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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, precum  

și alți donatori 

internaționali; 
 

Creșterea implicării 

reprezentanților media și a 

altor parteneri cheie în 

comunicare privind 

diseminarea informației. 

 

 

 

 

APROBAT: 
 

 
 

Vadim CURMEI 

Director al AIPA 

«  » FEBRUARIE 2020 

  

  

 
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 modul precum și calitatea informațiilor 

diseminate în rândul fermierilor. 

Astfel, în scopul informării potențialilor 

solicitanți de subvenții precum și asigurării 

transparenței, în ceea ce privește gestionarea 

Fondului de subvenționare acordat de către stat 

pentru  anul 2020, AIPA a organizat în perioada 

20-31 ianuarie 2020 o amplă Campanie de 

informare pe întreg teritoriu al Republicii Moldova 

cu privire la oportunitățile de finanțare prin 

prisma FNDAMR, oferite atât pentru fermieri 

precum și pentru autoritățile publice locale, în 

accesarea subvențiilor în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de trai în mediul rural. 

 

În perioada de referință, s-au desfășurat 34 

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 

16 000 de broșuri și pliante privind Măsurile de 

subvenționare atât post-investiționale cât și în 

avans. De menționat, că în cadrul ”Campaniei de 

informare-2020” AIPA a fost susținută financiar de 

partenerii de dezvoltare cu susținerea cărora a fost 

posibil realizarea materialelor de informare. 

Totodată, sesiunile de informare s-au realizat în 

parteneriat cu reprezentanții Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

precum și cu reprezentanții BC ,,Moldova 

Agroindbank, astfel creându-se un dialog 

constructiv privind condițiilor de accesare a 

surselor financiare atât din partea statului precum 



și din cadrul instituțiilor financiare. 

Reprezentanții AIPA, MADRM au oferit suport informațional detaliat și 

argumentat cu privire la măsurile de sprijin și posibilitățile financiare acordate 

producătorilor agricoli, autorităților locale despre posibilitățile de accesare a 

subvențiilor postinvestiționale, în avans pentru proiecte start-up, precum și 

subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. 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, în cadrul campaniei date 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 evitarea 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 Secțiile/Serviciile teritoriale ale 

AIPA, Direcțiile agricole raionale, Centrelor de excelență, etc. Pe parcursul 

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

au participat peste 2124 de producători agricoli, dar și peste 680 de primari, 

potențiali beneficiari de subvenții atât tradiționale precum și în avans. 

 

Tabel rezumativ cu privire la rezultatele participării pe fiecare Oficiu Teritorial 

AIPA (în comparație cu 2019): 

 
N/o Serviciul 

/Secția 

teritorială 

Locul desfășurării Nr 

participanți 

2019 

Nr 

Participanți 

2020 

Producători 

agricoli 

Primari 

1 Serviciul 

teritorial 

Floreşti 

Florești/Soroca/Șoldănești  

160 

 

292 

 

34 

2 Secția 

teritorială 

Chişinău 

Ialoveni/ Anenii Noi/ 

Strășeni 

Criuleni/ Dubăsari 

 

250 

 

286 

 

56 

3 Serviciul 

teritorial 

UTA 
Găgăuzia 

Comrat/ Ceadîr-Lunga/ 

Basarabeasca 
 

300 

 

116 

 

19 

4  

Secția 

teritorială 

Bălți 

Fălești/ 

Sîngerei/Drochia/Rîșcani 
 

35 

 

62 

 

83 

5 Secția 

teritorială 

Cahul 

Cantemir/Taraclia/ 

Cahul/Vulcăn

ești 

 
80 

 

416 

 

98 

6 Secția 

teritorială 

Ungheni 

Călăraşi/Ungheni/Nisporeni  
360 

 

278 

 

60 

7 Secția 

teritorială 

Orhei 

Orhei/ Teleneşti 

Rezina 

 

250 

 

190 

 

69 



8 Secția 

teritorială 

Edineţ 

 Edineţ/ Dondușeni 

Briceni/ Ocnița 

 

90 

 

189 

 

98 

9 Serviciul 

teritorial 
Căuşeni 

Ştefan-Vodă/Căuşeni  

50 

 

186 

 

36 

10 Serviciul 

teritorial 

Hîncești 

 Cimișlia/Hîncești/Leova  

82 

 

109 

 

42 

TOTAL 1657 2124 687 

 
 

Numărul mare de participanți indică o bună 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. 

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

localitățile din raza Secției Teritoriale Cahul în care au participat cca 416 

producători agricoli, inclusiv 98 de reprezentanți ai autorităților locale din 

raioanele (Cahul, Cantemir, Vulcănești și Taraclia), urmat de Serviciul Teritorial 

Florești (Florești, Soroca și Șoldănești). La polul opus, s-a situat pentru al doilea 

an consecutiv Secția Teritorială Bălți ce cuprinde raioanele (Fălești, Sîngerei, 

Drochia, Rîșcani) cu o rată mult mai redusă a prezenței fermierilor în cadrul 

sesiunilor informative, ceea ce necesită o atenție sporită din partea reprezentanților 

AIPA în a comunica unui număr tot mai mare de producători agricoli precum și 

altor grupuri țintă ce ar fi interesați în accesarea subvențiilor din partea statului. 

În vederea optimizării și îmbunătățirii procesului de depunere a dosarului spre 

subvenționare s-a elaborat și lansat Chestionarul de Evaluare privind gradul de 

satisfacție al fermierilor, cu privire la serviciile prestate de reprezentanții AIPA atât 

la nivel regional precum și central. Urmare  a intervievării Producătorilor agricoli 

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 

 Excluderea documentelor prezente în Registrele electronice de stat 

 Achitarea subvențiilor la ha 

 Mărirea plafonului de acordare a subvenției la submăsura 1.3 

 Introducerea unei măsuri de sprijin privind subvenționarea îngrășămintelor 

minerale/organice 

 Majorarea FNDAMR 

 Subvenționarea fiecărui teren agricol prelucrat (precum în țările UE) 
 Procedura de depunere să fie simplificată și operativă 
 Informarea fermierilor despre noile modificări ce vizează Regulamentele de 

subvenționare 
 Mărirea plafonului ce ține de vârsta la tineri fermieri de la 35 la 40 de ani 

 
 
 
 
 



2. Ce așteptări aveți de la AIPA? 

 Conlucrare mai eficientă cu solicitanții/beneficiarii de subvenții 

 Micșorarea termenilor de acordare a subvențiilor 
 Conlucrare cu producătorii mici și mijlocii  

 Deschiderea Oficiului Teritorial al AIPA în Soroca 

 Organizarea seminarelor mai des în teritoriu, prin acordarea explicațiilor clare 

vis-a-vis de obținerea subvențiilor 

 Să fie achitate subvențiile în anul depunerii și nu în anul următor 
 Schimbarea perioadei de alocare a subvenției pentru irigare  
 Oferirea mai multor informații ce vizează accesarea subvențiilor pentru 

persoanele începătoare (tineri) 
 Mai bună cooperare cu primăriile, spre accesarea subvențiilor 
 Depunerea dosarelor on-line pe toate măsurile de sprijin 
 Alocarea fondurilor pentru susținerea și dezvoltarea zonelor rurale 
3. Pregătirea căror documente presupun mai multe dificultăți pentru dvs.? 
 

 Cererea de obținere a subvenției 

 
 

De remarcat că, numărul propunerilor/sugestiilor acordate de fermieri este în 

scădere comparativ cu anul 2019, ceea ce demonstrează că eforturile depuse de 

Agenție sunt la nivelul așteptărilor producătorilor agricoli, inclusiv PA sunt mult 

mai documentați cu privire la pregătirea dosarelor în vederea accesării subvențiilor. 

În acest context, vom depune tot efortul ca cele mai relevante sugestii și propuneri 

înaintate să fie transpuse mai departe în documentele de politici și/sau 

procedurile/procesele interne de lucru, în vederea acordării unei transparențe atât în 

gestionarea Fondului precum și a procesului de lucru la nivelul Agenției.  

Campania de informare pentru anul 2020 s-a încheiat cu o conferință de 

presă în cadrul căreia, directorul AIPA, dl Vadim Curmei a prezentat rezultatele 

subvenționării pentru 2019 și a anunțat lansarea Campaniei de recepționare a 

cererilor de solicitare a subvențiilor pentru 2020. Totodată, în urma conferinței de 

presă a sporit interesul din partea reprezenanților mass-media, de a participa în cadrul 

emisiunilor TV/radio, spre informarea publicului larg cu privire la oportunitățile de 

finanțare prin prisma FNDAMR pentru anul curent, în vederea dezvoltării 

sectorului agricol și zonelor rurale din RM. 

Totodată, Campania de informare a oferit o platformă pentru un dialog 

constructiv între producătorii agricoli și reprezentanții autorităților centrale/locale, 

astfel, fiecare seminar de informare finalizându-se cu sesiune de întrebări-

răspunsuri. Participanții la seminare au apreciat calitatea redării informațiilor clare 

și bine structurate, claritatea răspunsurilor oferite de reprezentanții AIPA/MADRM 

solicitând ca asemenea întrevederi să aibă loc mai des în toate raioanele țării, în  

vederea informării grupului țintă cu privire la noile modificări incluse în 

documentele de politici ce vizează acordarea subvențiilor din partea statului dar și 

altor surse financiare din partea partenerilor externi. 

 

 

Numai prin cooperare și înțelegere reciprocă dintre beneficiari și Agenție 

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


