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                                                                                                                                                                                                         APROBAT: 

Vadim CURMEI 

Director adjunct al IP „AIPA” 

RAPORTUL DE ACTIVITATE  

AL I.P. „AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ” 

PENTRU ANUL 2018 
 

Nr. 

d/o 
Acțiuni 

Indicatorii de 

rezultat/ 

performanță 

Termen de 

realizare 
Nivelul de executare 

1 2 4 5 6 

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

1.1 Repartizarea Fondului național 

de dezvoltare a agriculturii și 

mediul rural 

100% din fond 

valorificat 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată:  
Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2018, 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (în 

continuare - FNDAMR) a constituit 900,0 mil. lei. 

Din suportul financiar acordat de stat, prin mecanismul de 

subvenționare, au beneficiat de subvenții atât entități economice 

cât și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător 

în condițiile legislației naționale, astfel încât FNDAMR a fost 

valorificat 100%. În anul de raport, valoarea fondului a rămas las 

nivelul anului 2017 dar a sporit de 2,25 ori în comparație cu anul 

2010, când a fost instituită AIPA. 

Valoarea FNDAMR pentru anul 2018 a fost distribuită după cum 

urmează: 28,8 mil. lei contribuția statului pentru Fondul Național 

al Viei și Vinului, 221,4 mil. lei au constituit restanțele față de 

cererile depuse de producătorii agricoli în anul de subvenționare 

2017 iar 631,8 mil. lei, au constituit finanțarea cererilor 

producătorilor agricoli, depuse pe parcursul anului 2018, aferente 

măsurilor de sprijin. Totodată, din suma totală pentru anul 2018 - 

18,0 mil. lei au constituit cheltuielile de administrare a 

FNDAMR. 
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Pentru subvenționarea clasică (HG 455/2017), în cadrul AIPA, 

au fost depuse 7417 dosare de solicitare a sprijinului financiar 

pentru 4411 producători agricoli unici, în valoare totală ce a 

depășit 1070,0 mil. lei.  

Numărul dosarelor de solicitare a sprijinului financiar, în anul 

2018 s-a majorat cu 27% sau 1584 dosare de solicitare față de 

anul 2017 și de peste 7 ori în comparație cu anul 2010. Urmare a 

subvențiilor solicitate, a fost posibilă atragerea investițiilor în 

sectorul agroindustrial de peste 6,0 mlrd. lei cu peste 15% mai 

mult față de investițiile efectuate de producătorii agricoli în anul 

2017 (5,2 mlrd. lei). Investițiile efectuate au generat crearea a 

4635 locuri noi de muncă (dintre care 2946 ocupate de bărbați și 

1689 locuri de muncă destinate femeilor). 

Din sursele FNDAMR pentru anul 2018 au fost achitate restanțele 

față de producătorii agricoli solicitanți de subvenții din anul 2017 

în sumă a 221,1 mil. lei sau 1500 dosare. 

Conform art. 3 din HG nr. 507/2018, pentru finanțarea cererilor 

de solicitare a subvențiilor în avans au fost alocate 45 mil. lei. 

În acest sens, la AIPA au fost depuse 66 dosare de solicitare a 

subvenției în avans. Au fost finanțate 14 dosare pentru plăți în 

avans, fiind executate 100% și respectiv autorizate spre plată în 

sumă de 5,0 mil. lei. Totodată, au fost expediate 20 notificări 

instituțiilor financiare privind acceptul efectuării plăților din 

contul Escrow. 

1.2 Elaborarea mecanismului de 

notificare prin SMS a 

producătorilor agricoli despre 

starea dosarului de 

subvențioanare 

Mecanism dezvoltat; 

Ordin de dare în 

exploatare elaborat 

Trimestrul II-

IV 
Acțiune realizată parțial: 
AIPA a refuzat aplicarea mecanismului de notificare prin SMS a 

producătorilor agricoli privind starea dosarului de subvenționare 

din motivul sporirii costurilor financiare ale acesti aplicații cu 

operatorul național. Această acțiune nu a fost abandonată dar 

dezvoltată. Astfel că a fost elaborat un sistem de notificare prim 

email a producătorilor agricoli. Acest sistem nu va necesita 

cheltuieli finaciare și va fi mai ușor de aplicat. Producătorul 
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agricol va primi prin email notificare despre starea dosarului de 

subvenționare. Această aplicație va fi funcțională începând cu 01 

februarie 2019, din momentul recepționării cererilor de 

subvenționare. 

1.3 Supravegherea implementării 

Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 

21 iunie 2017 cu privire la modul 

de repartizare a mijloacelor 

Fondului național de dezvoltare a 

agriculturii și mediul rural 

100% rapoarte 

solicitate elaborate 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 
La solicitarea MADRM și altor instituții a fost elaborată și 

prezentată informația cu privire la „Rezultatele subvenționării 

2018” și peste 30 de rapoarte privind subvenționarea pe raioane. 

Totodată, au fost elaborat rapoarte privind realizarea indicatorilor 

SNDAR 2014-20202, ENPARD, precum și rapoarte către 

Consiliul Concurenței cu privire la producătorii agricoli care au 

beneficiat în anul 2017 de subvenții la submăsura 1.6. 

1.4 Elaborarea, înaintarea spre 

aprobare către MARDM și 

monitorizarea implementării 

matricei de politici pentru 

Fondului național de dezvoltare a 

agriculturii și mediul rural 

Matrice aprobată de 

MADMR; 

Gradul de 

implementare a 

matricei de politici 

Semestrial  Acțiune realizată parțial: 
Prin scrisoarea nr. 243 din 30 martie 2018 AIPA a înaintat 

MADMR solicitare de convocare a grupului de lucru cu privire la 

elaborarea matricea de politici pentru Fondului național de 

dezvoltare a agriculturii și mediul rural. Matricea de politici a fost 

elaborată doar că DAMEP al MADMR nu au reușit aprobarea 

acesteia. 

1.5 Înaintarea propunerilor de 

modificare și completare a Legii 

nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu 

privire la principiile de 

subvenționare a producătorilor 

agricoli 

100% propuneri 

acceptate de 

MADRM 

Trimestrul II Acțiune realizată: 
AIPA a înaintat MADMR propuneri de modificare și completare 

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

producătorilor agricoli. Propunerile înaintate au fost aprobate de 

Parlament în ședința din 30 noiembrie curent. 

1.6 Înaintarea propunerilor de 

modificare și completare a 

Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 

21 iunie 2017 

100% propuneri 

acceptate de 

MADRM 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 
Prin scrisoarea nr. 155 din 28 februarie 2018 AIPA a prezentat în 

adresa MADRM propuneri de modificare și completare la 

Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017. Modificările în 

cauză, au fost efectuate ținând cont de multiplele demersuri 

parvenite de la solicitanții de subvenții precum și asociații de 

profil. Acestea au fost discutate și analizate în cadrul ședințelor 
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grupului de lucru instituit de MADRM. Propunerile înaintate au 

fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 923/2018. 

1.7 Elaborarea și actualizarea 

manualelor de proceduri privind 

implementarea Fondului național 

de dezvoltare a agriculturii și 

mediul rural 

Numărul manualelor 

de proceduri elaborate 

și actualizate 

Februarie Acțiune realizată: 
În anul de raport au fost elaborate 12 manuale de proceduri: 

-4 manuale de proceduri pentru implementarea subvențiilor în 

avans pentru proiectele strat-up: Procesul de depunere și 

aprobare a cererilor; Procesul de solicitare și autorizare a 

subvențiilor; Verificare la fața locului; Procesul de verificare la 

fața locului III (postinspecție). 

-Manualul de proceduri privind identificarea și analiza riscurilor 

de fraudă și nereguli; 

-Manualul de proceduri privind descrierea procesului de 

monitorizare postinspecție; 

-Manualul de proceduri privind evidența decontărilor. 

-Manualul privind identificarea riscurilor și managementul 

cazurilor de risc. 

-Manualul privind aspectele organizatorice. 

-Manualul privind definirea funcțiilor sensibile din cadrul IP 

„AIPA”. 

-Manualul sistemului de management anti-mită. 

 -Manualul privind implementarea politicii anti-mită. 

Obiectivul 2. Asigurarea implementării sistemului de depunere on-line a dosarelor de subvenționare 

2.1 Instituirea sistemului de 

depunere on-line a dosarelor de 

solicitare a sprijinului financiar 

Sistemul de depunere 

on-line funcțional; 

10% din dosarele de 

subvenționare depuse 

on-line 

Aprilie 

 

Trimestrul IV 

Acțiune amânată pentru anul 2019: 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 923/2018 cu 

privire la modificarea și completarea HG455/2017, depunea 

online a dosarelor de subvenționare va fi posibilă de realizat 

începând cu anul de subvenționare 2019.  

Pentru submăsurile 1.3, 1.5, 1.7, 1.7A și 2.4, dosarele de 

solicitare a sprijinului financiar vor putea fi depuse inclusiv on-

line, de la momentul punerii în funcțiune a platformei de 

depunere on-line. Documentele care vor fi atașate la dosarele de 

solicitare a sprijinului financiar depuse on-line vor fi în format 

2.2 Verificarea conformității 

sistemului și înlăturarea erorilor 

depistate 

90 % erori înregistrate 

să fie depistate; 

100% din erorile 

depistate să fie 

înlăturate 

Trimestrul III 
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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 

Imediat după 

implementare

a sistemului 

de depunere 

on-line 

pdf, având aplicată semnătura electronică a solicitantului 

(administrator) sau a reprezentantului legal al solicitantului sau a 

unui reprezentant împuternicit, cu atașarea actelor ce confirmă 

deținerea împuternicirilor respective, conform legislației. 

Depunerea on-line reprezintă un prim pas de simplificare a 

procedurilor de lucru cu beneficiarii de subvenții, astfel încît 

producătorii agricoli să economisească timp și resurse pentru 

depunerea dosarului de subvenționare. 

Facilitatarea constă în simplificarea completării dosarului de 

subvenționare, dar și a depunerii acestuia, fără a mai fi necesară 

deplasarea la oficiile teritoriale ale Agenției. Totodată, sisitemul 

va permite eliminarea oricăror suspiciuni privind depunerea și 

înregistrarea dosarelor. 

Pînă la moment s-a reușit:  

- elaborarea și avizarea de către Agenția de Guvernare 

Electronică a Conceptului (caietul de sarcini) pentru dezvoltarea 

sistemului de depunere on-line a dosarelor de subvenţionare în 

agricultură; 

- evaluarea pozitivă a concepului de dezvoltare a sistemului de 

depunere on-line a dosarelor de subvenţionare de către un expert 

independent contractat de Proiectul de asistență tehnică pentru 

implementarea Programului ENPARD – Moldova. 

Ținem să menționăm că, AIPA este în proces de identificare a 

surselor financiare necesare pentru dezvoltarea acestui sistem. 

Mai mult ca atît, începînd cu 2 aprilie 2018, AIPA a lansat 

modulul „Programeazăte on-line”. În acest sens, producătorii 

agricoli au posibilitatea să se programeze on-line pentru 

depunerea dosarelor de subvenționare la Oficiile Teritoriale ale 

AIPA, precum și să se programeze pentru orele de audiență la 

conducerea Agenției. Implementarea acestui serviciu, oferă 

cetățenilor o modalitate simplă și comodă de programare, reduce 

timpul de așteptare și sporește calitatea serviciilor oferite de 

2.4 Crearea unui „help desk” privind 

procedura de depunere a 

dosarului spre subvenționare on-

line 

„help desk” creat Imediat după 

implementarea 

sistemului de 

depunere on-

line 

2.5 Asigurarea procesului de 

depunere on-line a dosarului de 

subvenţionare 

10% din dosarele de 

subvenționare depuse 

on-line; 

100% dosare depuse 

on-line examinate 

Pe parcursul 

anului 

2.6 Asigurarea raportării privind 

procesul de depunere a dosarului 

spre subvenționare on-line și 

gradul de realizare ale acestora 

Numărul rapoartelor 

de progres /rapoarte 

analitice /note 

informative elaborate 

Trimestrial  
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AIPA. 

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

3.1 Înaintarea propunerilor la 

Regulamentul cu privire la 

achitarea plăților în avans pentru 

proiectele start-up 

100% propuneri 

acceptate de 

MADRM 

Ianuarie Acțiune realizată: 

Subdiviziunile din cadrul Agenției, implicate nemijlocit în 

procesul de subvenționare, au înaintat propuneri la regulamentul 

cu privire la achitarea plăților în avans pentru proiectele start-up. 

Prin HG nr.507/2017 a fost aprobat Regulamentul menționat. 

3.2 Elaborarea unui modul/SI privind 

gestionarea plăților în avans 

Sistem dezvoltat și 

menținut; 

Ordin de dare în 

exploatare; 

% erorilor depistate/ 

înlăturate 

Aprilie 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Acțiune realizată parțial: 

Pentru înregistrarea cererilor de subvenții în avans, AIPA a 

elaborat un modul prin care cererile recepționate pot fi 

înregistrate, scanate, încărcate în sistem. Din lipsa surselor 

financiare, sistemul nu a fost elaborat în totalitate, acesta nu poate 

genera rapoarte per măsură sau alte informații relevante 

subvenționării în avans. 

3.3 Organizarea și desfășurarea 

campaniilor de informare privind 

acordarea plăților în avans pentru 

proiectele start-up 

Numărul 

producătorilor 

agricoli informați 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 

În anul de raport au fost organizate și desfășurate peste 15 

seminare informative în teritoriu cu participarea a peste 500 de 

potențiali solicitanți de subvenții în avans. Totodată, s-a organizat 

participarea reprezentanților AIPA în cadrul a 4 emisiuni radio și 

7 emisiuni TV, oferindu-se informații asupra Regulamentului 

privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans 

pentru proiectele start-up. 

S-a elaborat și diseminat materiale informative (pliante, postere 

etc.) și un spot-video informativ, rulat timp de 30 de zile pentru 

informarea producătorilor agricoli asupra procedurilor de 

accesare a plăților în avans. 

În scopul lărgirii audienței și informării publicului larg despre 

procesul de subvenționare în avans este menținută și gestionată 

pagina AIPA pe rețeaua Facebook. 

3.4 Implementarea Regulamentului 

cu privire la achitarea plăților în 

100% din fond 

rezervat pentru 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 

În contextul implementării Hotărîrii Guvernului nr.507/2018 
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avans proiecte start-up 

valorificat 

pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedura 

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

Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, prin 

Ordinul Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului nr. 147/2018 a fost lansat apelul de depunere a cererilor 

de solicitare a subvenției în avans pentru proiectele start-up. 

Perioada de depunere a cererilor durează 45 zile lucrătoare (01 

iulie-10 septembrie 2018 ). 

În cadrul primului apel, AIPA a recepționat 38 dosare de 

solicitare a subvențiilor în avans pentru proiectele strat-up cu 

planificarea investiţilor în sectorul agricol de cca 32,0 mil. lei. 

Implementarea acestor proiecte ar genera crearea a peste 100 

locuri noi de muncă. Aportul statului pentru dezvoltarea a 38 de 

proiecte start-up urma a fi de circa 20 mil. lei, resurse disponibile 

din Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului 

Rural.  

Pe parcursul examinării dosarelor 5 producători agricoli au 

solicitat retragerea acestora ceea ce constituie 13,2% iar 6 dosare 

(15,8%) au fost declarate neeligibile de AIPA.  

Astfel, în adresa Comisiei de evaluare și selecție au fost 

prezentate 27 dosare sau 71% din totalul dosarelor depuse în 

sumă de 13,1 mil. lei. Toate dosarele au fost evaluate pozitiv și 

cel mai mic punctaj acordat unui plan de afaceri a constituit 100 

puncte (minim - 70 puncte). 

Din totalul dosarelor selectate de comisie 18 afaceri sau 66,7% 

vor fi administrate de femei - fermier și 33,3% sau 9 afaceri 

urmează a fi administrate de tineri - fermieri. 

Odată cu implementarea acestor proiecte, în sectorul 

agroindustrial vor fi atrase investiții de peste 21 mil. lei ce vor 

genera crearea a 75 locuri noi de muncă. 

Cele mai solicitate domenii în care producătorii agricoli doresc să 

investească rămîn a fi înființarea plantațiilor multianuale (16 
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dosare sau 60% din totalul dosarelor selectate), fiind urmată de 

producerea fructelor și legumelor pe teren protejat, investiții în 

sectorul zootehnic și submăsurile combinate cu dezvoltarea 

infrastructurii postrecoltare. 

Urmare a evaluării primului apel lansat, AIPA a alocat din Fondul 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural peste 4,7 

mil. lei - subvenții în avans pentru 14 producători agricoli. 

Celelalte dosare vor fi achitate din sursele FNDAMR pentru anul 

2019. 

În conformitate cu art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 507/2018 

pentru finanţarea cererilor de solicitare a subvenţiilor în avans au 

fost alocate 45 mil. lei. În cadrul apelului de depunere, suma 

sprijinului financiar solicitat este de aproximativ 13,1 mil. lei, 

ceea ce înseamnă că mijloacele disponibile vor constitui peste 

31,0 mil. lei. 

Reieşind din situația creată, prin Ordinul nr. 206/2018 al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost 

lansat al doilea apel de depunere a cererilor de solicitare a 

subvenției în avans pentru proiectele start-up (17 septembrie -14 

noiembrie).  

În cadrul celui de al-doilea apel, AIPA a recepționat 28 dosare de 

solicitare a subvențiilor în avans pentru proiectele strat-up cu 

planificarea investiţilor în sectorul agricol de cca 23,2 mil. lei. 

Implementarea acestor proiecte ar genera crearea a peste 70 locuri 

noi de muncă. Aportul statului pentru dezvoltarea a 28 de proiecte 

start-up urma a fi de circa 15,1 mil. lei, resurse disponibile din 

Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.  

În urma examinării dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor 

în avans apelul II, 3 dosare au fost respinse pe motivul 

nerespectării criteriilor de eligibilitate. Dosarele recepționate 

urmează a fi examinate și evaluare de Comisia de evaluare și 

selecție. 
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3.5 Elaborarea manualelor de 

proceduri privind achitarea 

plăților în avans pentru proiectele 

start-up 

Numărul manualelor 

de proceduri elaborate 

Trimestrul I Acțiune realizată: 
Au fost elaborate și aprobate 4 manuale de proceduri pentru 

implementarea subvențiilor în avans pentru proiectele start-up 

(B002 A, B003 A, B004 A și B005 A). 

3.6 Elaborarea ghidului solicitanților 

aferente măsurilor de sprijin 

pentru plățile în avans 

4 ghiduri elaborate Aprilie  Acțiune realizată: 
În anul de raport a fost elaborat Ghidul solicitanților de subvenții 

aferent fiecărei măsuri/submăsuri de sprijin, conform 
Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de 

acordare a mijloacelor FNDAMR. Acestea (17 ghiduri) sunt 

plasate pe site AIPA la linkul: 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Ghid_submasura_1.1.pdf 

3.7 Raportarea gradului de 

implementare a Regulamentului 

cu privire la achitarea plăților în 

avans 

Numărul rapoartelor 

elaborate 

Trimestrial 

III-IV 
Acțiune realizată: 
În perioada de raport a fost elaborat 6 rapoarte: 

1. Raport cu privire la seminarele desfășurate în cadrul campaniei 

de informare. 

2. Date preliminare în urma încheierii primului apel. 

3. Date în urma evaluării preliminare a dosarelor 

eligibile/neeligibile. 

4. Date privind subiecții subvențiilor: tineri fermieri, femei 

fermieri și numărul locurilor de muncă create. 

5. Date în urma evaluării preliminare a apelului II. 

6. Date totale privind plățile în avans. 

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  

iregularităţilor, cu informarea 

ulterioară a subdiviziunilor 

structurale ale IP AIPA 

Numărul dosarelor 

post achitare 

monitorizate; 

Ponderea încălcărilor 

depistate 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate verificări administrative 

a unui număr de 2484 dosare de subvenționare, dintre care 283 

dosare verificate la fața locului, unde s-au depistat încălcări la 45 

dosare de subvenționare în valoare totală de 37,1 mil. lei, dintre 

care pentru încălcările depistate s-au recuperat până în prezent 

360,3 mii lei. La fel s-au efectuat verificări inopinate la 26 dosare 

de subvenționare, dintre care la 9 dosare s-au depistat 

iregularități, în valoare de 10,2 mil. lei. 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/Ghid_submasura_1.1.pdf
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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 realizată: 
Serviciul antifraudă, care are ca obiectiv primar monitorizarea 

continuă a riscurilor de fraudă, a înregistrat și efectuat, în 

perioada de raportare 171 misiuni de evaluare a riscurilor de 

fraudă la dosare de subvenționare, din care 92 dosare au fost 

examinate în teren.  

Din numărul total de dosare examinate au fost constatate 

iregularități la 32 de dosare, inclusiv, 4 dosare au fost transmise 

Procuraturii Generale în vederea examinării acțiunilor 

solicitanților prin prisma prevederilor art. 3521 din Codul Penal 

și a actelor întocmite; 10 dosare declarate neeligibile; la 3 dosare 

s-a redus plata subvenției cu 50 la sută.  

Nereguli întâmpinate în cadrul acțiunilor de verificare: 

- lipsa dovezii privind deţinerea bazei de producţie proprie, 

confirmată prin suprafeţe de teren deţinute, contracte de societate 

civilă, care asigură cel puţin 50% din capacitatea de 

păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare, totodată nu 

deține bază materială de producție proprie, confirmată prin 

documente ce atestă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani; 

- listele cu semnăturile privind acordul proprietarilor 

pentru defrișarea plantațiilor viticole sunt multiple semnături 

repetate, fapt care a trezit suspiciunea privind acordul la 

defrișare din partea proprietarilor de terenuri; 

- fermă condusă de către o persoană, care este inclus în 

lista de interdicții a producătorilor agricoli și totodată 

condamnat pentru acțiunile ilegale comise pentru obținerea 

mijloacelor financiare de la stat, iar întreprinderea a fost creată 

intenționat pentru obținerea subvenției de la stat ilegal; 

- transmiterea în arendă a tractorului subvenționat în 

ultimii doi ani; 

- depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar 
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din FNDAMR la submăsura 2.4 fără implementarea agriculturii 

conservative; 

- date neveridice privind suprafața deținută și efectiv 

lucrată de către producătorul agricol, prezentate pentru obținerea 

subvenției la tehnica și utilajul agricol procurat; 

- lipsa sistemului de umbrire indicat în factură, iar 

suprafața totală a serelor nu corespundea suprafeței indicate în 

dosar; 

- parte din terenurile defrișate și înaintate spre 

subvenționare au fost deja subvenționate în anii precedenți. 

Potrivit datelor preliminare, în rezultatul acțiunilor întreprinse nu 

a fost admisă delapidarea FNDAMR cu o sumă de cca 9,0 mil. 

lei. 

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 

Trimestrul II 

 

 

Trimestrul IV 

Acțiune realizată: 
Linia telefonică fierbinte a fost creată și pusă în funcțiune, 

mesageria „alertă” pe pagina WEB a instituției. 

 

4.4 Elaborarea și aprobarea 

manualului de proceduri privind 

identificarea fraudei 

Manual de proceduri 

elaborat și aprobat 

Ianuarie Acțiune realizată: 
A fost elaborat manualul de proceduri pentru identificare și 

analiză a riscurilor de fraudă și nereguli, cu aprobarea acestuia la 

25 aprilie 2018 de către Consiliul de supraveghere al AIPA. 

4.5 Asigurarea implementării 

standardului anti-mită ISO 

37001:2017 și obținerea 

certificatului 

Sistem implementat; 

Certificat ISO 

37001:2017 obținut 

Septembrie  

Decembrie 
Acțiune realizată parțial. 
În anul de raport au fost realizate instruiri pentru majoritatea 

angajaților IP AIPA cu tematica: „Modalități de denunțare a 

manifestărilor de corupție (aferent anti-mitei)” în data de 08 mai 

2018 pentru oficiul central al AIPA și pentru 10 iulie curent 

pentru oficiile teritoriale. La fel au fost instruite 15 persoane din 

cadrul AIPA în perioada 24-26 octombrie 2018 referitor la 
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Sistemul de management anti-mită conform Standardului ISO 

37001:2017. Totodată, au fost aprobate:  

-Ordinul nr. 80 din 13 iunie 2018 cu privire la implementarea ISO 

37001:2016, cu aprobarea planului de acțiuni; 

- Ordinul nr. 171/2018 cu privire la desemnarea persoanei 

responsabile de funcția de conformare anti-mită; 

-Analiza GAP; 

-Manualul sistemului de management anti-mită; 

-Manualul privind implementarea politicii anti-mită; 

-Declarația de politică anti-mită; 

-Domeniul de aplicare a sistemului de management anti-mită. 

A fost efectuată misiunea de audit intern pe domeniul anti-mită la 

situația din 01 noiembrie 2018.  

În decembrie 2018 a fost înaintată cererea pentru obținerea 

Certificatului ISO 37001:2017. 

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 realizată parțial: 

În scopul stabilirii și dezvoltării relațiilor de colaborare continuă 

cu partenerii de dezvoltare, AIPA a organizat Sesiunea de 

Networking în data de 22 martie 2018. În cadrul evenimentului au 

fost prezentate cadrul general/legal de funcționare, procesul de 

reformare precum si rezultatele anului 2017. Totodată au fost 

prezentate prioritățile pentru perioada 2018-2020 in conformitate 

cu Programul de Dezvoltare Strategica. La eveniment au 

participat reprezentanții Ambasadelor Turcia, China, Letoniei, 

Turcia, Romania, Italia, SUA, Lituania, precum și reprezentanții 

Delegației UE, USAID si UNDP Moldova. 

5.2 Inițierea procesului de atragere a 

proiectelor de asistență financiară 

în agricultură 

Dialog inițiat; 

Numărul demersurilor 

înaintate; 

Numărul ședințelor 

organizate 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată parțial: 

În scopul inițierii procesului de atragere a proiectelor, a fost 

elaborată Strategia de Atragere a Proiectelor pentru anii 2018-

2020, care cuprinde descrierea situației actuale din domeniu, 

asistența beneficiată și prioritățile neacoperite.  
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Totodată, a fost înaintată propunerea stabilirii cadrului de 

parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Austriacă în scopul obținerii 

asistenței necesare pentru implementarea priorităților identificate 

în domeniu. 
5.3 Monitorizarea gradului de 

realizare a Planului de dezvoltare 

profesională continuă pentru anul 

2018 

Numărul angajaților 

instruiți 

Pe parcursul 

anului 

(conform 

planului 

aprobat) 

Acțiune realizată: 

Pe parcursul anului 2018, conform Planului de dezvoltare 

profesională continuă au fost stabilite 18 instruiri și organizate 14 

instruiri. Au fost instruiți 100% angajați în cel puțin unul din 

domeniile de formare profesionale aprobate. 

5.4 Elaborarea conceptului, strategiei 

și regulamentului Centrului de 

Instruire IP AIPA 

Conceptul aprobat; 

Strategia aprobată; 

Regulamentul 

aprobat;  

 

Elaborarea solicitării 

de finanțare 

Trimestrul II 

Trimestrul III 

Trimestrul IV 

 

Acțiune realizată parțial: 

Pentru obținerea asistenței financiare necesare implementării și 

dezvoltării Centrului de Instruire AIPA, a fost identificată 

posibilitatea participării și aplicării în cadrul Apelului II de 

proiecte prin prisma Programului de Cooperare Transfrontalieră 

RO-MD finanțat de UE. În acest scop AIPA a participat la 

sesiunile de informare și instruire în scopul depunerii dosarului 

conform noilor condiții de aplicare. 

Dosarul a fost elaborat, completat și propus părții române, pentru 

parteneriat. Activitățile Proiectului pe partea MD se estimează la 

212,3 mii Euro.  

Obiectivul 6. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli 

6.1 Participarea în procesul de 

elaborare a raportului 

intermediară 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 I Acțiune realizată: 

Reprezentanții AIPA au participat la toate ședințele privind 

revizuirea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală 

pentru anii 2014-2020. 

6.2 Elaborarea și implementarea 

Strategiei antifraudă, a politicilor 

și programelor antifraudă și 

anticorupție 

Strategia antifraudă, 

politicile și 

programele antifraudă 

și anticorupție aprobat 

Trimestrul III Acțiune realizată: 

În perioada de raport au fost elaborate Strategia antifraudă, 

Declarația antifraudă și Politica de prevenire și combatere a 

cazurilor de fraudă în cadrul IP„AIPA” și aprobate prin Ordinul 
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nr. 199 din 19 decembrie 2018. 

6.3 Elaborarea strategiei de 

management al resurselor umane 

Strategie aprobată Trimestrul II Acțiune realizată: 

În anul 2018 a fost elaborată Strategia de management al 

resurselor umane, obiective strategice pe termen mediu în 

domeniul resurselor umane 2018-2020 și aprobată de către 

Consiliul de supraveghere la 25 aprilie 2018. 

6.4 Elaborarea strategiei în domeniul 

tehnologiei informației 

Strategie aprobată Trimestrul II Acțiune realizată: 

A fost elaborată Strategia de dezvoltare a tehnologiilor 

informaționale 2018-2021, cu aprobarea prin Ordinul nr.146 din 

05.10.2018. 

6.5 Elaborarea, aprobarea și 

implementarea planului de 

achiziții pentru anul 2018 

Plan de achiziții 

aprobat; 

Plan implementat 

100% 

Trimestru I 

Trimestrul IV 
Acțiune realizată: 

Plan de achiziții elaborat, aprobat și implementat. Buget pe aparat 

executat 100%. 

 

6.6 Implementarea strategiei de 

comunicare 2018-2021 

 

Ghid de utilizare a 

elementelor de 

identitate vizuală ale 

IP AIPA; 

rețea intranet 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată parțial: 

Rețeaua INTRANET - AIPA „ONLYOFFICE” este funcțională 

din luna noiembrie 2018, iar prin Ordinul nr. 189 din 03 

decembrie 2018 a fost lansat oficial sisteul intranet-AIPA. 

 

6.7 Contractarea asistentei financiare 

pentru elaborarea și 

implementare portalului e-AIPA 

și suportul tehnic al acestuia 

Elaborarea solicitării 

de finanțare; 

Contractarea 

asistenței financiare; 

Portalul e-AIPA 

elaborat calitativ; 

Portalul e-AIPA 

implementat 

Trimestrul I 

 

Trimestrul II 

 

Trimestrul III 

 

Trimestrul IV 

Acțiune realizată parțial: 

În contextul contractării asistentei financiare pentru elaborarea si 

implementarea portalului e-AIPA a fost solicitat prin demersurile 

oficiale suportul financiar necesar în acest scop de la USAID și 

Delegația UE din Moldova. Totodată au avut loc o serie de 

întrevederi cu reprezentanții respectivi, în urmă cărora USAID a 

comunicat despre imposibilitatea finanțării reieșind din faptul că 

asistența financiară pentru anul 2018 deja a fost  contractată.  

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 judecată  

Registru electronic 

privind evidența 

dosarelor de judecată 

Trimestrul I Acțiune nerealizată:  
Din lipsa mijloacelor financiare nu a fos creat și implementat 

Registrul electronic privind evidența dosarelor de judecată 
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Ex: Diana Coșalîc 

Tel. 022222771 

funcțional 

7.2 Evaluarea rezultatelor procesului 

de reprezentare a intereselor 

legitime ale Agenției în instanțele 

judecătorești 

% hotărârilor 

pronunțate în 

favoarea Agenției din 

totalul litigiilor 

demarate 

Pe parcursul 

anului 
Acțiune realizată: 
Pe durata anului 2018, Direcția Juridică a asigurat reprezentarea 

intereselor AIPA în instanța de judecată cu 99 entități economice 

unde în 31 de cazuri AIPA este în calitate procesuală de pârât iar 

în 68 de cazuri, AIPA este în calitate procesuală de reclamant. 

Din totalul hotărîtelor expuse de instanța de judecată 29 hotărîri 

în favoarea AIPA, 10- defavoarea AIPA și 60 – cazuri în curse de 

examinare. 

Din totalul litigiilor finisate cca 75% din hotărâri au fost 

pronunțate în favoarea Agenției. 


