iregularități. 

- submăsura 1.1 Subvenționarea investițiilor pentru 

producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere de 

iarnă, solarii și tuneluri) – au fost verificate din oficiu 60 dosare, 

dintre care la fața locului 8 dosar pentru 2 dosare au fost constatate 



Formularul - F13 

Pagină 11 din 23 

Ediția: 01 

Revizia:                                 Data: 

iregularități.  

- submăsura 1.2 P, V, A – au fost verificate administrativ 

594 de dosare, dintre care la fața locului 41 dosare verificate. Din 

totalul de dosare de subvenționare verificate la fața locului, la 6 

dosare de subvenționare au fost identificate încălcări, astfel s-

au întocmit procese verbale de constatare a iregularităților.  

- submăsura 2.2 Stimularea investițiilor pentru procurarea 

echipamentului de irigare – au fost verificate administrativ 177 de 

dosare, dintre care la fața locului 21 dosare verificate. Din totalul 

de dosare de subvenționare verificate la fața locului, la 1 dosar de 

subvenționare au fost identificate încălcări, astfel s-a întocmit 

un proces - verbal de constatare a iregularităților. 

- submăsura 1.3 Stimularea investițiilor pentru procurarea 

tehnicii și utilajului agricol, convențional – au fost verificate 

administrativ 2451 de dosare, dintre care la fața locului 32 dosare 

verificate. Din totalul de dosare de subvenționare verificate la fața 

locului, la 13 dosare de subvenționare au fost identificate 

încălcări, astfel s-au întocmit procese verbale de constatare a 

iregularităților. 

- submăsura 1.4 Stimularea investițiilor pentru procurarea 

echipamentului No-Till și Mini-Till – au fost verificate 

administrativ 218 de dosare, dintre care la fața locului 0 dosare 

verificate., ne fiind constatate careva abateri. 

- submăsura 1.6 Stimularea investițiilor pentru 

dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare – au fost 

verificate administrativ 233 de dosare, dintre care la fața locului 

14 dosare verificate. Din totalul de dosare de subvenționare 

verificate la fața locului, la 1 dosar de subvenționare au fost 

identificate încălcări, astfel s-au întocmit procese verbale de 

constatare a iregularităților. 

Pentru misiunile desfășurate în anul 2019, urmează ca 

Direcția Juridică din cadrul Agenție să analizeze iregularităților 

constatate, gradul de încălcare ale acestora precum și să 

stabilească procedura de recuperare a mijloacelor financiare 
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alocate în formă de subvenții, conform procedurii noi descrisă în 

Codul administrativ. 

4.2. Efectuarea misiunilor de verificare întru 

identificarea riscurilor de fraudă și 

corupție 

Numărul cazurilor de 

fraudă depistate. 

Diminuarea numărului 

cazurilor de fraudă. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

Serviciul antifraudă din cadrul AIPA are ca obiectiv primar 

monitorizarea continuă a riscurilor de fraudă, care a înregistrat și 

efectuat, în perioada de raportare 78 misiuni de evaluare a 

riscurilor de fraudă la dosare de subvenționare, din care 71 

dosare examinate în teren.  

Dosarele examinate cuprind: submăsura 1.2 „Stimularea 

investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea 

plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a 

plantaţiilor pomicole”; 1.3.„Stimularea investiţiilor pentru 

procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”; 1.6.4 

„Prelucrarea primară, ambalarea, refrigerarea, congelarea şi 

păstrarea cărnii, procesarea, ambalarea şi păstrarea laptelui, 

precum şi analiza mierii de albine”; 1.5 „Stimularea procurării 

animalelor de prăsilă şi menținerii fondului genetic al acestora”; 

2.4. „Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului 

No-till și Mini-till”, măsura 4. „Îmbunătățirea şi dezvoltarea 

infrastructurii rurale”; măsura 5. „Servicii de consultanță şi 

formare” și la start-up submăsura 3. „Stimularea investiţiilor 

pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”. 

Din numărul total de dosare examinate au fost constate 

iregularități la 19 de dosare, inclusiv, 3 dosare au fost transmise 

Procuraturii Generale în vederea examinează acțiunilor 

solicitanților și a actelor întocmite, 11 dosare declarate 

neeligibile, 3 dosare remise Direcției Juridice spre recuperare a 

subvenției și la 2 dosare s-a redus plata subvenției. 

Potrivit datelor preliminare, în rezultatul acțiunilor întreprinse 

nu a fost admisă delapidarea fondului de subvenționare cu o sumă 

de peste 4 mil. lei. 

Nereguli/disfuncționalități întâmpinate în cadrul acțiunilor de 

verificare: 

- Solicitarea subvenției în lipsa achitării integrate a tehnicii 
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agricole; 

- Ordin de plată falsificat întru demonstrarea achitării 

integrate a liniei de curent electric; 

- Prezentarea dosarului cu acte ce nu corespund cu 

perioada de instruire; 

- Facturile fiscale eliberate fără dată, fără semnătura 

beneficiarului de servicii, cu radieri; 

- Solicitarea subvenției după data de 31 octombrie al 

anului de subvenționare, investiția fiind efectuată înafara anului de 

subvenționare; 

- nu coincide locul investiției cu cel indicat în dosar; 

- situația din teren nu corespunde cu cea indicată în proiectul 

de plantare a culturii multianuale; 

- solicitarea subvențiilor la utilaje agricole cu prețuri ce nu 

respectă principiul rezonabilității costurilor; 

- plantația subvenționată în 2014 abandonată și lăsată în 

paragină; 

- tractorul subvenționat înstrăinat înainte de termen;  

- la start-up solicitantul de subvenții:  

1) a realizat investiția înainte de timp; 

2) nu a asigurat achiziționeze utilaje şi echipamente în condiții 

de piață, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care să 

cuprindă: minimum 3 cereri de ofertă şi dovada transmiterii 

acestora, ofertele primite, un proces-verbal semnat de 

reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată 

alegerea ofertei câștigătoare, contractul/contractele cu 

furnizorul/furnizorii şi, după caz, documentul din care să rezulte 

autorizarea activității de producție/servicii/comerț a furnizorului. 

4.3 „Linia fierbinte” şi programul 

mesajelor „alertă” - proceduri pentru 

recepţionarea, păstrarea şi procesarea 

mesajelor ce implică suspiciuni de 

fraudă parvenite, inclusiv din partea 

emitenţilor anonimi 

Linia telefonică 

fierbinte și a mesajelor 

„alertă” funcționale. 

Numărul apelurilor 

înregistrate. 

Iunie Acțiune realizată: 

Linia telefonică fierbinte este funcțională inclusiv și 

mesageria „alertă” poate fi accesată pe pagina web a 

instituției la likul: http://aipa.gov.md/ro/content/linia-fierbinte-0 

 

http://aipa.gov.md/ro/content/linia-fierbinte-0
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4.4 

 

Identificarea greșelilor și informațiilor 

eronate din dosarele de solicitare a 

subvențiilor 

Numărul notificărilor 

elaborate. 

Numărul dosarelor 

neeligibile depistate. 

 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

Pe parcursul anului de subvenționate, au fost identificate mai 

multe erori și greșeli comise din partea solicitanților de subvenții 

și anume: 

în cazul accesării subvențiilor post-investiționale: 

- producătorii agricoli au defrișat neregulamentar, cu abateri 

de la legislația în vigoare pentru plantațiile 

pomicole/viticole; 

- necorespunderea criteriilor de eligibilitate prevăzute de 

fiecare măsură/ submăsură a Regulamentului de 

subvenționare (deținerea dreptului de proprietate); 

- prezentarea datelor cu caracter denaturat (la momentul 

efectuării investiției producătorului agricol nu este 

înregistrat ca entitate juridică); 

- nu au atins punctajul necesar în procesul de evaluare de 

către Comitetul de evaluare și autorizare; 

- nu au declarat porțiunile de grant. 

în cazul accesării subvențiilor în avans: 

- nu este calculat corect valoarea proiectului investiției iar 

costurile neeligibile sunt incluse în valoarea investiției 

eligibilă; 

- estimarea subiectivă a numărului de locuri noi de muncă; 

- nu este calculat corect perioada de recuperare a investiției; 

- perfectarea cererii de solicitare a subvenției în avans pentru 

domenii ce nu sunt eligibile subvenționării. 

- afilierea față de un alt producător agricol; 

- imposibilitatea solicitantului de subvenții de a face dovada 

capacității de cofinanțare a proiectului; 

- investiția deja efectuată; 

- suprafață ce urmează a fi înființată nu corespunde cu 

capacitatea cai putere a tehnicii agricole; 

- imposibilitatea producătorului agricol de a prezenta acte 

confirmative pentru realizarea investiției (de ex: 

autorizarea sanitar-veterinară de funcționare pentru ferma 
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zootehnică, etc.). 

4.5 Implementarea standardului anti-mită 

ISO 37001:2017 și obținerea 

certificatului 

Sistem implementat. 

Certificat ISO 

37001:2017 obținut 

Februarie Acțiune realizată: 

În perioada 25-27 februarie curent, AIPA a parcurs misiune 

externă de audit privind implementarea Standardului internațional 

ISO 37001:2016 – Sisteme de management anti-mită. Ca rezultat 

s-a constat că AIPA implementează cu succes prevederile 

standardului și a fost certificată. AIPA este a două entitate din 

Republica Moldova care deține astfel de certificat. 

4.6 Implementarea Strategiei antifraudă, a 

Politicii de prevenire și combatere a 

cazurilor de fraudă 

Numărul riscurilor 

identificate și evaluate. 

Registrul riscurilor 

întocmit și comunicat. 

Permanent Acțiune realizată: 

Întru implementarea prevederilor Strategiei antifraudă și a 

Politicii de prevenire și combatere a cazurilor de fraudă (B006), au 

fost identificate și evaluate riscurile de fraudă și corupție. Cele 47 

riscuri identificate au fost analizate și evaluate în cadrul ședințelor 

Consiliului de Management al riscurilor, astfel că la 09 ianuarie 

2019 a fost aprobat Registrul riscurilor și difuzat angajaților 

Agenției în cadrul ședinței operative din data de 23 ianuarie curent. 

Totodată, au fost elaborate două chestionare privind 

determinarea coruptibilității în sistemul de subvenționare a 

producătorilor agricoli, care au fost plasate site-ul Agenției. De 

menționat că 350 persoane au fost chestionate, iar în baza acestor 

chestionare a fost elaborată analiza cerințelor și necesitățile 

părților interesate.  

Obiectivul 5. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare 

5.1 Participarea la negocierea programului 

ENPARD II 

Dialog inițiat. 

Numărul demersurilor 

înaintate. 

Numărul ședințelor 

organizate. 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

În perioada de raport, conducerea AIPA a avut o întrevedere 

cu reprezentanții Delegației Uniunii Europene. În cadrul întrunirii 

s-a fost discutat despre rezultatele implementării Programului 

ENPARD dar și despre succesul cu care s-a finalizat proiectul 

Twinning. AIPA a fost prima instituției din Republica Moldova 

care a implementa cu succes în proiect Twinning. 

Totodată s-a discutat despre necesitatea includerii 

reprezentanților AIPA în grupul de negociatori ce vor analiza 

posibilitatea de extindere al programului de finanțare s-au scriere a 

unui nou program de țară. 
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Au fost elaborate și acceptate spre finanțare două proiecte 

TAIEX cu tema: 

- colectarea și prelucrarea datelor în sistemul electronic a 

prețurilor de referință în cadrul statelor cu statut de membru al 

UE; 

- stabilirea și îmbunătățirea activităților de control intern în 

vederea prevenirii și detectării cazurilor de fraudare. 

Primul proiect TAIEX a fost realizat în perioada 2-7 iunie, 2019 

efectuându-se o vizită de studiu la NPA, Lituania. 

De comun cu experții externi s-a elaborat fișa de proiect 

preliminară privind cel de-al doilea Proiect Twinning ce va viza 

dezvoltarea instituțională în gestionarea schemelor de dezvoltare 

rurală precum și plățile directe. 

5.2 Dezvoltarea unui plan comun de acțiuni 

între AFIR-AIPA 

 

Plan dezvoltat Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

În perioada de raport, de comun cu AFIR s-a elaborat planul de 

acțiuni privind schimbul de informații și experiență în gestionarea 

fondului de subvenționare și a dezvoltării instituționale. 

Planul de acțiuni prevede: 

- transfer de experienţă în perfecţionarea şi dezvoltarea 

competenţelor AIPA pentru instituirea şi dezvoltarea unor forme, 

mecanisme şi proceduri clare şi eficiente de intervenţie în 

agricultură, în Republica Moldova; 

- preluarea bunelor practici în crearea, dezvoltarea şi 

gestionarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS) 

și Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS) utilizat 

în procesul de acordare a plăților directe; 

- dezvoltarea şi aprofundarea colaborării în domeniul instruirii 

personalului; 

- suport consultativ în vederea dezvoltării și menținerii Bazei de 

date a Preţurilor de Referinţă; 

- suport la implementarea şi perfectarea sistemului de 

management şi control intern, cât și sistem de control managerial 

în scopul asigurării unei gestiuni eficiente a fondului de 

subvenționare în cadrul AIPA, etc. 
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Din totalul acțiunilor planificate, în anul 2019 s-a realizat o 

vizită de studiu la AFIR, unde s-au discutat teme de interes pentru 

experții AIPA printre care respectarea condițiilor de eligibilitate, 

planificarea plăților, implementarea sistemului electronic de 

evidență contabilă, dar și despre procedura de achiziții publice 

specifică unei agenții de plăți. De asemenea, în cadrul întâlnirii, 

specialiștii AFIR au prezentat pașii pe care Agenția i-a parcurs 

pentru obținerea certificării ISO 27001 privind securitatea 

informației instituționale, precum și măsurile de prevenire a 

litigiilor cu solicitanții și beneficiarii de fonduri europene. 

De asemenea a avut loc o misiune de experți AFIR la Chișinău, 

la acest eveniment experții au avut schimbul de informații și 

experiență în ce privește dezvoltarea instituțională a Agenției dar 

și preluarea bunelor practici în gestionarea FNDAMR. 
5.3 Monitorizarea gradului de realizare a 

Planului de dezvoltare profesională 

continuă pentru anul 2019 

Numărul angajaților 

instruiți 

Pe parcursul 

anului (conform 

planului aprobat) 

Acțiune realizată: 

Programul de dezvoltarea profesională continuă pentru anul 

2019 a fost aprobat prin Ordinul nr. 14 din 21 ianuarie 2019. Pe 

parcursul anului s-a reușit realizarea a cca 90% din activitățile 

planificate în Programul de dezvoltarea profesională continuă. 

Astfel că s-a reușit organizarea cursurilor de instruire a limbii 

engleze pentru șefii subdiviziunilor structurale ale aparatului 

central al AIPA. Totodată, angajații AIPA au fost instruiți în 

următoarele domenii: 

- Crearea climatului de integritate profesională, organizat de 

CNA cu participarea a 52 angajați, ceea ce constitui 60% din 

totalul personalului; 

- Declarația de avere și interese personale, organizat de ANI cu 

participarea a 26 angajați, ceea ce constitui 29% din totalul 

personalului; 

- Cerințele SM ISO 37001:2016 Anti-mită. Implementarea 

acestora de către AIPA, cu participarea a 58 angajați, ceea ce 

constitui 37% din totalul personalului; 

- Cerințele SM ISO 9001:2015 managementul calității. 

Implementarea acestora de către AIPA, cu participarea a 16 
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angajați, ceea ce constitui 17% din totalul personalului; 

- Securitatea și sănătatea în muncă, cu participarea a 35 

angajați, ceea ce constitui 39% din totalul personalului; 

- Utilizarea practică a bazei de date a AIPA cu participarea a 6 

angajați ceea ce constituie 37% din totalul personalului;  

- Planul de afaceri în agricultură, cu participarea a 26 angajați, 

ceea ce constitui 29% din totalul personalului; 

- Evidența contabilă pentru instituțiile bugetare. Sistemul 

Informațional Integrat de evidență contabilă în autoritățile publice 

bazat pe platforma 1C (SIECAP)”, organizată de Ministerul 

Finanțelor, unde au participat 3 reprezentanți ai AIPA; 

- Evaluarea performanțelor angajaților AIPA, cu participarea a 

25 angajați, ceea ce constituie 28% din totalul personalului, etc. 

Obiectivul 6. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli 

6.1 Înaintarea propunerilor de modificare și 

completare a Legii nr. 276/2016 cu 

privire la principiile de subvenționare a 

producătorilor agricoli. 

100% propuneri 

acceptate de MADRM 

Trimestrul II Acțiune continuă: 

La solicitarea reprezentanților MADRM, prin scrisoarea nr. 107  

din 18 februarie curent, AIPA a înaintat propuneri de modificare și 

completarea a Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. De 

menționat că propunerile au fost remise repetat în adresa MADRM 

prin scrisoarea nr. 482 din 24 iunie 2019. 

6.2 Înaintarea propunerilor de modificare și 

completare a Hotărârii Guvernului nr. 

455/2017. 

100% propuneri 

acceptate de MADRM 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată: 

La solicitarea reprezentanților MADRM, prin scrisoarea nr. 107  

din 18 februarie curent, AIPA a înaintat propuneri de modificare și 

completarea a Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Avizul AIPA asupra 

proiectului citata fost remis prin scrisoarea nr. 283 din 03 aprilie 

2019. HG 455/2017 a fost modificată și completată prin HG 

249/2019. 

6.3 Participarea și asigurarea elaborării 

propunerilor CBTM (Cadrul Bugetar 

pe Termen Mediu) pentru anul 2020 și 

estimările pentru anii 202-2022. 

Asigurarea limitelor 

propuse de Ministerul 

lider (MADRM) 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată: 

La solicitarea MADRM, prin scrisoarea nr. 138 din 26 februarie 

2019, AIPA a înaintat propuneri pentru CBTM 2020-2022. De 

menționat că pe lângă acțiunile în proces de realizare au fost 
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 prezentate propuneri cu argumentări pentru acțiuni fără acoperire 

financiară ce urmează a fi realizate, politici noi dar și investiții 

capitale. 

De menționat că la invitația MADRM, reprezentanții AIPA au 

participat și la ședința grupului de lucru unde au prezentat 

propunerile de politică noi ce urmează a fi finanțate din bugetul 

public național. 

6.4 Asigurarea elaborării și prezentării 

propunerilor de buget pentru anul 2020 

și estimările pentru anii 2021-2022 

 

100% din solicitări 

acceptate de Ministerul 

lider (MADRM) 

Pe parcursul 

anului 

6.5 Participarea în procesul de elaborare a 

raportului intermediar și revizuirea 

Strategiei naţionale de dezvoltare 

agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 

Participarea 

reprezentanților AIPA 

la ședințe - 100%. 

100% propuneri 

acceptate de MADRM 

Trimestrul II Acțiune realizată: 

Reprezentanții AIPA au participat la toate ședințele privind 

revizuirea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă şi rurală 

pentru anii 2014-2020. De asemenea au fost prezentate realizările 

AIPA vis-a-vis de indicatori planificați în strategie. 

6.6 Elaborarea, aprobarea și 

implementarea planului de achiziții 

pentru anul 2019 

Plan de achiziții 

aprobat. 

Plan implementat 

100%. 

Trimestru I 

Trimestrul IV 

Acțiune realizată: 

Planul de achiziție ai AIPA a fost aprobat prin Ordinul nr. 6 

din 11 ianuarie curent. Planul citat prevede 27 expuneri de 

obiective de achiziții dintre care 23 de contracte vor fi de valoare 

mică. 

În acest sens, grupul de lucru responsabil de procedura de 

achiziție a fost convocat la necesitate, conform procedurilor 

stabilite de Legea 131/2015. Grupul de lucru s-a convocat în 5 

ședințe unde au fost analizate următoarele subiecte: examinarea 

planului de achiziții pentru anul 2019; evaluarea și examinarea 

ofertelor privind procedurile de achiziții stabilite, etc. 

În perioada de raport au încheiate 33 contracte de valoare 

mică, un contract prin cererea ofertei de prețuri și 13 alte contracte 

de locațiune, 1 contract prin COP. În acest sens au fost prezentate 

2 dări de seamă și întocmite 7 procese-verbale destinate procesului 

de achiziție. 

6.7 Examinarea și înaintarea propunerilor 

la Regulamentul cu privire la acordarea 

subvențiilor pentru îmbunătățirea 

nivelului de trai și de muncă în mediul 

rural din FNDAMR 

 

100 % propuneri 

acceptate de MADRM 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată: 

În perioada de raport AIPA a participat la toate ședințele 

grupului de lucru cu privire la elaborarea Regulamentului cu 

privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de 

trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR. Ca rezultat, prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019, regulamentul citat a fost 
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aprobat. Astfel că începînd cu anul 2020 AIPA va implementa o 

nouă modalitate de subvenționare „în avans” destinată dezvoltării 

zonelor rurale. În acest sens, solicitanții de subvenții vor putea 

accesa surse financiare din FNDAMR pentru 3 domenii și anume: 
- îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice 

rurale; 

- renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale; 

- diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole. 

De menționat că, AIPA se pregătește de implementarea a noi 

măsuri de susținere a solicitanților de subvenții destinate 

dezvoltării rurale. În acest sens, la 04 martie curent, a fost semnat 

Acordul de colaborare cu Solidarity Fund PL şi Rețeaua 

Națională LEADER în scopul preluării bunelor practici în 

gestionarea abordării LEADER în Republica Moldova. 

6.8 Înaintarea propunerilor către MADRM 

la conceptul „plăți directe” 

Concept dezvoltat. 

100% propuneri 

acceptate de MADRM 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune în curs de realizare: 

La 21 iunie 2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului a convocat în ședință cu reprezentanții 

AIPA și a asociațiilor de profil din sectorul agricol pentru a 

consulta opinia lor cu referire la oportunitățile plăților directe în 

agricultură. 

Astfel, în cadrul discuțiilor, s-au discutat despre cadrul legal, 

scopul plăților directe, domeniul de aplicare, potențialii beneficiari 

eligibili, precum și cuantumul plăților directe. 

În cadrul discuțiilor, ministerul a avut scopul de a consulta 

opinia membrilor asociațiilor de profil din sectorul agricol despre 

domeniile de aplicare, condițiile pentru eligibilitate, cuantumul 

plății, inclusiv, dacă aceste plăți directe ar îndemna producătorii 

agricoli să investească mai mult în sector. Obiectivul fiind de a 

impulsiona dezvoltarea zootehniei din țara noastră, de a majora 

produsele agricole ecologice și de a dezvolta zonele defavorizate 

din localitățile țării. 

Obiectivul 7. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești 

7.1 Crearea și implementarea Registrului 

electronic privind evidența dosarelor de 

Registru electronic 

privind evidența 

Trimestrul II Acțiune realizată: 

A fost creat și implementat Registrul electronic privind 
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judecată  dosarelor de judecată 

funcțional 

evidența dosarelor de judecată. Registrul citat reflectă evidența 

litigiilor de judecată în care Agenția are calitate procesuală de 

reclamant și pârât. 

În privința reprezentării drepturilor și intereselor legitime ale 

AIPA în instanța de judecată, precizăm că a fost asigurată 

reprezentarea AIPA în cadrul a 96 litigii în instanță. În cazul a 59 

litigii, AIPA are calitate procesuală de reclamant. 

7.2 Evaluarea rezultatelor procesului de 

reprezentare a intereselor legitime ale 

Agenției în instanțele judecătorești 

Efectuarea instruirilor 

interne în scopul 

dezvoltării şi menţinerii 

standardelor înalt 

profesionale în 

domeniul reprezentării 

intereselor legitime ale 

Agenției în instanțele 

judecătorești 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

În privința reprezentării drepturilor și intereselor legitime ale 

AIPA în instanța de judecată, precizăm că a fost asigurată 

reprezentarea AIPA în cadrul a 96 litigii în instanță. În cazul a 59 

litigii, AIPA are calitate procesuală de reclamant. 

În urma pronunțării deciziilor judecătorești definitive și 

irevocabile în favoarea Agenției, în baza Codului de Executare, au 

fost remise spre executare 16 titluri executorii.  

Subsidiar, AIPA a înaintat 6 cereri de admitere a creanțelor în 

cadrul proceselor de insolvabilitate Toate cererile de admitere a 

creanțelor au fost admise de către instanța de insolvabilitate, fiind 

validate creanțele în mărime de cca 10,7 mil. lei.  

Menționăm că AIPA a fost recunoscută în calitate de parte 

civilă pe 5 cauze penale, respectiv, a înaintat acțiuni civile în 

cadrul procesului penal, suma totală a acțiunilor civile înaintate 

fiind de cca 7,2 mil. lei.  

În altă ordine de idei, Agenția are calitatea procesuală de pârât 

în 34 litigii de judecată, valoarea totală a acestora fiind de cca 14,2 

mil. lei. Menționăm că 13 litigii au fost examinate de către Curtea 

Supremă de Justiție, fiind pronunțate în acest sens 10 decizii în 

favoarea AIPA, prin care s-a prevenit încasarea sumei de cca 24,7 

mil. lei din contul statului. 

În temeiul Acordurilor de rambursare benevolă a subvenției, 

încheiate între AIPA și a titlurilor executorii emise pe marginea 

hotărârilor definitive pronunțate în favoarea AIPA beneficiarii de 

subvenții au încheiat acorduri de rambursare benevolă în sumă 

totală de 8,3 mil. lei, fiind restituite mijloace financiare în mărime 
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de cca 6,0 mil. lei. 

Obiectivul 8. Implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015 

8.1 Menținerea și îmbunătățirea Sistemului 

de management al calității conform 

cerințelor Standardului ISO 9001:2015 

Sistemul de 

management al calității 

menținut și îmbunătățit 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune continuă: 

Pe parcursul anului 2019, au fost operate modificări și 

îmbunătățiri a tuturor documentelor relevante standardului ISO 

9001:2015 – Sisteme de management al calității, ca rezultat al 

procesului de reorganizare a Agenției din instituție publică în 

autoritate administrativă.  

Totodată, în perioada 20 – 22 noiembrie 2019, în cadrul AIPA, 

s-a efectuat o misiune de evaluare privind implementarea 

Standardului ISO 9001:2015 „Sistemul de management al calității 

de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC). 

Ca rezultat, misiunea s-a desfășurat cu succes fără a fi identificate 

neconformități. 

AIPA a demonstrat abilitatea de a furniza consecvent servicii 

de calitate către client dar și a gestiona eficient resursele financiare 

alocate prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural dar și partenerilor externi.  

8.2 Elaborarea și aprobarea registrului 

riscurilor și oportunităților  

Registru elaborat și 

aprobat 

Trimestru I Acțiune realizată: 

Subdiviziunile structurale ale AIPA au actualizat registrele 

riscurilor și oportunităților, astfel că urmează a fi definitivat 

Registrul riscurilor și oportunităților la nivel de AIPA. 

De asemenea a fost desfășurat procesul de autoevaluare a 

sistemului de Control Intern Managerial în cadrul AIPA fiind 

elaborat raportul de autoevaluare a CIM pentru 2018, emisă și 

publicată Declarației de bună guvernare pentru anul 2018. 

8.3 Elaborarea Planului de implementare a 

Programului de asigurare a calității al 

AIPA pentru anul 2019 

Plan elaborat, aprobat 

și implementat 

Ianuarie Acțiune realizată: 

Planului de implementare a Programului de asigurare a 

calității al AIPA pentru anul 2019 elaborat și aprobat în luna 

martie 2019. De menționat că acesta reflectă și acțiunile de 

îmbunătățire ce au fost înaintate în adresa AIPA de către compania 

de a efectuat misiunea de supraveghere a implementării ISO 

9001:2015. 

8.4 Elaborarea analizei cerințelor părților Analiză efectuată Semestrul I Acțiune realizaă: 
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interesate  Trimestrul I A fost elaborată și aprobată analiza cerințelor părților 

interesate. Acesta reflectă părțile interesate în procesul de 

subvenționare cât și așteptările acestora.  

De menționat că în urma desfășurării campaniei de informare 

a producătorilor agricoli (desfășurată în luna ianuarie 2019), AIPA 

a realizat sondajul privind gestionarea FNDAMR. Datele despre 

raportul elaborat pot fi accesate la linkul: 
http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport_Rezultate%20Sondaj

_parti%20interesate_CI_2019.pdf 

8.5 Elaborarea analizei de management 

pentru anul 2018 

Acțiune realizată: 

A fost elaborată și aprobată Analizei de management pentru 

anul 2018. Acțiunea a demarat cu întârziere dat fiind faptul că 

această analiză se bazează pe dosarele de subvenționare 

recepționate și achitate de AIPA. Acum, după finisarea procesului 

de recepționare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar  

pentru anul 2019 poate fi definitivată și analiza de management. 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport_Rezultate%20Sondaj_parti%20interesate_CI_2019.pdf
http://aipa.gov.md/sites/default/files/Raport_Rezultate%20Sondaj_parti%20interesate_CI_2019.pdf

