
1.1.1.Asigurarea transparenței și 

responsabilității în procesul de 

activitate prin publicarea tuturor 

proiectelor de decizii pe pagina 

web a Agenției

proiecte de decizii privind 

asigurarea transparenței și 

responsabilității în procesul 

de activitate publicate pe 

pagina web a Agenției

trimestrul I-

IV

conducerea AIPA/ 

SRE (C. Pascal)
Realizat 2

1.1.2.Asigurarea accesului 

cetățenilor la informații publice

informații publice 

accesibile cetățenilor 

plasate pe pagina web a 

Agenției

trimestrul I-

IV
SRE  (C. Pascal ) Realizat parțial 1

APROBAT:

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură pentru anul 2013

Obiectivul nr. 1:  Contribuirea la consolidarea sistemului național de integritate și de luptă împotriva corupției

Subacțiuni

Vasile BUMACOV

1. Sumar executiv

2. Implementarea Planului anual de acțiuni

În anul 2013 Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a avut ca scop general organizarea, coordonarea și supervizarea repartizarii 

mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, conform legislației în vigoare; coordonarea repartizării mijloacelor financiare 

alocate pentru proiectele din agricultură din asistența externă (Banca Mondială, Comisia  Europeană și altele); participarea la elaborarea și 

implementarea Registrului Tehnicii Agricole și Registrului electronic al AIPA; extinderea relaţiilor bilaterale de colaborare cu structurile similare 

din UE în domeniul subvenționării, precum și schimbul eficient de informaţii cu publicul intern şi extern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

În conformitate cu Programul de Dezvoltare Strategică și Planul anul de acțiuni aprobat prin ordinul Agenției nr. 04 din 05.02.2013, obiectivele 

stabilite au fost realizate după cum urmează:

________________________

Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Responsabil 

(subdiviziune/fun

cționar public)

Acțiuni
Indicatori de 

produs/rezultat

Termen de 

realizare

1.1.Eficientizarea 

sistemului 

instituțional în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

corupției

Nivel de 

realizare*/  

Descriere succintă

Punctaj, 

autoevalua

re



1.2.1.Dezvoltarea și 

îmbunătățirea paginei web a 

Agenției, traducerea în limba 

engleză

pagină web dezvoltată și 

menținută conform 

Hotărîrii de Guvern nr. 188 

din 03.04.2012;                            

pagină web tradusă în 

limba engleză

trimestrul IV SRE (C. Pascal ) Realizat parțial 1

1.2.2.Asigurarea transparenței și 

accesul la informație privind 

procesul de recepționare a 

dosarelor de solicitare a 

sprijinului financiar

listele solicitanților eligibili 

și neeligibili publicate;                                                                           

nr. proceselor verbale de 

transmitere a dosarelor 

către DAP întocmite

lunar/săptăm

înal

DAC (G. 

Petrachi)
Realizat 2

1.2.3.Generarea listelor 

beneficiarilor de subvenții 

autorizați pentru plată și 

plasarea săptămînală pe pagina 

web a AIPA

nr. proceselor verbale a 

dosarelor autorizare 

întocmite;                                                                                                  

listele beneficiarilor de 

subvenții autorizați pentru 

plată publicate pe pagina 

web a Agenției;                              

lunar/săptăm

înal
DAP (A.Popa) Realizat parțial 1

1.2.4.Elaborarea sistemului de 

familiarizare a publicului 

privind situația litigiilor 

judiciare cu participarea AIPA

sistemul privind situația 

litigiilor judiciare cu 

participarea AIPA accesibil 

online elaborat și menținut

lunar SJ (S.Labliuc) Realizat parțial 1

1.2.5.Elaborarea unui portal 

privind acordarea consultanței 

electronice și înștiințarea 

automată despre cererile 

autorizate

portalul privind acordarea 

consultanței electronice și 

înștiințarea automată 

despre cererile autorizate, 

elaborat

trimestrul III
DAP (A.Popa) / 

SRE(C.Pascal)
Realizat parțial 1

1.2.6.Elaborarea proiectului 

Sistemul Informatic de Gestiune 

a Documentelor și Înregistrărilor 

(SIGEDIA) în cadrul AIPA

proiectul SIGEDIA 

elaborat pentru 

implementare

trimestrul IV SRE (C. Pascal ) Realizat 2

1.2.Implementare

a instrumentelor 

electronice în 

vederea 

diminuării 

coruptibilității și 

măririi gradului 

de transparență



1.2.7.Publicarea și actualizarea 

continuă pe pagina web a 

Agenției a informației privind 

funcțiile vacante și condițiile de 

aplicare la concurs

anunțuri și informații  

privind funcțiile vacante în 

cadrul AIPA și condițiile 

de aplicare la concurs 

plasate pe pagina web a 

Agenției

trimestrul I-

IV
SRU (C.Simion) Realizat 2

1.3.1.Implementarea și 

executarea indicațiilor și 

recomandărilor Centrului 

Național pentru Integritate

indicațiile și recomandările 

Centrului Național pentru 

Integritate implementate

trimestrul I-

IV
SRU (C.Simion) Realizat 2

1.3.2.Asigurarea completării și 

prezentării Declarației cu privire 

la venituri și proprietate și 

Declarația interes personal de 

către angajații AIPA în termen și 

conform cerințelor

declarații completate și 

prezentate
trimestru I angajații AIPA Realizat 2

1.5.1.Hotărîrile judecătorești 

pronunțate în favoarea AIPA

nr. proceselor de judecată 

pronunțate în favoarea 

AIPA;                                                                                            

calitatea actelor procesuale 

îndeplinite

trimestru I-

IV
SJ (S.Labliuc) Realizat 2

1.5.2.Restituirea mijloacelor 

financiare în buget/intentarea 

procedurilor delictuale 

respective

suma mijloacelor financiare 

restituite în bugetul de stat

trimestru I-

IV
SJ (S. Labliuc) Realizat 2

Realizat 2

1.4.1.Informarea colaboratorilor 

Agenției  în cadrul orelor de 

pregătire profesională a 

legislației și normelor cu privire 

la prevenirea și combaterea 

corupției

curs organizat și desfășurat trimestru IV
SRU (C.Simion) / 

SJ(S. Labliuc)

1.4.Organizarea 

unui curs de 

instruire în 

vederea 

prevenirii și 

combaterii 

corupției

1.2.Implementare

a instrumentelor 

electronice în 

vederea 

diminuării 

coruptibilității și 

măririi gradului 

de transparență

1.3.Eficientizarea 

sistemului 

declarațiilor de 

venituri și 

proprietate și 

declarațiilor de 

interese 

personale

1.5.Sesizarea 

organelor de 

justiție în 

vederea încasării 

mijloacelor 

financiare 

achitate 

nejustificat din 

cauza comiterii 

unor fraude



2.1.1.Prezentarea propunerilor 

pentru elaborarea proiectului 

Regulamentului privind modului 

de repartizare a mijloacelor 

fondului de subvenționare a 

producătorilor agricoli

propuneri pentru elaborarea 

proiectului Regulamentului 

privind modului de 

repartizare a mijloacelor 

fondului de subvenționare a 

producătorilor agricoli 

prezentate în modul stabilit 

(formă scrisă)

Trimestrul I

SJ/DAC/DAP/DI

CT/ 

subdiviziunile 

teritoriale

Realizat 2

2.1.2.Elaborarea proiectului de 

hotărîre a Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind utilizarea mijloacelor 

fondului de subvenționare a 

producătorilor agricoli

proiectul Hotărîrii 

Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind utilizarea 

mijloacelor fondului de 

subvenționare a 

producătorilor agricoli 

elaborat și aprobat

Trimestrul I
SJ (S.Labliuc) 

/conducerea AIPA
Realizat 2

2.1.3.Definitivarea și 

promovarea Legii cu privire la 

principiile subvenționării și 

intervențiilor în agricultură

proiectul legii cu privire la 

principiile subvenționării și 

intervențiilor în agricultură 

elaborat și prezentat spre 

avizare

Trimestrul IV

conducerea AIPA 

(N. Ciubuc) / SJ 

(S. Labliuc)

Realizat parțial 1

2.1.4.Prezentarea propunerilor 

privind aprobarea listei 

echipamentului, utilajului 

tehnologic și a materialelor de 

construcție pasibile 

subvenționării în anul 2013

propuneri privind 

aprobarea listei 

echipamentului, utilajului 

tehnologic și a materialelor 

de construcție pasibile 

subvenționării în anul 2013 

prezentate și acceptate

Trimestrul I
DICT (M. 

Mortean)
Realizat 2

Obiectivul nr. 2:  Optimizarea sistemului de subvenționare în agricultură

2.1.Asigurarea 

modernizării 

cadrului 

normativ în 

domeniul 

subvenționării în 

agricultură



2.1.5.Elaborarea și aprobarea 

Manualelor de proceduri în 

domeniile vizate

manuale de proceduri  în 

domeniile vizate elaborate 

și aprobate

Trimestrul II

DAC (G. 

Petrachi) / 

DAP(A. Popa) / 

DICT(M. 

Mortean)

Realizat parțial 1

2.2.1.Elaborarea conceptului de 

funcționare a sistemului de 

depunere online a cererilor de 

acordare a subvențiilor

conceptul de funcționare a 

sistemului de depunere 

online a cererilor de 

acordare a subvențiilor 

elaborat

Trimestrul IV SRE (C. Pascal ) Nerealizat 0

2.2.2.Elaborarea și 

implementarea fișelor de control 

(Check-list) pentru măsurile de 

sprijn prevăzute în anul 2013

fișe de control (Check-

listuri) pentru măsurile de 

sprijn prevăzute în anul 

2013 elaborate și 

implementate

Trimestrul II

DAC (G. 

Petrachi) / 

DAP(A. Popa) / 

DICT(M.Mortean

)

Realizat parțial 1

2.2.3.Elaborarea cererilor model 

de solicitare a sprijinului 

financiar pe fiecare măsură 

separat

modelul cererilor de 

solicitare a sprijinului 

financiar pe fiecare măsură 

separat elaborate și 

aprobate

Trimestrul I
DAC (G. 

Petrachi)
Realizat 2

2.2.4.Elaborarea și aprobarea 

modelului actului de inspecție și 

control pe teren

modelul actului de 

inspecției și control pe 

teren elaborat și aprobat 

prin ordinul MAIA

Trimestrul I
DICT (M. 

Mortean)
Realizat 2

2.2.5.Dotarea cu tehnică și 

echipament specializat necesar 

pentru monitorizarea proiectelor 

subvenționate

tehnică și echipament 

specializat necesar pentru 

monitorizarea proiectelor 

subvenționate achiziționat

Trimestrul IV
DICT (M. 

Mortean)
Realizat parțial 1

Obiectivul nr.3: Asigurarea efectuării procedurii de inspectare şi control pe teren ale proiectelor care beneficiază de sprijin financiar 

nerambursabil din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, atît înainte, cît şi după aprobarea acestora

2.1.Asigurarea 

modernizării 

cadrului 

normativ în 

domeniul 

subvenționării în 

agricultură

2.2.Perfecționare

a sistemului de 

administrare, 

autorizare și 

control a 

cererilor de 

solicitare a 

sprijinului 

financiar



3.1.1.Efectuarea controlului 

preliminar al proiectelor privind 

solicitarea ajutorului financiar 

nerambursabil

nr. solicitărilor privind 

efectuarea controlului 

preliminar al proiectelor de 

solicitare a ajutorului 

financiar nerambursabil;                                                                                                       

nr. de ordine elaborate şi 

avizate prind iniţierea 

controlului preliminar;                                                                           

nr. fișelor de verificare și 

actelor de inspecţii 

coordonate şi avizate în 

termen;               

nr. inspecţiilor efectuate pe 

teren în termen;                                        

nr. solicitărilor privind 

introducerea în Lista de 

interdicție a beneficiarilor 

de subvenții.

Trimestrul I-

IV

subdiviziunile 

teritoriale / DICT 

(M. Mortean)

Realizat 2

3.1.2.Efectuarea inspecţiilor 

suplimentare privind investițiile 

efectuate de către beneficiarii de 

subvenții 

nr. cererilor DAC-DAP 

privind iniţierea inspecţiilor 

suplimentare;                                                        

nr. inspecţiilor efectuate pe 

teren conform ordinului de 

instituire a grupului;                                          

nr. actelor de inspecţii 

coordonate şi avizate în 

termen;

Trimestrul I-

IV

DICT (M. 

Mortean)

În proces de 

realizare
0

3.2.1.Elaborarea și înaintarea 

propunerilor privind efectuarea 

inspecțiilor postachitare

propuneri privind 

efectuarea inspecțiilor 

postachitare elaborate și 

prezentate

Trimestrul III

subdiviziunile 

teritoriale / DICT 

(M. Mortean)

Nerealizat 0

3.1.Asigurarea 

realizării  

procedurii  de 

inspectare şi 

control pe teren 

ale proiectelor 

pentru care au 

fost înaintate 

cereri de 

solicitare a 

sprijinului 

financiar 

3.2.Iniţierea 

procedurii de 

inspectare şi 

control pe teren 

ale proiectelor 

care au beneficat 

de subvenții în 

anii 2010-2011



3.2.2.Elaborarea și aprobarea 

cadrului normativ privind 

procedurile și condițiile 

efectuării inspecțiilor 

postachitare

procedurile și condițiile 

efectuării inspecțiilor 

postachitare elaborate și 

aprobate;                                                                

nr. ordinelor elaborate și 

vizate privind inițierea 

inspecțiilor postachitare

Trimestrul III

SJ (S. Labliuc) / 

DICT (M. 

Mortean)

Nerealizat 0

3.2.3.Efectuarea inspecțiilor 

postachitare conform 

procedurilor stabilite la 

proiectele care au beneficiat de 

sprijin financiar nerambursabil 

în anii 2010-2011

nr. fişelor de control 

privind efectuarea 

inspecțiilor postachitare 

elaborate;                                                       

nr. actelor de inspecții 

coordonate și avizate;                                              

nr. solicitărilor înaintate 

privind introducerea în 

Lista de interdicții a 

beneficiarilor de subvenții

Trimestrul I-

IV

DICT (M. 

Mortean) / 

subdiviziunile 

teritoriale

Realizat parțial 1

4.1.1.Crearea comisiei de 

autorizare a plăților

ordin privind crearea 

comisiei de autorizare a 

plăților elaborat

Trimestrul I
DAP (A. Popa) 

/SJ (S. Labliuc)
Realizat 2

4.1.2.Automatizarea procesului 

de generare a actelor 

premergătoare procesului de 

autorizare a plăților

nr. actelor premergătoare 

procesului de autorizare a 

plăților generate automat

Trimestrul I DAP (A. Popa) Realizat 2

4.2.1.Lansarea proiectului pilot 

de realizare a procesului de 

autorizare cu stabilirea măsurilor 

de rigoare

raport privind 

implementarea proiectului 

pilot de realizare a 

procesului de autorizare cu 

stabilirea măsurilor de 

rigoare prezentat

Trimestrul III DAP (A. Popa) Nerealizat 0

Obiectivul nr. 4: Simplificarea procesului de autorizare a plăților prin implementarea autorizației electronice

4.2.Descentraliza

rea procedurii de 

autorizare a 

plăţilor.

3.2.Iniţierea 

procedurii de 

inspectare şi 

control pe teren 

ale proiectelor 

care au beneficat 

de subvenții în 

anii 2010-2011

4.1.Optimizarea 

procedurii de 

autorizare a 

plăților



4.2.2Atribuirea competenței de 

autorizate subdiviziunilor 

teritoriale privind 

implementarea experimentală a 

procedurii de descentralizare a  

autorizării plăților

procedură de realizare a 

procesului de autorizare a 

plăților cu stabilirea 

măsurilor de rigoare 

atribuită subdiviziunilor 

teritoriale implementată

Trimestrul IV

DAP (A. Popa) / 

subdiviziunile 

teritoriale

Nerealizat 0

4.2.3.Asigurarea monitorizării 

privind activitatea de autorizare 

a plăţilor de către subdiviziunile 

teritoriale

cadru normativ privind 

activitatea de autorizare a 

plăţilor de către 

subdiviziunile teritoriale 

elaborat

Trimestrul IV DAP/SJ Nerealizat 0

5.1.1.Asigurarea prezentării 

propunerilor de buget pentru 

anul 2014

propuneri  de buget pentru 

anul 2014 prezentate și 

aprobate

Trimestrul III DCP (V.Vozian) Realizat 2

5.1.2.Asigurarea executării 

bugetului pe toate tipurile AIPA 

conform planurilor de finanțare

95 % din bugetul AIPA 

executat conform planurilor 

de finanțare

Trimestrul IV DCP (V.Vozian) Realizat 2

5.1.3.Asigurarea prezentării 

propunerilor pentru CBTM

propuneri pentru CBTM 

prezentate
Trimestrul III DCP (V.Vozian) Realizat 2

5.1.4.Asigurarea elaborării și 

aprobării subprogramelor AIPA

subprograme AIPA 

elaborate și aprobate în 

termen

Trimestrul I DCP (V.Vozian) Realizat 2

4.2.Descentraliza

rea procedurii de 

autorizare a 

plăţilor.

5.1.5.Implementarea 

semnăturilor digitale la 

prezentarea rapoartelor CNAS

Obiectivul nr. 5: Asigurarea gestionării tuturor mijloacelor financiare bugetare aflate la conturile instituției

 5.1.Asigurarea 

implementării 

Legii nr. 847 din 

24.05.1996 cu 

privire la 

Sistemul bugetar 

și procesul 

bugetar

rapoarte electronice 

prezentate CNAS privind 

implementarea semnăturii 

digitale;                                                       

semnături digitale eliberate 

de CTS

Trimestrul III DCP (V.Vozian) Realizat 2



5.1.6.Asigurarea efectuării 

transferurilor din fondul de 

subvenționare către beneficiarii 

de subvenții, în ordinea 

parvenirii în cadrul Direcției

nr. dispozițiilor de plată  

privind efectuarea 

transferurilor din fondul de 

subvenționare către 

beneficiarii de subvenții 

întocmite per angajat

Trimestrul I-

IV
DCP (V.Vozian) Realizat 2

6.1.Asigurarea 

implementării 

proiectului 

finanțat de către 

Banca Mondială 

privind 

diminuarea 

consecințelor 

secetei din anul 

2012 

6.1.1.Asigurarea efectuării 

transferurilor din fondurile 

Băncii Mondiale pentru 

diminuarea consecințelor secetei 

transferurile din fondurile 

Băncii Mondiale pentru 

diminuarea consecințelor 

secetei în contul 

beneficiarilor efectuate

Trimestrul III DCP (V.Vozian) Realizat 2

6.2.1.Elaborarea în colaborarea 

cu Î.S. Fintehinform a unui nou 

modul de evidență contabilă a 

combustibilului

modu lde evidență 

contabilă a combustibilului 

elaborat și implementat în 

colaborare cu Î.S. 

Fintehinform

Trimestrul I DCP (V.Vozian) Realizat 2

6.2.2.Trecerea la versiunea 1C 

8.2

trecerea la versiunea 1C 8.2 

efectuată
Trimestrul IV DCP (V.Vozian) Realizat 2

6.3.Asigurarea 

implementării 

H.G. nr. 1404 din 

10.12.2008

6.3.1.Elaborarea și aprobarea 

planului de achiziții pentru anul 

2013

planul de achiziții pentru 

anul 2013 elaborat și 

aprobat 

Trimestrul II DCP (V.Vozian) Realizat 2

7.1.Pregătirea 

DCP pentru 

implementarea 

proiectului 

,,Agricultura 

Competitivă”

 7.1.1.Ajustarea sistemului de 

evidență contabilă 1C la 

cerințele de raportare a Băncii 

Mondiale.

sistemului de evidență 

contabilă 1C ajustat la 

cerințele de raportare a 

Băncii Mondiale

Obiectivul nr. 6: Asigurarea implementării proiectului privind susțierea producătorilor agricoli din fondurile Băncii Mondiale

Obiectivul nr. 7: Asigurarea implementării proiectului ,,Agricultura Competitivă”

Realizat 2

 5.1.Asigurarea 

implementării 

Legii nr. 847 din 

24.05.1996 cu 

privire la 

Sistemul bugetar 

și procesul 

bugetar

Trimestrul IV

6.2. Dezvoltarea 

sistemului de 

evidență 

contabilă 1C

DCP (V.Vozian)



7.1.2.Ajustarea sistemului 

electronic AIPA online conform 

cerințelor proiectului 

,,Agricultura Competitivă” a 

Băncii Mondiale

sistem electronic AIPA 

online ajustat conform 

cerințelor proiectului 

,,Agricultura Competitivă” 

a Băncii Mondiale

Trimestrul IV SRE (C. Pascal ) Nerealizat 0

7.2.1.Prezentarea propunerilor 

de elaborare a actelor-model 

către UCIMPA

propuneri de elaborare a 

actelor-model către 

UCIMPA prezentate

Trimestrul II
 DAC (G. 

Petrachi)
Realizat 2

7.2.2.Participarea la promovarea 

Liniei de Granturi investiționale 

pentru Grupurile de Producători 

nr. întrunirilor, meselor 

rotunde, alte acțiuni la care 

s-a participat și nr. 

fermierilor informați

Trimestrul IV
 DAC (G. 

Petrachi)
Realizat 2

7.3.1.Recepționarea, verificarea 

și examinarea primară a 

Cererilor de Aplicare

nr. de cereri de aplicare 

recepționate, verificate și 

examinate în termen și 

legal

Trimestrul IV
 DAC (G. 

Petrachi)

În proces de 

realizare

7.3.2.Elaborarea proceselor-

verbale de examinare a cererilor 

de aplicare și transmiterea 

acestora către Comisia de 

Selecție pentru selecția finală a 

proiectelor

nr. proceselor-verbale de 

examinare a cererilor de 

aplicare elaborate și 

transmise către Comisia de 

Selecție pentru selecția 

finală a proiectelor

Trimestrul IV
 DAC (G. 

Petrachi)

În proces de 

realizare

7.1.Pregătirea 

DCP pentru 

implementarea 

proiectului 

,,Agricultura 

Competitivă”

 7.1.1.Ajustarea sistemului de 

evidență contabilă 1C la 

cerințele de raportare a Băncii 

Mondiale.

sistemului de evidență 

contabilă 1C ajustat la 

cerințele de raportare a 

Băncii Mondiale

Realizat 2

Realizat 2DCP (V.Vozian)

 7.3.Asigurarea 

procesului de 

recepționare și 

examinare a 

Cererilor de 

Aplicare la 

granturi 

investiționale

Trimestrul IV

 7.1.3.Asigurarea instruirii 

continue a angajaților 

subdiviziunii în evidența 

contabilă a proiectelor finanțate 

din sursele Băncii Mondiale

participarea angajaților (2 

persoane) la instruire 

privind evidența contabilă a 

proiectelor finanțate din 

sursele Băncii Mondiale

Trimestrul II

7.2.Participarea 

la elaborarea 

actelor-model de 

solicitarea a 

grantului 

investițional și 

promovarea 

acestuia

DCP (V.Vozian)



8.1.1.Semnarea 

contractului/acordului de acces 

la RE „Registrul animalelor”

contract/acord de acces la 

RE „Registrul animalelor” 

semnat                                                         

accesul la RE „Registrul 

animalelor” permis

Trimestrul II
DICT (M. 

Mortean)
Realizat 2

8.1.2.Semnarea 

contractului/acordului de acces 

la BCD al Serviciului Vamal

contract/acord de acces la 

BCD al Serviciului Vamal 

semnat                                                            

accesul permis la BCD al 

Serviciului Vamal

Trimestrul II
DICT (M. 

Mortean)
Realizat parțial 1

8.1.3. Asigurarea angajaților 

AIPA cu chei de acces la baza 

de date CNAS privind primele 

de asigurări achitate

parole de acces la baza de 

date CNAS privind primele 

de asigurări achitatede 

angajații AIPA

Trimestrul 

III
DCP (V.Vozian) Realizat 2

8.2.1. Asigurarea legăturii 

sistemului electronic de evidență 

a dosarelor AIPA-online cu RE 

"Registrul animalelor", 

"Registrul tehnicii agricole" și 

bazele de date ale FISC-ului

legătura sistemului 

electronic de evidență a 

dosarelor AIPA-online cu 

RE "Registrul animalelor", 

"Registrul tehnicii agricole" 

și bazele de date ale FISC-

ului asigurată

Trimestrul 

IV
SRE (C. Pascal ) Realizat 2

8.2.2. Administrarea, 

dezvoltarea, menținerea 

sistemului electronic de evidență 

a dosarelor AIPA-Online

sistemul electronic de 

evidență a dosarelor AIPA-

Online administrat, 

dezvoltat și menținut

Trimestrul 

IV
SRE (C. Pascal ) Realizat 2

8.3.1. Reînoirea contractului de 

acces la BCD "Cadastru''

contractul de acces la BCD 

"Cadastru'' reînoit în 

termen

Trimestrul I

SJ (S. 

Labliuc)/DICT 

(M. Mortean)

Realizat 2

8.2.Crearea 

interconexiunii 

sistemului AIPA-

online cu alte 

sisteme 

electronice

8.3.Reînoirea 

contractelor de 

acces la bazele 

de date utilizate 

în procesul de 

activitate

8.1.Asigurarea 

accesului la 

bazele de date şi 

registrele 

electronice 

naţionale 

Obiectivul nr. 8: Asigurarea accesului AIPA la registre electronice naționale și interconexiunea cu alte sisteme electronice



8.3.2. Reînoirea contractului de 

acces la BCD "Acces''

contractulde acces la BCD 

"Acces'' reînoit în termen
Trimestrul I

SJ (S. 

Labliuc)/DICT 

(M. Mortean)/ 

SRE (C. Pascal)

Realizat 2

8.4.2. Monitorizarea utilizării 

eficiente şi corecte a bazelor de 

date şi registrelor electronice de 

către angajaţii DICT

% de utilizare a bazelor de 

date şi registrelor 

electronice existente în 

cadrul inspecţiilor efectuate 

de către angajaţii DICT

Trimestrul I-

IV

DICT (M. 

Mortean)
Realizat 2

9.1.1.Pregătirea subiectelor 

pentru demararea programului 

TAIEX

3 subiecte pentru 

demararea programului 

TAIEX pregătite și 

înaintate

Trimestrul I
SRE/DAC/DAP  

/DICT
Realizat parțial 1

9.1.2.Implementarea 

instrumentului de asistență 

tehnică și schimb de informații 

TAIEX

instrumente TAIEX

implementate 

Trimestrul 

IV SRE/DAC/DAP  

/DICT
Realizat 2

9.1.3.Elaborarea și promovarea 

propunerilor de concept de 

proiect TWINING

concept de proiect

Twinning elaborat
Trimestrul II SRE (C. Pascal ) Realizat 2

Obiectivul nr. 10: Extinderea relaţiilor bilaterale şi multilaterale de colaborare cu statele partenere în domeniul subvenționării, 

organizaţii nonguvernamentale şi asociaţii internaţionale şi regionale din diverse ţări 

8.4.Asigurarea 

utilizării 

eficiente şi 

corecte a bazelor 

de date şi 

registrelor 

electronice de 

către angajaţii 

DICT în cadrul  

inspecţiilor şi 

controalelor pe 

teren efectuate

8.4.1.Elaborarea 

Regulamentului intern privind 

procedura de utilizare a bazelor 

de date şi registrelor electronice

8.3.Reînoirea 

contractelor de 

acces la bazele 

de date utilizate 

în procesul de 

activitate

2Realizat

Obiectivul nr.9:  Implementarea bunelor practici a politicilor UE și punerea în aplicare a legislației naționale conform standardele 

legislației UE

9.1.Implementare

a instrumentelor 

de asistență 

tehnică și schimb 

de experiență ale 

Uniunii 

Europene

regulamentul intern privind 

procedura de utilizare a 

bazelor de date şi 

registrelor electronice 

elaborat şi aprobat

Trimestrul II
DICT (M. 

Mortean)



10.1.1.Asigurarea extinderii 

perioadei de acțiune a 

acordurilor de colaborare cu 

România, Ungaria, Bulgaria

acorduri de colaborare cu

România, Ungaria,

Bulgaria semnate 

Trimestrul 

IV

SRE (C. Pascal )

Realizat 2

10.1.2.Elaborarea și organizarea 

semnării acordurilor de 

colaborare cu Germania, 

Slovenia

acorduri de colaborare cu

Germania și Slovenia

semnate

Trimestrul  

III

SRE (C. Pascal )

Realizat parțial 1

10.2.1.Organizarea și pregătirea 

vizetelor de studiu a 

colaboratorilor AIPA în Austria, 

Polonia, Ungaria

vizite de studiu a 

colaboratorilor AIPA în 

Austria, Polonia, Ungaria 

pregătite și organizate

Trimestrul 

IV

SRE (C. Pascal )

Realizat 2

10.2.2.Implementarea 

programului de schimb de 

experiență cu Agenția de Plăți 

AgrarMarkt Austria

program de schimb de 

experiență cu Agenția de 

Plăți AgrarMarkt Austria 

implementat

Trimestrul 

IV

SRE (C. Pascal )

Realizat 2

10.3.1.Organizarea și realizarea 

cursurilor de limbă engleză 

pentru personalul AIPA

cursuri de limbă engleză 

pentru 50 % din personalul 

AIPA realizate

Trimestrul 

IV

SRE (C. Pascal )

Realizat parțial 1

10.3.2.Organizarea instruirilor 

specializate a colaboratorilor 

AIPA după necesitate

instruiri specializate a 

colaboratorilor AIPA după 

necesitate organizate

Trimestrul 

IV

SRE (C. Pascal )

Realizat 2

11.1.1.Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea modificărilor și 

completărilor ce se operează în 

unele hotărîri ale Guvernului și 

promovarea modificărilor la 

Hotărirea de Guvern nr. 60 din 

04.02.2010

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea modificărilor și 

completărilor ce se 

operează în unele hotărîri 

ale Guvernului și 

promovarea modificărilor 

la Hotărirea de Guvern nr. 

60 din 04.02.2010 elaborat

Trimestrul II SJ (S. Labliuc) Realizat 2

Obiectivul nr.11: Elaborarea și implementarea actelor normative şi legislative ce ţin de activitatea Agenţiei

11.1.Promovarea 

proiectului 

hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

operarea 

modificărilor și 

completărilor în 

unele hotărîri de 

Guvern, în 

vederea 

modificării 

structurii AIPA

10.1.Elaborarea 

și semnarea 

acordurilor de 

cooperare 

instituțională cu 

instituții similare 

din spațiul UE

10.2.Implementa

rea programelor 

de schimb de 

experiență cu 

instituțiile 

partenere  

10.3.Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare în 

vederea 

dezvoltării 

capacităților 

instituționale ale 



11.1.2.Proiectul hotărîrii 

Guvernului aprobat
hotărîrea Guvernului aprobatăTrimestrul II SJ (S. Labliuc) Realizat 2

Realizat 2

Realizat 2

Obiectivul nr.12: Formarea unui corp de funcţionarii publici profesionist şi motivat pentru calitatea activităţilor desfăşurate

Realizat 2

Realizat parțial 1

Realizat 2

Realizat 2

11.1.Promovarea 

proiectului 

hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

operarea 

modificărilor și 

completărilor în 

unele hotărîri de 

Guvern, în 

vederea 

modificării 

structurii AIPA

11.2.Implementa

rea modificărilor 

Hotărîrii de 

Guvern nr. 60 

din 04.02.2010

11.2.1.Elaborarea statului de

personal 

statul de personal al AIPA

elaborat şi aprobat conform

modificărilor Hotărîrii

Guvernului nr. 60 din 

Trimestrul II

11.2.2.Elaborarea 

regulamentelor interne pentru

subdiviziunile nou create

regulamente interne privind

organizarea şi funcţionarea

subdiviziunilor nou create

vizate şi aprobate

Trimestrul II

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

nr. funcţionarilor publici

evaluaţi
Trimestrul I

11.3.4.Asigurarea elaborării şi

aprobării obiectivelor de

activitate pentru funcţionarii

publici

obiective de activitate

elaborate şi aprobate în

termen

Trimestrul I

SRU (C. Simion)

11.3.Implementa

rea Legii cu 

privire la funcţia 

publică şi statutul 

funcţionarului 

public

11.3.1.Organizarea şi

desfăşurarea procedurii de

evaluare a performanţelor

colective

procedura de evaluare a 

performanțelor colective 

organizată și desfășurată

SRU (C. Simion)

șefii 

subdiviziunilor 

AIPA/SRU (C. 

Simion)

SRU (C. Simion)

Trimestrul I-

III

11.3.2.Întocmirea, colectarea şi

generalizarea documentelor

privind implementarea

procedurii de evaluare a

performanţelor colective

documente privind

procedura de evaluare a

performanțelor colective

întocmite, colectate și

generalizate

Trimestrul I-

III

11.3.3.Realizarea procedurii de

evaluare a performanţelor

profesionale ale funcţionarilor

publici



Realizat 2

Obiectivul nr. 14 Promovarea imaginei Agenție

Realizat 2

Realizat 2

Obiectivul nr.13: Aplicarea sistemului electronic de activitate “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”

Realizat 2

Realizat parțial 1

Realizat 2

Realizat 2

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

SRU (C. Simion)

13.1.Gestionarea 

datelor din 

Sistemul 

informaţional 

automatizat 

Registrul 

funcţiilor publice 

şi al 

funcţionarilor 

publici(HRMIS)

13.1.1.Gestiunea 

nomenclatoarelor, 

clasificatoarelor şi

configuraţiilor din HRMIS

nomenclatoare, 

clasificatoare şi configuraţii

din HRMIS gestionate

Trimestrul I-

IV

13.1.2.Configurarea şi

extragerea rapoartelor aferente

activităţii

rapoarte aferente activităţii

configurate și prezentate

Trimestrul I-

IV

13.1.3.Configurarea şi gestiunea

şabloanelor de documente

12.2.1.Identificarea factorilor

motivaţionali ai funcţionarilor

publici

factori motivaționali ai

funcţionarilor publici

identificați și implementați

Trimestrul II

12.2.2.Elaborarea şi

implementarea Planului de

motivare nefinanciară

angajaţilor

planul de motivare

nefinanciară angajaţilor

elaborat și implementat

documente configurate și 

gestionate

Trimestrul I-

IV
SRU (C. Simion)

12.2.Crearea și 

dezvoltarea 

sistemului de 

motivare a 

funcţionarilor 

publici
Trimestrul II

12.1.Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

AIPA

12.1.1.Elaborarea Planului anual

de dezvoltare profesională

planul anual de dezvoltare

profesională elaborat şi

aprobat

Trimestrul I

12.1.2.Realizarea procedurii de

dezvoltare profesională continuă

a angajaţilor

numărul cursuri de instruire 

pentru angajați organizate 

şi desfăşurate la iniţiativa 

AIPA;                                                  

numărul funcţionarilor 

publici instruiţi;                                                  

numărul mediu de ore de 

instruire pe an

Trimestrul I-

IV



14.1.1.Organizarea și 

desfășurarea seminarelor, 

ședințelor și întrunirilor pe 

tematica proiectului 

Regulamentului de 

subvenționare 

nr. seminarelor, ședințelor 

și întrunirilor pe tematica 

proiectului Regulamentului 

de subvenționare 

organizate și desfășurate 

(cel puțin 2)

Semestrial

conducerea AIPA 

/DAC /DAP 

/DICT 

/subdiviziunile 

teritoriale

realizat 2

14.1.2.Participarea la elaborarea 

pliantelor informaționale privind 

mediatizarea proceselor conform 

măsurilor de sprijin

pliante informaționale 

privind mediatizarea 

proceselor conform 

măsurilor de sprijin 

elaboarate și repartizate

Trimestrul I
conducerea 

AIPA/DAC/DAP
realizat 2

14.1.3.Participarea la 

întruniri/seminare organizate de 

către organizațiile 

neguvernamentale din teritoriu

nr. întrunirilor, seminarelor 

organizate de către 

organizațiile 

neguvernamentale din 

teritoriu la care au 

participat;                                      

nr. prezentărilor făcute

Trimestrul I-

IV

subdiviziunile 

teritoriale
realizat 2

14.2.1.Instituirea panourilor 

informative

panouri informative 

instituite și actualizate
Trimestrul II

subdiviziunile 

teritoriale
realizat 2

14.2.2.Comunicarea și 

cooperarea cu serviciile 

desconcentrate în teritoriu, 

autorități publice locale, 

organizații neguvernamentale, 

cetățeni

nr. consultațiilor acordate
Trimestrul I-

IV

subdiviziunile 

teritoriale
realizat 2

1,63

Obiective Nivel de realizare*/  Descriere succintă

3. Consecințele pentru Programul de Dezvoltare Strategică 

Punctajul final calculat din suma mediilor 

aritmetice obţinute la evaluarea îndeplinirii 

obiectivelor împărţit la numărul de obiective: 

Calificativul de evaluare 

propus la nivel de autoritate: 
bine

14.1.Participarea 

la procedura de 

elaborare și 

promovare a 

Regulamentului 

privind modul de 

repartizare a 

mijloacelor 

fondului de 

subvenționare

14.2.Implementa

rea mecanismului 

de acordare a 

consultanței 

producătorilor 

agricoli



În comun cu direcţiile specializate ale MAIA au fost elaborate sarcinile tehnice care trebuie să 

le cuprindă RPM. La moment este spre finalizare dezvoltarea platformei sistemului 

informaţional al RPM, urmînd a fi identificate resurse financiare privind implimentarea 

acestuia.                                                             

Elaborarea ordinuluinr. 150 din 01.07.2013 cu privire la unele măsuri de Implimentare a 

Proiectului „Suport de urgență pentru Agricultura Moldovei” finanțat de Banca Mondială.                                                                       

Participarea la elaborarea și realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 628 din 21.08.2013 cu privire la 

unele măsuri pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale înregistrate în anul 2013.

În scopul  îmbunătăţirii şi stimulării fondului genetic de animale, în condiţiile Regulamentului 

privind subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anul 2013, a fost majorată mărimea 

subvenţiei alocate pentru procurarea animalelor de prăsilă (fiind subvenţionat practic 100% din 

costul acestora), inclusiv pentru construcţia reconstrucţia fermelor zootehnicie (ex.pentru 

fermele zootehnice de bovine, mărimea subvenţiei a fost majorată de la 30% la 50% din 

valoarea investiţiei, fiind acceptate spre subvenţionare pentru prima dată şi materialele de 

construcţiei), fiind efectuate 40 de inspecţii şi control pe teren a cererilor de solicitare a 

sprijinului financiar nerambursabil pentru procurarea animalelor de prăsilă şi 

construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice.    

Pe parcursul anului 2013 au fost recepționate 142 solicitări de sprijin financiar pentru 

înființarea plantaţiilor de viţă de vie, soiuri de struguri pentru masă, plantată pe o suprafață 

totală de  540,88 ha. Valoarea subvenției acordate pentru un hectar a fost de 25 000 lei. 

Ponderea mijloacelor alocate pentru măsura nr. 3-V (Stimularea investiţiilor pentru defrişarea 

plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi 

promovarea producţiei vitivinicole) în raport cu alte măsuri de sprijin este de 1,9% la sută 

pentru anul 2013.

Pe parcursul anului 2013 au fost recepționate 80 solicitări de sprijin financiar pentru înființarea 

plantaţiilor de viţă de vie, soiuri de struguri pentru vin, plantată pe o suprafață totală de 515,04 

ha. Valoarea subvenției acordate pentru un hectar a fost de 20 000 lei. Ponderea mijloacelor 

alocate pentru măsura nr. 3-V (Stimularea investiţiilor pentru defrişarea plantaţiilor 

multianuale supuse casării, pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei 

vitivinicole) în raport cu alte măsuri de sprijin este de 1,10% la sută pentru anul 2013.

Crearea și implementarea Registrului Plantațiilor 

Multianuale.

Instituirea și acordarea plăților directe pe suprafață.

Îmbunătățirea și stimularea fondului genetic a 

animalelor de prăsilă. 

Direcționarea subvențiilor la înființarea plantațiilor 

cu soiuri de viță de vie cu valoare adăugată.

Stimularea producătorilor de vinuri cu indicații 

geografice și denumiri de origine. 



În anul 2013au fost elaborate sarcinile tehnice care trebuie să le  cuprindă sistemul integrat de 

administrare şi control IACS/e-AIPA, cu subcomponentele LPIS şi GIS. La moment se 

elaborează caietul de sarcini privind termenii de referinţă pe care trebuie să cuprindă IACS/e-

AIPA urmînd a fi identificate resurse financiare privind implimentarea acestuia.

Sistemul electronic a fost dezvoltat, menţinut şi adaptat noilor cerinţe ale Regulamentului de 

subvenţionare, prin introducerea cîmpurilor şi măsurilor noi, tipurilor de rapoarte, circuit 

electronic al dosarelor. Interconexiune cu Baza de Date a FISC-ului, identificate cîmpurile 

necesare pentru crearea interconexiunii între sistemul electronic AIPA-online şi RE „Registrul 

Animalelor” „Registru Tehnicii Agricole”.

Au fost elaborate şi implimentate sarcinile tehnice pe care trebuie să le cuprindă RTA, fiind 

aprobată structura software RTA precum şi interconexiunea cu software AIPA online. La 

moment are loc implimentarea ca test al RTA în cadrul OT Chişinău AIPA.

Pe parcursul anului 2013, pentru grupurile de producători cu forma juridică de organizare 

cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr.73-XV din 12 aprilie 

2001 privind cooperativele de întreprinzător, ai căror membri sînt producători agricoli, 

valoarea subvenţiei s-a majorat cu 10 %, pentru investițiile efectuate în scopul sporiirii valorii 

adăugate, și anume pentru măsurile de sprijin nr. 4 (Stimularea investiţiilor pentru producerea 

legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)) și nr.8 (Stimularea investiţiilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare). Totodata, în anul 2013 a demarat 

Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P), care prevede susținerea grupurilor de producători 

în vederea stimulării dezvoltării sectorului horticol din Republica Moldova prin creșterea 

productivității agricole adaptate la cerințele pieței, optimizarea costurilor de producție, 

investiții mai mari, sporirea volumelor de producție realizată în baza contractelor de lungă 

durată.

Elaborarea și implementarea Registrului Tehnicii 

Agricole.

Susținerea asocierii în grupuri de producători.  

Implementarea GIS\LPIS (Cadastrul Agricol)

Perfecționarea  sistemului informatic AIPA online. 



Perfecționarea cadrului de politici a sistemului 

existent de subvenționare.

Legea bugetului de stat anuală prevede direcțiile prioritare de subvenționare a producătorilor 

agricoli, pentru anul de subvenționare 2013 au fost aprobate 10 direcții prioritare. Pentru 

investițiile efectuate în sectorul rural mărimea subvențiilor acordare producătorilor agricoli 

este majorată cu 10-20 %. În aspect comparativ, pentru investițiile efectuate în sectorul agricol 

prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare în anul 2013, mărimea 

subvențiilor efectuate în sectorul rural a crescut cu 20 %. În anul 2013 au solicitat subvenții  

4007 solicitanți, inclusive 147 pentru investițiile effectuate în domeniul modernizării utilajului 

şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.

Pentru anul 2013, fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli a fost în sumă de 462 

852,2 mii de lei, dintre care 62 802,2 mii de lei din contul grantului acordat de Comisia 

Europeană, comparativ cu anul de subvenționare 2012 - 400 mil.lei.

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate feșe de verificare (check lists) pentru 10 măsuri de 

sprijin, și implementate de Direcția administrare și control și Secțiile/serviciile teritoriale ale 

Agenției. A fost elaborat manualul de proceduri, însă urmează a fi aprobat pe parcursul anului 

2014. În scopul perfecționării sistemului de administrare a cererilor de solicitare a sprijinului 

financiar, a fost stabilit termenul  de efectuare a verificărilor preliminare, care nu va depăşi 5 

zile lucrătoare din momentul adresării producătorului agricol, au fost excluse unele documente 

la prezentarea pachetului de documente pentru subvenționare de către producătorii agricoli 

(certificatul de înregistrare a întreprinderii, certificatul de atestă datorii față de Bugetul public 

national, document ce atestă pregătirea profesională pentru producătorii agricoli cu statut de 

persoană fizică).

Întocmirea acordului de colaborare cu privire la accesul Agenției de Intervenție și Plăți în 

Agricultură la baza de date a Inspectoratului Fiscal Princilal de Stat.

Întocmirea și încheierea contractului cu privire la  accesul Agenției de Intervenție și Plăți în 

Agricultură la baza de date Cadastru.

Direcționarea prioritară a subvențiilor pentru 

producătorii agricoli a căror activități sunt 

antrenate în sectorul rural. 

Perfecționarea sistemului de administrare a 

cererilor de solicitare a sprijinului financiar 

(recepționare, transmitere, validare).



Îmbunătățirea cadrului de reglementare a 

sistemului existent de subvenționare. 

Ajustarea sistemului electronic de evidență 

contabilă la standardele internaționale de raportare. 

Crearea si implementarea unui sistem de 

management financiar in cadrul proiectului 

„Competivitate Agricolă”

Elaborarea și perfecționarea proiectului Regulamentului privind modul de repartizare a 

mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2013 și anul 2014.                                                                     

Participarea la elaborarea și perfecționarea proiectului Legii privind grupurile de producători 

agricoli și asociațiile lor.

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea 

subvenționată a riscurilor de producție în agricultură.                                                                                                   

Elaborarea proiectului Legii privind principiile subvenționării în agricultură.

În anul 2013 a fost creat modulul de evidență a plăților finanțate din proiecte externe și integrat 

în programul automatizat de evidență contabilă al AIPA în conformitate cu cerințele Băncii 

Mondiale.

Totodată a fost efectuată trecerea de la versiunea 1C 8.1 la o versiune mai avansată 1C 8.2. În 

programul de evidență contabilă a fost integrat un server SQL ceea permite operarea mult mai 

rapidă a programului. Angajații DCP au fost instruiți pentru utilizarea modulului și versiunii 

noi a programului.

Aceste ajustări au fost aplicate cu succes în implementarea proiectului finanțat de către BM 

,,Suport de urgență pentru agricultura Moldovei". Astfel în procesul de implementare a acestui 

proiect DCP a efectuat 4000 plăți la conturile beneficiarilor, 40 note și registre de evidență 

contabilă și a prezentat 8 rapoarte atît finanțatorilor cît și MAIA.

În anul 2013 DCP a elaborat Manualul financiar al proictului, care include toate aspectele ce 

țin de planificare, bugetare, executare a plăților, verificare, sistem de evidență, flux de mijloace 

banești și documente, sarcinile și responsabilitățile personalului, audit și raportare. Ulterior 

manualul financiar a fost integrat în manualul operațional al proiectului. Sistemul de evidență 

este creat și ajustat la cerințele proiectului.                                                                             

Angajații DCP au participat la Trainingul fiduciar pentru specialișii financiari care operează cu 

proiecte finanțate de Banaca Mondială la Odesa organizat în aprilie 2013 la nivel regional.Plăți 

pentru acest proiect nu au fost efectuate întrucît nu au fost depuse dosare din partea 

solicitanților de granturi.



Dotarea cu tehnică și echipament specializat 

necesar pentru monitorizarea și gestionarea 

implementării proiectelor subvenționate.

Dezvoltarea capacităților instituționale ale AIPA. 

Crearea și implementarea serviciului de audit intern. 

Sporirea gradului de informare şi educare a 

beneficiarilor de subvenții

Creșterea cu 80% a cunoașterii limbii engleze de 

către personalul AIPA 

Informarea, educarea şi asigurarea susţinerii 

opiniei publice şi a formatorilor de opinii a 

iniţiativelor lansate de AIPA

În perioada anului 2013, AIPA a obţinut acces şi interacţiune cu bazele de date: ÎS „Cadastru”; 

RTA, Registrul Animalelor, CRIS „REGISTRU”.

De asemenea a fost îmbunătăţită baza tehnico-materială necesară pentru  monotorizarea şi 

gestionarea proiectelor subvenţionate (procurate automobile de serviciu; schipament 

specializat pentru DICT)

Au fost organizate 2 cicluri de instruire prin intermediul proiectului de asistenţă tehnică ESRA. 

Tematica instruirilor: „Managmentul ciclului de proiect” şi „Particularităţile sectorului agro-

alimentar”, în total instruiţi 21 de funcţionari publici. 

Organizată misiunea de experți TAIEX ”Dezvoltarea capacitățior instituționale” 11-15 martie;

Organizată conferința internațională cu genericul ”Instrumente europene de administrare și 

control al plăților” 5-6 septembrie;

Aprobat de Comisia Europeană un instrument TAIEX ”Audit intern”;

Au fost organizate 5 vizite de studiu  în Austria, conform programului de schimb de experiență 

semnat între AMA și AIPA (27 funcționari publici instruiți);

Realizate 2 vizite de studiu în Polonia (12 persoane instruite) ”Preluarea bunelor practici în 

implementarea programului SAPARD”.  
Serviciul audit intern a fost creat și instituit prin HG nr. 235 din 04.04.2013. În conformitate cu 

statul de personal al Agenției  nr. 01.8.2 din 18.06.2013 pentru funcțiile publice vacante din 

cadrul Serviciului au fost elaborate fișele de post. La începutul anului 2014 urmează a fi 

angajat personalul în funcțiile respective și inițierea procedurilor de audit intern în cadrul 

instituției.
A fost creat compartimentul „Verifică starea dosarului” pe situl oficial AIPA, elaborate pliante 

informative pentru participarea la conferinte, expoziții. Au fost publicate listele beneficiarilor 

şi solicitanţilor, graficele efectuării inspecţiilor în teren şi publicat Regulamentul de 

subvenţionare pentru anul 2013.

Pe pagina oficială a AIPA au fost publicate peste 30 de cumunicate informative.

A fost elaborat Caietul de Sarcini pentru petrecerea procedurii de achiziție publică pentru 

inițierea cursurilor de limbă engleză. Cursurile de instruire urmează a fi desfășurate în 2014.

Au fost publicate mai multe cumunicate informative pe pagina oficială, dar și în presa scrisă. 



Pentru asigurarea transparenţei şi responsabilităţii în procesul de activitate  au fost publicate 

Hotărîri, ordine, comunicate de presă cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul agenţiei. A 

fost elaborat pe site-ul oficial comportimentul „verifacrea starea dosarului”.

În vederea asigurării implementării obiectivului dat, pe pagina oficială a AIPA, au fost 

publicate peste 30 de cumunicate informative.

Au fost publicate diferite articole în ziarul Curierul Agricol, Agrobiznes, etc. 

Pe parcursul anului 2013 au fost ocupate 11 funcții publice/posturi vacante dintre care: 5 prin 

concurs, 4 prin promovare, 1 prin transfer, 1 prin contract individual de muncă.

În 2013 a fost implementat sistemul electronic „ELO” pentru gestionarea corespondenței  din 

cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Au fost create şi ajustate noi posibilităţi de generare automată a diferitor rapoarte privind 

analiza statistică a utilizării mijloacelor fondului de subvenţionare.
A fost semnat acordul de colaborare cu Austria.  

A fost implementat programul de schimb de experiență semnat între Agrarmarkt-AMA, 

Austria și AIPA, în contextul acestui program au fost organizate mai multe activități, printre 

care: - 5 vizite de studiu a colaboratorilor AIPA în Austria; - 6 misiuni ale experților din cadrul 

AMA; - conferință internațională cu tematica, Politica Agricolă Comună. 

A fost semnat Acordul de colaborare cu Agenția de Plăți din Estonia. Precum și extinsă 

perioada de implementare a Acordului de Colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură din România. 

A fost pus în aplicare sistemul informațional automatizat “Registrul funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici”. A fost asigurată colectarea, introducerea și prelucrarea informației 

relevante în baza de date conform metodologiei aprobate.

Serviciul E-transformare și Serviciul audit intern au fost instituite prin HG nr. 235 din 

04.04.2013 și a statului de personal al Agenției  nr. 01.8.2 din 18.06.2013.    

Creşterea transparenţei procesului decizional în 

cadrul agenției. 

Asigurarea schimbului eficient de informaţii cu 

publicul intern şi extern

Asigurarea cu personal profesionist capabil să 

realizeze obiectivele strategice stabilite (recrutare, 

dezvoltare profesională continuă, evaluare, 

motivare, promovare, etc.)

Renovarea procesului de evidenţă a corespondenţei 

şi de control asupra executării documentelor, 

eficientizarea fluxului de informaţii, etc.

Crearea bazei de date/sistem privind analiza 

statistică.  

Extinderea relaţiilor bilaterale şi

multilaterale de colaborare cu statele partenere în 

domeniul subvenționării, organizaţii 

nonguvernamentale şi asociaţii internaţionale şi 

regionale din diverse ţări. 

Implementarea sistemului electronic de activitate 

al resurselor umane 

Crearea Serviciului E-transformare



Director Petru MALERU

Au fost organizate în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele 

Republicii Moldova, Agenției de Achiziții Publice, Centrului European de Educație “FIDES”, 

16 cursuri de instruire la care au participat 30 de angajați. La data de 7 și 8 noiembrie 2013 

pentru toți angajații AIPA a fost organizat cursul de instruire "Prevenirea și combaterea 

fenomenului corupției în procesul de activitate", seminar organizat în colaborare cu Centrul 

Național Anticorupție al Republicii Moldova. O parte din angajații Agenției au făcut schimb 

de experiență peste hotarele tării, în Austria și Polonia.

90% de angajați participă la cursuri de instruire, 

traininguri, schimburi de experiență pînă în anul 

2014


