
      

R 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură  

___________________ 

Serviciul relații externe 

RAPORT 
Sondaj privind obstacolele întâmpinate în 

procesul de depunere a dosarului 

spre subvenționare 

data: 04/07/17 



Raport privind rezultatele chestionarului 

”Ce obstacole întâmpinați în procesul de depunere a dosarului 

spre subvenționare” 

perioada 25 mai-13 iunie 2017 

 

Întru optimizarea și îmbunătățirea procesului de depunere a dosarului spre 

subvenționare, producătorilor agricoli, participanți la seminarele de 

informare în perioada 25 mai-13 iunie 2017, au fost îndemnați să răspundă la 

întrebările din chestionarul cu privire la obstacolele întâmpinate în procesul 

de depunere a dosarului spre subvenționare. 

La întrebarea cât de clar este expusă informația cu privire la procedura de 

depunere a dosarului spre subvenționare în Regulamentul privind modul de 

repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, 

cca 49 % sunt de părerea că informația este expusă destul de clar și doar 2% 

sunt de părerea că informația aferentă depunerii dosarului de subvenționare 

este expusă neclar și ambiguu.  

 

 

0

20

40

60

80

100

120

5-foarte bine 4-bine 3-satisfăcător 2-rău 1-foarte rău

În ceea ce privește dificultatea completării dosarului, respondenții au răspuns 

cu bine - cca 48% și doar 7% sunt de părerea că este prea complicat de 

colectat toate documentele solicitate.   
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Per ansamblu, angajații oficiilor Teritoriale AIPA sunt deschiși la colaborare, 

acest fapt s-a dovedit prin chestionarea producătorilor agricoli care în număr 

de 42% au declarat că sunt foarte mulțumiți de colaborarea cu OT și doar 1% 

au fost nemulțumiți de colaborarea acestora.     
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În cadrul intervievării cu privire la documentele ce presupun mai multe 

dificultăți sau impedimente, pe parcursul perfectării dosarului de 

subvenționare,   respondenții au menționat următoarele acte: 

1. Planul de afaceri 

2. Documente pentru obținerea creditelor/aplicarea formulelor de calcul la 

primirea creditelor 

3. Documente privind apartenența la una din asociațiile de profil (este 

considerat inutil) 

4. Cererea (ar trebui să fie doar informații de completare) 

5. Bilanțul, raporturi financiare  

6. Apar unele dificultăți la primăriile locale (birocrația) 

7. Documente privind apartenența la un grup de producători  

8. Prezentarea suprafețelor arendate (numerele cadastrale nu întotdeauna 

corespund)  

9. Certificatul de la primărie sau copii din carnetul de înregistrare a 

contractelor de arendă a terenului 

10. Certificat de la inspectoratul fiscal  

11. Certificat de instruire  

12. Proces-verbal de punere în funcțiune 

 

 

La întrebarea cu ajutorul cui solicitanții de subvenții pregătesc dosarul de 

subvenționare s-a răspuns după cum urmează: 

 

Companii de consultanță 20% 

Oficiile Teritoriale ale AIPA   40% 

Angajații direcțiilor agricole 

raionale  

11% 

Asociațiile agricole 5% 



Parteneri de afacere 4% 

De sine stătător 20% 
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După rezultatele obținute putem deduce că, cei mai solicitați pentru 

perfectarea dosarului de subvenționare sunt angajații Oficiilor Teritoriale ale 

AIPA urmați de companiile de consultanță. O bună parte din solicitanți, 

pregătesc dosarul spre subvenționare de sine stătător, ceea ce demonstrează 

că, procedura de depunere on-line va fi una binevenită pentru o nouă etapă în 

procesul de subvenționare.   

 

În ceea ce privește informarea producătorilor agricoli, potențiali beneficiari 

de subvenții, privind măsurile de sprijin și procedurile aferente procesului de 

subvenționare, este efectuată în mărime de 34% prin intermediul AIPA și 

MAIA. La polul opus cu 4% și respectiv 5% s-au situat Asociațiile de profil și 

APL-urile.  

 

 

Buna informare a producătorilor agricoli, depinde în mare parte de 

instrumentele utilizate. Astfel, în cadrul sondajului, s-au chestionat 

participanții cu privire la sursele de informare preferate, utilizate zi de zi de 

PA în vederea identificării acestora. În acest context, 32% din cei chestionați 

ar prefera să fie informați prin intermediul internetului (facebook, pagina 

web a AIPA, e-mailuri etc.) și 24% ar prefera atelierele de lucru și seminarele. 



În număr de 14% sunt interesați de ghidurile specializate, care la moment, cu 

părere de rău, nu sunt disponibile. 

 

0

20

40

60

80

100

120

TV Radio Internet Presă scrisă Ghiduri

specializate

Pliante Ateliere de

lucru/seminare
 

 

 

Sugestii/propuneri/comentarii pentru îmbunătățirea procesului de depunere a 

dosarului spre subvenționare parvenite din partea PA: 

1. Depunerea dosarului on-line/semnătură electronică  

2. Dezbaterile și consultările trebuie să se desfășoare în perioada decembrie-

februarie, nu primăvara sau vara  

3. Reducerea nr. de acte necesare/simplificarea pregătirii dosarelor pentru 

subvenționare  

4. De urgentat informarea populației despre subvenționare  

5. Plasarea pe site a modelelor de acte după care producătorii agricoli să se 

conducă  

6. Acordarea subvențiilor la ha, indiferent de suprafață, motorină fără accize 

și taxă de folosire a drumurilor inclusă  

7. Instruirea reprezentanților din sate (APL-urile) 

8. Păstrarea deservirii raionului Vulcănești la OT Cahul  

9. Exemple de persoane care au beneficiat de subvenții și doresc să se împartă 

cu experiența lor  

10.  Scoaterea din regulament a criteriului apartenenței obligatorii la asociațiile 

agricole  

11. Toate măsurile de subvenționare să fie incluse într-un singur dosar  

12. Să se organizeze seminare mai des  

13. Mai multă transparență în alocarea subvențiilor  

14. Subvenționarea întreprinderilor mici/mijlocii nediscriminarea între 

producătorii agricoli 

15. Stimularea producătorilor începători  

16. Posibilitatea înregistrării prealabile (programare) pentru depunerea 

dosarului  

17. Distribuirea informațiilor privind programele de subvenționare prin poșta 

electronică  

 


