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PROCESUL VERBAL
al ședinței Comitetului de Monitorizare pentru
implementarea Strategiei Naționale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
Data ședinței: 28.12.2017
Începutul ședinței: 15.00 Sfârșitul ședinței: 17.00
Locația: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, birou 600

AGENDA:
Ora
15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45

15.45-16.00

16.00-16.15

16.15-16.45

Subiect
Cuvânt de salut, inclusiv:
- aprobarea agendei
- aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente a
Comitetului de Monitorizare din 21.03.2017
- informație privind deciziile adoptate la ședința precedentă
- informație privind desemnarea noilor membri a Comitetului
de Monitorizare.
Raport privind implementarea Regulamentului de
subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2017,
inclusiv:
- informații generale
- raport privind proiectele acceptate și respinse
- informație privind implementarea financiară a
Regulamentului
- informație privind verificările (verificări și audit,
monitorizare/acțiuni întreprinse, raport anual de audit).
Discuții privind modificările Regulamentului de
subvenționare (va intra în vigoare din 2018)
- Plăți în avans
Plan de vizibilitate și comunicare, inclusiv:
- prezentarea activităților întreprinse în 2017
- activități planificate pentru 2018
Proiectul Asistență tehnică pentru Programul ENPARD:
- aprobarea planului de acțiuni pentru 2018
- analiza acțiunilor întreprinse
Prezentarea și aprobarea Raportul preliminar al Consultanților
externi privind evaluarea pe termen mediu si
revizuirea SNDAR 2014-2020

16.45-16.50

Propuneri pentru agenda ședinței următoare și convenirea
dății acesteia

16.50-17.00

Diverse
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PARTICIPANȚI:
Iurie UŞURELU
Vasile LUCA
Valentina ȚAPIȘ
Ludmila JUC
Angela Țurcanu
Maria Cravcenco
Oxana PAIERELE
Corina Zavtoni

Eugenia CÎRLIG
Henry JOERGENSEN
Stela COROBCEANU
Valeriu COSARCIUC
Valentin LOZOVANU
Diana COȘALÎC
Lucia MICU
Tatiana CEBOTARI
Ion EREMEEV

- Secretar General de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului;
- Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (în domeniul politicilor și produselor de origine vegetală)
- Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (în domeniul mediului și resurselor naturale)
- Consultant principal, Direcția Coordonarea politicilor și asistenței
externe, Cancelaria de Stat,
- Consultant principal, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
- Şef al analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul
Agriculturii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
- Şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
- Consultant superior, Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului,
- Consultant al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
- Lider de echipă, proiect ”Asistență Tehnică pentru ENPARD”,,
- Expert Civitta,
- Preşedinte al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova,
- Expert junior politici, proiect ”Asistență Tehnică pentru
ENPARD”,
- Șef al Serviciului Metodologie, AIPA,
- Asistent al Consilierului de Rang Înalt pentru agricultură și
dezvoltare rurală,
- Manager de oficiu, proiect ”Asistență Tehnică pentru ENPARD”,
- Traducător, proiect ”Asistență Tehnică pentru ENPARD”.
AU LIPSIT:

Dorin ANDROS
Viorel PANĂ
Iurie Hurmuzachi
Valerii Mironescu
Iva STAMENOVA
Snezhana BLAGOEVA
Liliana MARTIN

- Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului (în domeniul dezvoltarii regionale și rurale)
- Șef al Direcției Finanțele economiei naționale și cheltuieli capitale,
Ministerul Finanțelor;
- Președinte al Federației Naționale AGROinform,
- Președinte al Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor
Agricoli ”UniAgroProtect”
Manager programe în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale,
Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova,
Consilier de rang înalt al Ministrului agriculturii și industriei
alimentare,
- Șef al Direcției relații externe, comunicare și raportare, Agenția de
Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
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DISCUȚII
1. Cuvânt de salut, dl. Iurie Ușurelu, Secretar General de Stat
Dl UȘURELU a salutat participanții la cea de-a 4-a ședință a Comitetului de
monitorizare a implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii
2014-2020, declarând că se vor discuta realizările anului 2017 și planificarea activității pentru anul
2018. Dumnealui a menționat că Ordinul anterior privind componența nominală a Comitetului a fost
actualizat, dat fiind faptul că trei Ministere au fuzionat în unul – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului. El a dat citire Ordinului nou nr. 87 din 27.12.2017 (este atașat) și noii
componențe a membrilor, elaborată în baza propunerilor venite de la diferite instituții care au
tangență cu SNDAR. Dl COSARCIUC a menționat că Regulamentul Comitetului de Monitorizare a
SNDAR in capitolul 2 p.13 prevede faptul că numărul reprezentanților serviciului public trebuie sa
fie egal cu numărul reprezentanților asociațiilor/organizațiilor de profil și Delegația UE a insistat
anterior asupra acestui lucru. Conform actualului Ordin nr. 87 din 27.12.2017, se regăsesc doar 3
asociații, ceea ce nu este în conformitate cu Regulamentul. Propunerea de a suplini numărul
reprezentanților societății civile a fost acceptată și MADRM va înainta invitații de aderare la
Comitetul de Monitorizare SNDAR către 10-15 asociații de profil care au tangență cu acțiunile
prevăzute în Strategie , și a revizui componența Comitetului până la următoarea ședință.
Suplimentar, Dl UȘURELU a menționat că 2017 a fost un an bun, doar că mai este de
lucru asupra Regulamentului de Subvenționare. În acest sens, fiecare șef de direcție care a solicitat
bani pentru subvenționarea sectorului de care este responsabil va trebui să raporteze dacă indicatorii
pentru care s-a solicitat subvenționare au fost realizați. Raportarea de către fiecare direcție va avea
loc în ianuarie-februarie 2018.
Datorită fuzionării celor 3 ministere, au existat turbulențe în activitate. Practic, au
rămas în jur 30% din numărul de personal, comparativ cu situația anterior fuzionării. La moment s-a
creat posibilitatea de a lucra eficient, îmbinând aspecte de mediu, agricultură și dezvoltarea
regională și rurală. Ministerul efectuează ultimele angajări la moment pentru a consolida echipa.
În ceea ce privește SNDAR, la moment se analizează rezultatele implementării
Strategiei la jumătate de termen. Compania Civitta a fost selectată de Delegația UE pentru acest
exercițiu. Cu această companie, s-au înregistrat întârzieri semnificative. Termenii de referință au
fost elaborați în aprilie, s-a selectat compania vara și abia în noiembrie 2017 a fost semnat
contractul. Anterior, era planificat să avem rezultatele evaluării SNDAR în septembrie, bazate pe
partea analitică. Acum, MADRM trebuie să dubleze eforturile cu puține persoane pe domeniul
agriculturii și dezvoltării rurale. Se planifică prezentarea primului proiect de raport de evaluare a
SNDAR în a doua jumătate a lunii ianuarie 2018. Raportul final va fi prezentat de către compania
Civitta la mijlocul lunii februarie 2018. Dl UȘURELU a îndemnat să se asigure cooperarea cu
Civitta din partea asociațiilor de profil prezente. Ulterior, începând cu luna martie 2018 se va
efectua revizuirea/actualizarea SNDAR și ea urmează a fi înaintată către Guvern în versiune
actualizată până la sfârșitul lunii aprilie 2018.
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Dl UȘURELU a înaintat spre aprobare procesul verbal de la ultima ședință a
Comitetului de Monitorizare SNDAR. Nu au existat obiecții sau comentarii, astfel, procesul verbal
al ședinței din 21 martie 2017 a fost aprobat unanim.

2. Raport privind implementarea Regulamentului de Subvenționare a producătorilor agricoli
pentru anul 2017
Raportul a fost expus de Dna Diana COȘALÎC, menționând următoarele date relevante:
În 2017, valoarea Fondului de Subvenționare a producătorilor agricoli a constituit 900
mln lei. Fondul a fost valorificat în totalitate. Suma de 520 mln lei a fost utilizată pentru finanțarea
producătorilor agricoli cu cereri din 2017, 340 mln lei – pentru a acoperi restanțele din 2016 față de
fermieri. Au rămas datorii de 310 mln lei pentru anul 2018, iar dispozițiile de plată sunt la etapa de
examinarea de către Ministerul Finanțelor. Au fost depuse 7800 cereri de subvenționare, cu mult
mai mult ca în anii precedenți. Cele mai multe dosare (aprox. 29%) au fost pentru procurarea
utilajului agricol, aprox. 25% - pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, 22% pentru înființarea plantațiilor multianuale, 9% - pentru creditare, aprox. 7% - pentru ferme
zootehnice, etc. Cele mai multe dosare respinse au vizat: defrișarea neregulamentară a plantațiilor
multianuale, necorespunderea la criteriile de eligibilitate, prezentarea datelor cu caracter denaturat,
nedeclararea porțiunilor de grant, lipsa permisiunii de la Inspectoratul Ecologic pentru irigare, lipsa
randamentului sporit în urma irigației, etc. Prezentarea PowerPoint este anexată la acest proces
verbal.
La acest capitol, Dl UȘURELU a menționat că prezentarea AIPA trebuie să meargă în
tandem cu prezentările specialiștilor din cadrul Direcțiilor de profil care au participat la planificarea
bugetului pentru fiecare măsură de subvenționare, respectiv aceștia vor raporta succint dacă s-au
realizat banii solicitați pentru fiecare măsură, iar dacă nu – atunci ce este greșit în măsurile de
subvenționare. El a adăugat că pentru anul 2018 se prevăd schimbări substanțiale în Regulamentul
de Subvenționare, ca de ex: AIPA nu va avea dreptul să primească dosare pentru înființarea
livezilor intensive dacă în apropiere nu există sursă de apă. Pe de o parte, statul a investit mulți bani
în irigare, iar pe de altă parte – se vorbește despre apele de suprafață. Apele de suprafață nu sunt
atât de bune pentru irigare și, respectiv, nu pot fi folosite pentru agricultura intensivă. Este necesar
ca agricultura să meargă în tandem cu dezvoltarea durabilă și activitățile de mediu. Tot în 2018
MADRM intenționează să introducă plățile în avans. Dl COSARCIUC a menționat că, conform
raportului AIPA, există o discrepanță foarte mare între subvenționarea gospodăriilor țărănești care
au primit în mediu 97 mii MDL/per GȚ și sumele către SRL/S.A.-uri, care au primit în mediu 450
mii MDL/per SRL. Gospodăriile țărănești sunt cele care creează locuri de muncă, pe când SRL-le
încearcă să automatizeze/mecanizeze tot. Respectiv, intenția de a crea locuri de muncă la țară este
compromisă. Tot dumnealui a menționat că modificarea Regulamentului de Subvenționare în
noiembrie 2017 (care a fost aprobat în iunie 2017) este în favoarea producătorilor mari și în
defavoarea celor mici (de ex. creșterea suprafețelor, creșterea sumelor pentru investiții, instruirile
continue - anulate pentru cei care au studii în domeniu). FNFM nu și-a expus poziția la etapa de
discuții publice referitor la modificarea Regulamentului de Subvenționare, o solicitare oficială fiind
înaintată de către Minister. Ar fi bine ca reprezentanți ai MADRM sau AIPA să vină cu argumente
privind modificările din noiembrie 2017, pentru a vedea de ce s-a schimbat așa radical politica
departamentului respectiv. Prin această modificare, se vede clar o activitate de lobby în R. Moldova.
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FNFM a făcut o sinteză a modificărilor, care poate fi transmisă tuturor. Referitor la apele de
suprafață pentru irigare, Dl COSARCIUC a adus exemplul Israelului, care utilizează pe larg apele
de suprafață în urma tratării. Respectiv, pot fi săpate fântâni arteziene, instalate stații de tratare și
permisă irigarea. Dna COȘALÎC a menționat că proiectul HG de modificare a Regulamentului de
Subvenționare a fost expediat tuturor prin aviz, inclusiv către FNFM, însă nu a fost primit careva
răspuns. Dl UȘURELU a solicitat de la AIPA ca, începând cu 1 februarie 2018, toate gospodăriile
agricole trebuie să indice numărul de cotași de la care arendează terenurile. Gospodăriile mari
declară de ex. că ele arendează 1000 ha de la 1000 oameni, la care le achită arenda, plus impozitul
funciar, plus impozitul pe venit de la producția obținută. Trebuie de văzut care gospodării și câte
hectare gestionează ele și care este cota de vărsare în bugetul de state din activitatea economică a
acestor gospodării. Referitor la irigare, Dl UȘURELU a menționat că recent, la invitația colegilor
din România și cu susținerea financiară a proiectului Asistență Tehnică pentru ENPARD, a fost
desfășurată o vizită de studiu în România la tema dată, s-a studiat legislația română și tot ce e
relevant la compartimentul irigare. MADRM va veni cu schimbări benefice. Însă, totuși, poziția
MADRM este că apele de suprafață, mai degrabă calitatea lor, nu sunt o soluție. Din discuțiile cu
mediul științific, s-a constatat că este necesar de concentrat la diversificarea sistemelor de irigare, cu
2 râuri care ar asigura apa. Dl COSARCIUC a menționat că există 400 mii cotași în R. Moldova,
însă foarte puțini dintre ei locuiesc în țară. Tot pentru anul 2018, Dl UȘURELU a menționat că
politicile se concentrează pe subvenționarea adițională a micilor întreprinderi, întreprinderilor startup și asocierea fermierilor. În plus, asistența tehnică este direcționată către consultanță, care trebuie
să fie plătită sau co-finanțată (expert din Olanda a confirmat practica dată la nivel UE).
În continuare, Dna COȘALÎC a expus raportul privind implementarea recomandărilor
emise de Curtea de Conturi, in total – 5 la număr (prezentarea PowerPoint este anexată la acest
raport). Toate au fost realizate, urmează ca Curtea de Conturi să decidă dacă au fost sau nu
implementate acest recomandări. Dna JUC a solicitat de la AIPA ca acest raport să fie expediat și
Cancelariei de Stat pentru a lua cunoștință de el.

3. Discuții privind modificările Regulamentului de subvenționare
Conform angajamentelor asumate în Acordul de Asociere, este necesar a seta plățile în
avans. Respectiv, Regulamentul de Subvenționare urmează a fi actualizat prin Hotărâre de Guvern
cel târziu în aprilie 2018. Așa cum se prevăd modificări pe segmentul zootehnic, se va introduce și
segmentul plăților în avans, pentru a merge în tandem. Subvențiile vor fi oferite întreprinderilor
start-up pentru investițiile în activități agricole. Prioritate se va acorda tinerilor fermieri și femeilor
fermieri, dar vor putea aplica și micii producători agricoli. După cum s-a menționat la început,
Direcția politici și programe de dezvoltare rurală va trebui să evalueze detaliile propuse înainte ca
proiectul de regulament să fie gata pentru a fi discutat. Inițial, suma maximă pentru plățile în avans
va fi de 1 000 000 lei, iar decizia va fi luată în baza planului de afaceri în formă simplă, care indică
o logică clară și garantarea succesului. Pentru plățile în avans vor exista 3 forme de finanțare cu
monitorizare:
1. Întreprinderea este aprobată pentru finanțare. Întreprinderea investește și AIPA investește,
iarăși întreprinderea investește, respectiv și AIPA investește, creându-se astfel un ciclu
compus din 3-6 segmente. Fiecare segment va fi finanțat pe măsura executării acestui
segment.
Pagina 5

Comitetul de Monitorizare
Proces verbal

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ședința nr.4
Data ședinței 28.12.2017

Data: 5.01.2017

2. AIPA va emite certificat de garantare. Având certificatul de garantare de la AIPA,
întreprinderea va putea aplica la surse de finanțare.
3. In cazul absenței riscurilor, finanțarea se oferă în avans, inclusiv către furnizori concreți.
Suplimentar, vor fi distribuite mijloacele financiare în baza solicitărilor înaintate de asociații. În
plus, se va pune accent pe afacerile cu valoare adăugată: zootehnie și culturile etero-oleaginoase.
MADRM va organiza o masă rotundă cu asociațiile la tema plăților în avans. Proiectul
regulamentului privind plățile în avans va fi finalizat nu mai târziu de 20 ianuarie 2018 și va fi
înaintat spre discuții publice, plus discuții la masă rotundă. Va fi de asemenea plasat pe pagina web
a MADRM.

4. Plan de vizibilitate și comunicare
Dl Henry Joergensen, liderul echipei proiectului de asistență tehnică din cadrul
MADRM, a prezentat pe scurt majoritatea activităților de comunicare și asigurare a vizibilității
măsurilor de subvenționare către fermieri, care au fost desfășurate în 2017, precum și propunerile
pentru anul 2018. Din activitățile în 2017 pot fi enumerate: consultațiile publice regionale în martie
2017, producerea materialelor de vizibilitate pentru MADRM, AIPA și proiectul AT, demararea
filmărilor referitor la istoriile de succes de pe urma subvenționării, contribuția financiară la
Festivalul Prunei din septembrie 2017, contribuție financiară la expoziția MOLDAGROTECH
2017, organizarea și desfășurarea Conferinței pentru Tineri și Femei Fermieri în decembrie 2017.
Pentru anul 2018 nu este prevăzută contribuția financiară pentru expoziții, însă sunt planificate:
promovarea măsurilor de subvenționare, în special plățile în avans, realizarea și mediatizarea
istoriilor de succes de pe urma subvenționării, Gala AIPA, etc. (prezentarea PowerPoint este
anexată la acest raport). Dl UȘURELU a îndemnat asociațiile de fermieri să vină cu opinii pentru a
îmbunătăți comunicarea cu producătorii agricoli. El a solicitat comentarii/întrebări, însă nu au fost
careva. În acest caz, planul pentru 2018 a fost aprobat de Comitet.

5. Proiectul Asistență tehnică pentru Programul ENPARD
Dl Henry JOERGENSEN a prezentat principalele activități realizate în cadrul
proiectului de asistență tehnică în 2017, precum cele planificate pentru 2018, (prezentarea
PowerPoint este anexată la acest raport). El a menționat următoarele activități ce au fost susținute
financiar: evaluarea îndeplinirii condițiilor generale și specifice, colectarea dovezilor privind
îndeplinirea condițiilor, dezvoltarea softului pentru raportarea implementării suportului bugetar,
inițierea revizuirii la mijloc de termen a SNDAR, instruiri, vizite de studii, instruiri privind
siguranța alimentelor, colectarea datelor pentru analiza sectorială, susținerea implementării
strategiei pentru cercetare, actualizarea Strategiei privind serviciile de extensiune rurală, suport
pentru crearea Fondului de Garantare, crearea rețelei rurale, crearea Comitetului de Coordonare
LEADER, elaborarea Regulamentului de subvenționare, consultații publice, raportarea privind
implementarea SNDAR, inițierea studiului de pre-fezabilitate pentru sub-produsele de origine
animală, suport pentru implementarea Curriculei învățământului profesional. Pentru anul 2018 sunt
planificate următoarele activități: evaluarea la mijloc de termen a SNDAR și revizuirea SNDAR;
suport pentru elaborarea legislației și implementarea SNDAR; suport pentru completarea
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Sumele solicitate
pe raioane mil, lei
U.T.A…
Cahul
Căuşeni
Hînceşti
Ştefan Vodă
Soroca
Orhei
Cantemir
Ialoveni
Anenii Noi
Criuleni
Chişinău
Edineţ
Briceni
Floreşti
Şoldăneşti
Cimişlia
Taraclia
Rîşcani
Sîngerei
Drochia
Teleneşti
Făleşti
Ocniţa
Glodeni
Străşeni
Rezina
Nisporeni
Călăraşi
Leova
Ungheni
Donduşeni
Basarabeasca
Dubăsari
Bălţi
0,00
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68,17
48,09

40,80
37,67
35,67
34,54
30,76
30,46
30,30
29,80
28,73
28,17
26,49
24,80
24,66
23,25
22,23
21,93
20,01
19,73
18,36
17,57
16,96
16,88
16,77
15,34
15,00
14,72
14,59
14,19
14,00
11,26
10,05
7,40
0,70
10,00

20,00
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DOSARE RESPINSE
Măsura

Total

Numărul dosarelor
Numărul dosarelor
Sume respinse 2016
Sume respinse 2017
2016
2017

224

52Mo
589 420

124

23,5

Motivele respingeri dosarelor
- Producători agricoli au defrișat neregulamentar, cu abateri de la legislația în
vigoare pentru plantațiile pomicole/viticole ;
- Ne corespunderea criteriilor de eligibilitate prevăzute de fiecare
măsură/submăsură a Regulamentului de subvenționare;
- Prezentarea datelor cu caracter denaturat ( la momentul efectuării investiției
producătorului agricol nu este înregistrat ca entitate juridică );
- Nu au atins punctajul necesar în procesul de evaluare de către Comitetul de
evaluare și autorizare;
- Nu au declarat porțiunele de grant;
- La momentul suportării cheltuielilor de irigare nu avea permisiunea
Inspectoratului Ecologic;
- Nu au obținut randament sporit în urma irigării terenurilor cultivate.

Împreună spre o agricultură mai competitivă
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Repartizarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
conform formelor de organizare juridică
Nr.
beneficiar

Ponderea
%

Suma solicitată mil,
lei

Ponderea sumei
%

2142

59,30

208,65

25,13

1347

37,29

547,33

65,92

92

2,55

67,2

8,09

Asociaţii

25

0,69

3,3

0,40

Societăți și Întreprinderi de stat

6

0,17

3,6

0,43

Întreprindere municipală

1

0,03

0,23

0,03

830,31

100

Tipul formei organizatorice
Gospodărie Ţărănească /Întreprindere
Individuală
SRL/SA
Cooperativa Agricolă de Producţie și
grupuri de producători

Total

Tipul producătorului
Producător agricol mic/mijlociu
Producător agricol mare
Total
Împreună spre o agricultură mai competitivă

Numărul
producătorilor
2979
633
3612

Ponderea
producatorilor %
82,48
17,52
100,00

Suma
solicitată
535,88
294,72
830,60

Ponderea sumei %
64,52
35,48
100,00
www.aipa.gov.md
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Repartizarea FNDAMR
conform asociaţiilor profesionale
Nr.
membrilor

Ponderea
(%)

Suma subvenției
solicitate, mil. lei

FNF Moldova

1 416

31,98

175

UniAgroProtect

1 390

31,39

190,88

Agroinform

901

20,35

84,05

Agroconsultant (U.T.A Găgăuzia)

110

2,48

16,04

Asociația Producătorilor și Exportatorilor
de Fructe "Moldova Fruct"

94

2,12

37,6

Asociația Producătorilor si exportatorilor de struguri
APESM

91

2,06

25,25

ADA Briceni

134

3,03

18,77

Altele

292

6,59

www.aipa.gov.md

Asociația de profil
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70,24
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TINERI FERMIERI

Submăsura

Numărul
tinerilor
solicitanți de
subvenții

Submăsura 1.1

16

Submăsura 1.2

307

Submăsura 1.4

64

Submăsura 1.5

24

Submăsura 1.6

75

Total

486

Împreună spre o agricultură mai competitivă

Suma subvenţiei
solicitate, lei

Suma subventiei total
autorizate, lei

3 918 154

2 606 306,4

587 723

46 644 281

32 701 917

6 996 642

15 330 964

10 197 963

2 299 644

5 223 339

3 474 498,9

783 500

35 822 832

23 828 894

5 373 424

106 939 570

72 809 597

16 040 935

Subvenții
majorate 15%

www.aipa.gov.md
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FEMEIE-FERMIER
Conform Regulamentului de subvenționare 2017-2021, femeile-fermier solicitante de subvenții în
cadrul SubMăsurilor: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, beneficiază de 15% din suma subvenției calculate.
Submăsura

Numărul femeilor solicitante
de subvenții

Suma subvenţiei solicitate,
lei

Submăsura 1.1

6

981 902

Submăsura 1.2

143

21 699 196

Submăsura 1.4

24

6 684 918

Submăsura 1.5

9

944 937

Submăsura 1.6

44

9 579 504

Total

226

39 890 457

Ponderea femeilor fermiere care au beneficiat în anul
185

42

6

SubMăsura 1.1

2016

2017

128 143

81
13

2015

SubMăsura 1.2

Împreună spre o agricultură mai competitivă

13

24

SubMăsura 1.4

12

3

9

SubMăsura 1.5

51

13

44

SubMăsura 1.6
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MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
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NARDS Monitoring
Committee Meeting
18 December 2017
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Agenda
• Welcome speech,
• Report on implementation of Regulation for subsidizing agricultural
producers for 2017,
• Discussions on amendments to the Subsidy Regulation,
• Visibility and communication plan,
• Technical Assistance project for ENPARD Programme,
• Plan and Content of the Midterm review of the implementation of
NARDS,
• Proposals for agenda of the next sitting.
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Visibility and communication plan
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Visibility and communication - 2017
• Folder on subsidies,
• Panels / stickers for recipients of subsidies,
• Guidelines for visibility for subsidies beneficiaries,
• Success stories,
• Other ENPARD materials for MARDE, AIPA and the project,
• Postponed finalisation of some materials due to merging of
ministries.
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Plum festival
24 September
Nisporeni
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Moldagrotech
exhibition
17 – 20 October
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Conference
Youth and Women
12 December
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Plan for visibility and communication - 2018
Continue ongoing activities
• Promotion of subsidies – especially advance payment
• Success stories
• Other ENPARD materials for MARDE, AIPA and the project
• Big event: AIPA Gala
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Plan for visibility and communication - 2018
Not in the plan at the moment
• Exhibitions

• New minister might have specific requests
• New team leader might have new proposals
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Technical Assistance project for ENPARD
Programme
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Analysis of activities for 2017
Working methods
• All activities are planned – limited flexibility
• More focus on involving all in the planning process
• Review of the activity plan in start 2018
Donor and project coordination
• Many donor funded projects => Coordination of activities
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Activities undertaken in 2017
Supporting budget support
• Fulfilment of general and specific condition => implementation of
NARDS
• Collection of proves for fulfilment of conditions
• Development of Software for reporting on implementation of Budget
Support
• Start Midterm review of NARDS
• Presentations for farmers and counterparts
• Training & Study Tours
This project is funded
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Implementation of NARDS - 2017
• Development of subsidy regulation
• Public consultations
• Reporting on implementation of NARDS
• Support development of legislation
• Pre feasibility study on animal by products
• Support implementation of curriculum for Vocational Education and
Training
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Implementation of NARDS - 2017
• Training on food safety
• Collecting data for sector analysis
• Support implementation of strategy for research
• Update strategy on Agricultural Advisory Service
• Support establishment of the Guarantee Fund
• Establish the Rural Network
• Establish the Leader Coordination Committee

This project is funded
by the European Union

Technical Assistance for the implementation of the Sector Reform Contract: European Neighbourhood
Programme to Agriculture and Rural Development (ENPARD)

Implemented by

European
EuropeanNeighbourhood
NeighbourhoodProgramme
ProgrammetotoAgriculture
Agricultureand
andRural
RuralDevelopment
Development
(ENPARD)
(ENPARD)

Activity plan for 2018
•
•
•
•
•

Midterm review of NARDS
Update NARDS
Support development of legislation
Support implementation of NARDS
Support development of subsidy regulation
•
•
•
•

Advance payment
Diversification
Rural infrastructure
Rural development

• Support establishment of the Guarantee Fund
• Training and study tours
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Plan and Content of the Midterm review
of the implementation of NARDS
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Objective of the report
Analyse:
 Intervention logic of NARDS
 Progress in implementation of the action plan for NARDS
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Structure of the Report
Chapter I
Introduction

Chapter II
Intervention logic and progress of implementation

Chapter III
Presentation of framework for Monitoring and Evaluation

Chapter IV
Assessment Tools - evaluation
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Intervention Logic
• Needs identified in NARDS
• Overall objective
• Specific objective
• Actions
• Expected results
• Progress indicator
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Intervention Logic: Preliminary Findings
1

No clear structure of problems according to the 3 general
objectives

2

Repetition of problems

3

Gaps between problems, objectives and actions

4

Major problems only adressed by few actions.

5

Some of the identified problems are effects of other problems

6

Result indicators do not show if a problem is solved

Conclusion
This project is funded
by the European Union

Restructuring of the intervention logic is needed
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Mapping Implementation of the Action Plan NARDS
OG 1
OG 2

16

12

1

3 1

9

5
1

Realized

delay

Ongoing

no progress

Progress can not defined

OG 3
TOTAL

7
17

28

 Approx. 30% of NARDS AP activities
were performed
 28 of 57 activities in NARDS AP is being
implemented and there are all
prerequisites that will be achieved on
time.
 General Objective 1, most complex
both in terms of activities and financial
resources allocated recorded the
highest rate of completed activities
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1

1

3 2

7

 I implementation of 3 of 57 activities (all within GO 1) there
are difficulties being delayed
 2 activities, including one of the GO 1 and in the GO 3 have
no progress and there is high risk that they will not be
completed on time
 Currently there are seven activities with varying degrees of
achievement, but is impossible to assess the progress of
achievement due to lack of data.

Technical Assistance for the implementation of the Sector Reform Contract: European Neighbourhood
Programme to Agriculture and Rural Development (ENPARD)

Implemented by

European
EuropeanNeighbourhood
NeighbourhoodProgramme
ProgrammetotoAgriculture
Agricultureand
andRural
RuralDevelopment
Development
(ENPARD)
(ENPARD)

Budgetary allocations for interventions NARDS: Preliminary
Conclusions
 Evaluation of investment needs is based on subjective assessment
 No clear correlation between needed investments, AIPA subsidies and budget
allocation
 The post payment method makes it difficult to plan the implementation of the
strategy
 Difficultues in assessing funding from external resoures
 Problematic funding of objective 3: Improving Standars of living in Rural Areas.
 Limited funding via AIPA
 Funding from other sources not targeting the Action Plan
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Evaluation tools description

The description

Review of documents

It was developed a database of documents, including implementation and evaluation
documents relevant in the context of this project. At the moment there were integrated
findings from several documents including NARDS 2014-2020, NSRD 2016-2020, Report
on the implementation of NARDS for 2015 and 2016, Activity report of MAFI 2015 and
2016 and Association Agreement.

Indicators analysis

The analyzed indicators are based on the overall monitoring and evaluation of the
strategy is to be replaced by a series of indicators recommendations and come mostly
from sources / official described. Indicators are collected by the institutions implementing
NARDS and are required for completion of the evaluation framework which are included
in the List of indicators

Interviews

Since the evaluation process is implemented in stages and requires validation of the logic
of intervention, interviews and qualitative research methods are applied in the following
stage. There are planned at least 10 interviews with hterepresentatives MADRE, ANSA,
AIPA, Agroinform, Uni-Agroprotect, ANF, Twinning and other EU projects.
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In order to create a common platform for discussion at the level of interested
stakeholders to collect and aggregated feedback on the current vision and possible
further interventions focus groups will be organized. The project team aims to organize
Focus Group
three events each of them dedicated to discussion of a general objective of NARDS.
Participants of the focus groups will be members of the Working Group for NARDS
evaluation.
The given instrument aims to collect the information concerning the perception of the
beneficiaries of NARDS interventions and includes a series of holisting questions and
sector specific. The questionnaire will be applied to a sample of 100 people. The sample is
Questionnaires
not intended to be representative but to ensure the revealing the perceptions of the
beneficiaries on the issues related the strategy implementation. Respondents will be
selected based on the territorial profile.
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Chronology application assessment tools
#
I
II
III

November

December

X

X

January

February

Review of
documents
Analysis of
databases
Use of
questionnaires

IV

Interviews

V

Focus groups

VI

Visits in the territory
Mapping

initial report
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Preliminary
Assessment Report

X
Evaluation report
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Executarea recomandărilor
din Hotărîrea Curții de
Conturi nr. 1 din 24
ianuarie 2017

IP „AIPA” 28.12.2017

Recomandări CCRM
MAIA -12

AIPA - 5

IS
CRARA -1

18
recomandări
ale Curții de
Conturi

(14.) AIPA să dispună de acțiuni concrete care ar
asigura respectarea întocmai prevederile
Regulamentului privind subvenționarea
producătorilor agricoli:
instruiri în scopul perfecționării competențelor angajaților din OT
pct. 116 din HG nr. 455/2017 prevede procedura de depunere a
dosarului de subvenționare
misiunea de audit „Evaluarea conformității procesului de
recepționare a dosarelor de către OT AIPA”
revizuirea și aprobarea MP pentru OT, DAAP, DAP, DVT

HG 521/2017 prevede crearea Secție monitorizare post inspecție

(15.) AIPA să dispună de acțiuni concrete care ar
asigura includerea în ,,fișa de calcul” a subvenției a
tuturor informațiilor necesare; eliminarea
posibilității de calculare a subvenției în baza
documentelor utilizate anterior pentru calcularea
subvenției:
Fișele de calcul au fost revizuite, fiind
suplinite cu informațiile suplimentare
solicitate de CCRM

Sistemul sia.cia.md permite identificarea
facturilor fiscale după IDNO, beneficiar, serie,
dată

(16.) AIPA să asigure restituirea fără echivoc a
subvențiilor în sumă de 778,8 mii lei:

asigurarea restituirii subvențiilor în
sumă de 40,8 mii lei de la ICS
„SYLVIE GROUP” SRL

procedură de judecată cu SA
„AIDIN” pentru recuperarea a
738,0 mii lei

(19.) AIPA să dispună de acțiuni concrete care ar
asigura economicitatea, eficiența, transparența,
legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor
publice:

achizițiile publice în IP AIPA se
desfășoară în strictă concordanță
cu cadrul legal
A fost elaborat și aprobat manualul
de proceduri privind achizițiile
publice

(20.) AIPA să dispună de acțiuni concrete care ar
asigura fundamentarea și racordarea statelor de
personal la sarcinile și volumul efectiv de lucru :

HG 521/2017 privind reorganizarea
AIPA in IP „AIPA”
regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea IP „AIPA”
structura IP „AIPA”, aprobarea noilor
subdiviziuni

Mulțumesc pentru atenție!

