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PLANUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR  

pentru anul 2022 

 

Nr d. 

or 

Conținutul 

cerințelor/recomandăr

ilor 

Conținutul 

măsurilor 

Indicator 

de 

rezultat 

Termenul de 

executare 
Executarea măsurilor 

1 2 3  4 5 

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._46 din_29.07.2021 „Cu privire la Raportul auditului conformității asupra 

achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020” 

1. 

 

1.2. consolidarea 

măsurilor de control 

intern în scopul 

asigurării conforme a 

întregului proces de 

efectuare a achizițiilor 

publice, în special de 

achiziționare a 

lucrărilor cu caracter 

capital (pct.4.1; 4.2; 

4.3) 

1.2.1 Fortificarea 

controlului intern în 

asigurarea procesului 

de efectuare a 

achizițiilor speciale 

01.07.202

2 

MAIA 

structurilor 

organizaționale 

Ministerul pentru planificarea achizițiilor se ia în 

considerare și cele planificate în CBTM. La 

fortificarea controlului intern managerial se planifică 

activitățile în activitatea subdiviziunilor structural se 

identifică și evaluează riscurile, iar la finele anului se 

completează Raportul consolidate privind CIM  

Prin solicitarea electronică din 21.09.2021 secția 

financiar-administrativă a solicitat subdiviziunilor 

din cadrul Ministerului prezentarea informației în 

contextul elaborării propunerilor de buget pentru anul 

2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024.  

Totodată, în contextul  circularei Ministerului 

Finanțelor cu privire la inițierea procesului de 

elaborare și prezentare a propunerilor de buget pentru 

anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2024, la 

data de 16.09.2021 a fost transmisă solicitarea către 

instituții din subordinea MAIA, privind prezentarea 

propunerilor de buget.   

Estimarea corectă a valorii bunurilor, serviciilor şi 

lucrărilor a fost efectuată cu ajutorul consultării pieței 

şi a prețurilor actuale. Estimarea costurilor, ce stau la 
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baza planificării  planului provizoriu/anual al 

achizițiilor publice se conduce după următoarele 

principii - minimizarea costurilor, economisirea 

mijloacelor bănești, asigurarea principiului 

celerității/operativității în cadrul achizițiilor, 

utilizarea eficientă a mijloacelor financiare.  

Anexa 1.2.1 (1-4) 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1419 

din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de planificare a contractelor de 

achiziții publice, grupul de lucru în domeniul 

achizițiilor în urma stabilirii necesităților din cadrul 

Ministerului la data de 03.12.2021 prin proces-verbal 

nr. 23 a aprobat planul provizoriu de achiziții publice 

pentru anul bugetar 2022.  

Planul provizoriu a fost publicat, conform procedurii 

în termen de 15 zile de la data aprobării, pe pagina 

web a Ministerului. Anexa 1.2.1 (4.1) 

(https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%

20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20proviz

oriu.pdf).    

Ulterior, în baza aprobării alocațiilor bugetare în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2022, Nr. 

205/2021, grupul de lucru în domeniul achizițiilor la 

data de 17.01.2022 prin proces-verbal nr. 1 a aprobat 

planul anual al achizițiilor publice pentru anul 

bugetar 2022.  Planul anual a fost publicat pe pagina 

web a Ministerului 

(https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%

20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20anual.

pdf). Anexa 1.2.1 (4.2) 

https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20provizoriu.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20provizoriu.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20provizoriu.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20anual.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20anual.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/planul%20anual.pdf
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Verificarea anuala de către Minister a publicării pe 

pagina web de către structurile organizaționale din 

sfera sa de competenta a publicării planurilor de 

achiziție și a anunțurilor de intenție. 

https://www.maia.gov.md/ro/content/achizi%C8%9B

ii 

Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante - 

http://cstsp.md/ro/planurile-de-achizitii-publice.html  

Oficiul National al Viei si Vinului 

https://wineofmoldova.com/ro/transparenta-

decizionala/ 

SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENŢE 

ACTIVE ASUPRA PROCESELOR 

HIDROMETEOROLOGICE 

http://www.antigrindina.md/achizitii.html 

Institutul Științifica-Practic de Biotehnologii in 

Zootehnie si Medicina Veterinara 

http://izmv.gov.md/ro/content/achizi%C8%9Bii-

publice 

IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca 

https://ipctasoroca.md/evidenta-contabilitate/  

IP Colegiul tehnic agricol din Svetlîi – 

https://drive.google.com/file/d/1O5revRyhdgBtAQy_

TiIUIXb6_v3AHMy7/view 

UASM  https://drive.google.com/file/d/1L4Q2lb-

I0IKFjVDGHGuU4lhtkX7YHT4S/view  

anunțurile de intenție  

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_n

r_25_1.pdf 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_n

r_27_4.pdf 

https://wineofmoldova.com/ro/transparenta-decizionala/
https://wineofmoldova.com/ro/transparenta-decizionala/
http://www.antigrindina.md/achizitii.html
https://ipctasoroca.md/evidenta-contabilitate/
https://drive.google.com/file/d/1L4Q2lb-I0IKFjVDGHGuU4lhtkX7YHT4S/view
https://drive.google.com/file/d/1L4Q2lb-I0IKFjVDGHGuU4lhtkX7YHT4S/view
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_25_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_25_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_27_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_27_4.pdf
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https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_n

r_35_1.pdf 

AIPA http://aipa.gov.md/ro/achizitii_publice 

Colegiul Agro Industrial din Rîșcani - 

https://www.cairiscani.md/achizitii/ 

CEHTA http://cehta.md/acizitii-publice/ 

CMI 

https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-

publice/ 

CMVEA Brătușeni - 

https://cmveabratuseni.md/achizitii/ 

Colegiul Agroindustrial 

"Gheorghe Răducan" din Grinăuți 

https://colegiugrinauti.md/achizitii-publice/ 

IPIF PORUMBENI https://porumbeni.md/noutati 

ISST „Inteahgro” A fost aprobat Regulamentul 

privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor,  prin ordinul nr. 18 din 01.10.2021, precum 

și achizițiile efectuate în anul 2022 au fost publicate 

pe pagina web intehagro.com (link: 

http://intehagro.com/achizitionri) pentru asigurarea 

transparenței decizionale.  

Planurile de achiziții publice nu sunt publicate la 

următoarele instituții:  

 Colegiul Agroindustrial din Ungheni  

IPAPS „N.DIMO„  

Institutul de cercetări pentru culturile de câmp 

„SELECȚIA„ 

I.P. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație 

din Chișinău https://cevvc.md/achizitii/ Planul 2022 

nu este publicat 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_35_1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_35_1.pdf
http://aipa.gov.md/ro/achizitii_publice
https://www.cairiscani.md/achizitii/
https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
https://cmveabratuseni.md/achizitii/
https://colegiugrinauti.md/achizitii-publice/
https://porumbeni.md/noutati
http://intehagro.com/achizitionri
https://cevvc.md/achizitii/
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INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE 

HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII 

ALIMENTARE https://isphta.md/achizitii/ Planul 

pentru anul 2022 nu este publicat 

2 

 

1.3. desemnarea 

conformă a grupului de 

lucru pentru achiziții și 

stabilirea atribuțiilor 

concrete membrilor 

acestuia (inclusiv 

pentru achiziții de 

valoare mică și 

monitorizarea 

respectării clauzelor 

contractuale) (pct.4.1.2) 

Emiterea sau 

completarea actelor 

administrative de 

instituire a grupului 

de lucru pentru 

achiziții, cu 

desemnarea 

atribuțiilor pentru 

membrii grupului de 

lucru pentru achiziții 

01.12.202

1 

MAIA CMI 

IȘPBZMV 

IP „N. Dimo”; 

ICCC 

„Selecția”;  

IPIF 

„Porumbeni” 

În temeiul pct. 16 din Regulamentul cu privire la 

crearea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat 

prin HG nr. 667/2016, a fost modificat Ordinul 

nr.188/2019 prin Ordin MAIA nr.3 din 24 august 

2021 (cu ulterioare modificări prin Ordin nr. 4/2022).  

Prin Ordinele menționate s-a modificat componența 

Grupul de lucru în domeniul achizițiilor al 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 

precum și s-au delimitat mai clar atribuțiile 

membrilor Grupului de lucru.  

La data de 11.03.2022 prin ordinul nr. 37 au fost 

aprobate modificări la  Manualul de proceduri 

privind achizițiile publice din cadrul AIPA, care vin 

să îmbunătățească procesul de achiziții publice. 

Anexa 1.3 (1-17) 

3 

 

1.4. instituirea 

măsurilor de control, 

prin care să excludă 

divizarea achizițiilor 

publice, iar cazurile 

admise să fie susținute 

cu justificări 

documentate, care ar 

demonstra că divizarea 

acestora nu va afecta 

transparența și 

concurența (pct.4.2.2); 

Instruirea membrilor 

Grupului de lucru 

pentru achiziții cu 

privire la legislația 

din domeniul 

achizițiilor publice 

de valoarea mică. 

Anual  MAIA 

Structurile 

organizaționale 

Conducătorul 

entității ce,  

 

Membrii grupului de lucru în domeniul achizițiilor al 

MAIA participă periodic la Webinare online, 

desfășurate de Agenția Achiziții Publice, cu tematici 

ce țin de  Achiziții publice, cadrul legal și 

desfășurarea acestora. 

15 octombrie 2021  seminarul de instruire 

„Derularea procedurilor de achiziții publice. 

Achiziții de valoare mică”. 

20 ianuarie 2022 seminarul de instruire cu tematica 

„Desfășurarea procedurilor de achiziții publice„ 

https://isphta.md/achizitii/
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3 februarie 2022 seminarul de instruire "Tipuri de 

proceduri, tehnici și instrumente specifice de 

atribuire”. 

10-11 martie 2022 seminarul de instruire „Achiziții 

publice, cadrul legal și desfășurarea acestora„. 

11-13 aprilie 2022 cu tematica „Bune practici de 

achiziții publice: gestiunea contractului, executare, 

modificare și răspunsuri în achiziții publice în 

circumstanțe de urgență”. 

 Seminarul a fost organizat în format online pe 

platforma ZOOM cu suportul Programului de 

Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al 

Departamentului de Comerț al SUA, în cooperare cu 

Agenția Achiziții Publice. Anexa 1.4 (1-7) 

4 1.5. monitorizarea și 

controlul executării 

contractelor de achiziții 

publice, cu desemnarea 

persoanelor 

responsabile (pct. 4.2.3) 

Întocmirea 

rapoartelor de 

monitorizare a 

contractelor de 

achiziție publică și 

publicarea acestora 

Trimestria

l 

MAIA 

Structurile 

organizaționale 

(Grupului de 

lucru pentru 

achiziții din 

cadrul) 

În conformitate cu  pct. 24 al Regulamentului cu 

privire la achiziţiile publice de valoare mică, 

aprobat prin HG 655/2016 și conform atribuțiilor 

stabilite,  secretarul Grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor  din cadrul MAIA întocmește şi prezintă 

anual, până la data de 1 februarie al anului următor, 

Agenției Achiziții Publice o dare de seamă privind 

contractele de achiziții publice de valoare mică 

semnate şi înregistrate la Trezorerie în perioada de 

referință.  

Totodată, secretarul grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor întocmește rapoarte de monitorizare a 

contractelor în dependență de gradul de realizare a 

acestora, conform Anexei nr.2 din Regulamentul cu 

privire la activitatea grupului de lucru în domeniul 

achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 10/2021.  
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https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%2

0atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20privind

%20monitorizarea%20contractelor%20de%20achizi

%C8%9Bii%20publice.pdf  

Comisia de Stat pentru testarea soiurilor de plante - 

http://cstsp.md/ro/planurile-de-achizitii-publice.html 

-     CMI -- 

https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-

publice/ (darea de seamă) 

  Prin Darea de seamă din 24 ianuarie 2022, AIPA a 

prezentat Agenției Achiziții Publice realizarea 

achizițiilor pentru anul 2021.Totodată, AIPA 

trimestrial întocmește rapoarte de monitorizare a 

contractelor în dependență de gradul de realizare a 

acestora. Anexa 1.5 (1-17) 

 

 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de comun cu Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole s. Țaul 

5 să asigure reflectarea 

corectă în registrele de 

evidență contabilă a 

cheltuielilor pentru 

reparația capitală a 

mijloacelor fixe, cu 

majorarea capitalizării 

valorii aferente 

reconstrucției Centrului 

de Excelență în 

Horticultură și 

Tehnologii Agricole s. 

Țaul (pct.4.3.3); 

Elaborarea și 

emiterea unui Ordin 

prin care să se 

capitalizeze volumul 

lucrărilor efectuate 

Octombrie 

2021 

MAIA 

SECGP 

SJ 

Pentru reflectarea în evidența contabilă a sumei 

integrale de investiții capital la lucrările de 

reconstrucție și modernizare a Centrului de Excelență 

în Horticultură și Tehnologii Agricole a fost 

transmisă, conform actului de transmitere a 

terenurilor, mijloacelor fixe și altor active proprietate 

publică din 15.12.2021. Valoarea investiției de la 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

(Investitor) către I.P. CEHTA din Țaul (Beneficiar) și 

reflectată in evidența contabilă la cont 121.1 – 

15296361,15 lei, majorând valoarea patrimoniului la 

contul 427 - 15296361,15 lei. Valoarea totală a 

investițiilor la efectuarea lucrărilor de reconstrucție și 

https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20privind%20monitorizarea%20contractelor%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20privind%20monitorizarea%20contractelor%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20privind%20monitorizarea%20contractelor%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice.pdf
https://maia.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Raport%20privind%20monitorizarea%20contractelor%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice.pdf
https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
https://www.centrulmetodic.md/categorie/achizitii-publice/
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 modernizare a Centrului de Excelență în Horticultură 

și Tehnologii Agricole din Țaul reflectate la contul 

121.1 – 20239736,71 lei au fost trecute, în baza 

Procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor de 

reconstrucție și modernizare a blocului de studii a 

instituției, la contul 123.1 „Clădiri„.  

 

Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” 

6 să asigure capitalizarea 

valorii mijlocului de 

transport, cu 41,0 mii 

lei (pct.4.2.2) 

Capitalizarea 

mijlocului de 

transport 

31.12.202

1 

ICCC 

”Selecția” 

Prin Ordinul 127/2021, cu privire la inventarierea și 

casarea patrimoniului institutului, unde a fost inclus 

și creanțele și datoriile la situația 31.12.2021, 

concomitent și a creanțelor reflectate la contul extra 

bilanțier 822420. Ulterior s-a adresat la IP ASP. 

Anexa 4.2.2  (1) 

 

 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

7 

 

5.1. să analizeze starea 

obiectivului de 

construcție a Clinicii 

veterinare a 

Universității Agrare de 

Stat din Moldova, cu 

luarea deciziei privitor 

la continuarea sau nu a 

lucrărilor de construcție 

si, după caz, a deciziei 

de conservare a 

obiectivului nefinisat 

sau de revizuire a 

documentației de 

Analiza obiectului 

pentru luarea 

deciziilor ulterioare. 

01.07.202

2 
 

În contextul realizării recomandărilor Hotărârii 

CCRM nr. 66 din 16 decembrie 2020, cu privire la 

Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale 

Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 

31 decembrie 2019, în partea ce ține de problema … 

Clinica Veterinară, ținem să Vă comunicăm 

următoarele. 

        Având în vedere timpul scurs de la inițierea 

lucrărilor de construcție a Clinicii Veterinare s-a pus 

problema viabilității proiectului menționat.  

În această circumstanță și conducând-se de 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1029/2013 cu 

privire la investițiile capitale publice, Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat procesul 

Efectuarea unui 

studiu de fezabilitate 

pentru a aprecia 

eficiența continuării 

investițiilor în 

Clinica veterinare a 

Universității Agrare 

de Stat din Moldova 

Semestrul 

II, 2022 

MAIA 

SECGP 

SCÎCA 

SJ 

UASM 

Entitatea 

selectată 

pentru 

efectuarea 

studiului de 

fezabilitate 
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proiect în contextul 

necesității obiectivului 

în modul conceput în 

documentația de proiect 

ori revizuirea acesteia 

reieșind din necesitatea 

și disponibilitatea 

resurselor financiare 

pentru finisarea lui (pct. 

4.3.3) 

de identificare a mijloacelor financiare necesare 

realizării unui studiu de fezabilitate care urmează să 

răspundă la problema viabilității continuării lucrărilor 

de construcție a Clinicii Veterinare. 

În acest scop, s-a solicitata Organizației pentru 

Alimentație și Agricultură (FAO) în Moldova,  

asistență pentru efectuarea studiului de fezabilitate a 

construcției ”Clinicii veterinare” a Universității 

Agrare de Stat din Moldova. 

      Prin scrisoarea din 17 decembrie 2021, FAO a 

comunicat că examinează posibilitatea de a contribui 

la elaborarea studiului, ca ulterior , să ne informeze 

că nu dispun de experți în domeniul construcțiilor și 

nu au posibilitatea să definitiveze un studiu ce 

vizează construcția unei astfel de obiect. 

Demersuri similare au fost îndreptate și către alte 

unități de implementare a proiectelor …, care, însă, 

au comunicat că studiul solicitat nu se încadrează în 

scopul proiectelor aflate în proces de implementare. 

Astfel, Ministerul a inițiat activitățile de planificare a 

acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea studiului de 

fezabilitate din bugetul de stat pentru anul 2023. 

Anexa 4.3.3 (29-31) 

9 5.2. să analizeze și să 

revizuiască situația cu 

privire la utilizarea 

gratuită a energiei 

electrice de către 

executantul lucrărilor 

de construcție a Clinicii 

veterinare a UASM, în 

Soluționarea situației 

cu privire la utilizare 

gratuită a energiei 

electrice de către 

executantul 

lucrărilor de 

construcție a Clinicii 

veterinare a UASM 

Trimestrul 

IV, 2021 

Universitatea 

Agrară de Stat 

din Moldova 

Situația cu privire la utilizare gratuită a energiei 

electrice de către executantul lucrărilor de 

construcției a Clinicii veterinare a UASM a fost 

înlăturat prin încheierea cu SRL ”Getarcon Grup” a 

Contractului de nefacturare a energiei electrice. 

Anexa 5.2 (1) 
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condițiile sistării 

lucrărilor încă din anul 

2016, cu asigurarea 

compensării 

cheltuielilor respective 

de către executantul 

lucrărilor către UASM 

(pct.4.3.3) 

HCC nr. 65 din 08 decembrie 2021, cu privire la Raportul auditului conformității finanțării proiectelor 

de cercetare și inovare pentru anul 2020 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  și instituțiile din subordine din domeniul științei 

 Ajustarea clauzelor 

contractelor de 

finanțare a cercetării și 

inovării, programelor 

de realizare a 

activităților din cadrul 

proiectelor de cercetare, 

anexate la contractele 

de finanțare, în sensul 

obligării beneficiarilor 

finanțării să asigure 

descrierea expresă a 

activităților de cercetare 

care trebuie efectuate și 

a resurselor necesare 

pentru efectuarea 

acestor activități, 

documente ce vor 

constitui parte 

La solicitarea MEC 

și/ sau ANCED  vom 

participa la ajustarea 

clauzelor 

contractelor de 

finanțare și inovării, 

programelor de 

realizare a 

activităților din 

cadrul proiectelor de 

cercetare 

01.12.202

2 
Nr. participări. 

S-a examinat mecanismul de modificare și corectare 

a alocațiilor bugetare și surselor bugetare de către 

ANCD Anexa 1 și 2 

 



11 
 

integrantă a 

contractului;     

 

HCC nr. 68 din 13 decembrie 2021, cu privire la Raportul auditului performanței atinse în cadrul proiectelor finanțate din fondurile 

externe gestionate prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă 

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Finanțelor și  Unitatea Consolidată pentru Implementarea 

Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 

 2.5 pentru luare de 

atitudine, și se recomandă 

elaborarea unui mecanism 

eficient de 

transmitere/gestionare a 

infrastructurii de irigații 

la scară mică, cu 

informarea Ministerului 

Finanțelor și a Unității 

Consolidate pentru  

Implementarea 

Programelor Fondului 

Internațional pentru 

Dezvoltare Agricolă 

referitor la aprobarea 

acestuia; 

 

Modificarea Legii 

171/2010 cu privire 

la Asociațiile 

Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigare 

Proiect aprobat de 

Guvern 

Decembrie 

2022 

Serviciul 

îmbunătățire 

funciare și  

fond funciar 

Conducerii 

UCIP IFAD 

UCIP IFAD este la etapa de selectare a 

Consultantului individual pentru elaborarea Ghidului 

pentru Autoritățile Publice Locale privind 

gestionarea și administrarea Piețelor agricole locale 

construite cu suportul Proiectelor IFAD.  

 

 să elaboreze o abordare 

unică privitor la 

gestionarea și 

administrarea piețelor 

locale, create în cadrul 

Programelor IFAD, și 

Elaborarea Ghidului 

privind gestionarea 

și administrarea 

Piețelor locale, 

create în cadrul 

Proiectelor IFAD, 

30.06.202

2 

Conducerii 

UCIP IFAD 

MAIA a creat grupul de lucru cu privire la inițierea 

elaborării proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 171/2010 cu privire la Asociațiile 

Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI). La data 

de 28.01.2022 UCIP IFAD a venit cu recomandări de 

lege arendă al Legii nr. 171/2010 și cu propuneri de 
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anume, prin crearea de 

întreprinderi municipale 

sau instituții publice la 

autogestiune subordonate 

primăriilor 

 Ghid elaborat și 

distribuit în format 

PDF către APL 

modificare al Legea nr. 121/2007 și al HG RM 

198/2013. MAIA a informat că la situația la zi, 

propunerile de modificare elaborate de UCIP IFAD și 

alți membri ai grupului se examinează și în curând va 

fi organizată o nouă ședință al Grupului de lucru. 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 

 Să inițieze un dialog cu 

donatorul extern privitor 

la posibilitatea efectuării 

în timp util a revizuirilor 

și ajustărilor periodice ale 

indicatorilor-țintă stabiliți 

pentru realizare în cadrul 

Proiectelor IFAD (pct. 

4.1.1.). 

Pregătirea și 

expedierii în adresa 

oficiului IFAD a 

solicitării de 

schimbare a 

modalității de 

ajustarea periodică a 

indicatorilor țintă pe 

fiecare proiect în 

derulare  

Copia adresării către 

oficiul central IFAD 

31.01.202

2 

Conducerii 

UCIP IFAD 

În data de 14.03.2022 a fost transmisă solicitarea 

UCIP IFAD (anexată) către oficiul IFAD privind 

modalității de ajustarea periodică a indicatorilor țintă 

pe fiecare proiect în derulare. În data de 17.03.2022 a 

fost recepționat răspunsul din partea oficiului IFAD 

Anexa 4.1.1 (1-3) 
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 Să asigure controlul 

permanent și 

monitorizarea situației 

aferente elaborării 

softului de management 

integrat în vederea 

gestionării proiectelor 

administrate de UCIP 

IFAD, cu asigurarea 

recuperării mijloacelor 

financiare (pct. 4.1.3.). 

Obținerea 

confirmării oficiului 

IFAD privind 

stabilirea procedurii 

de ajustare periodică 

a indicatorilor țintă. 

Copia scrisorii, 

mesajului, 

comunicării IFAD 

cu condițiile de 

ajustare periodică a 

indicatorilor țintă. 

01.05.202

2 

Conducerii 

UCIP IFAD 

In data de 28.12.2021 în cadrul ședinței publice din 

cadrul dosarului nr. 27-152/2021 au fost înmânate 

documentele (încheiere nr.168 din 30.09.2021) 

privind recunoașterea și executarea hotărârii din data 

de 30.01.202 pronunțată în dosarul nr. 2c-1318/18.  

La data de 15.02.2022 UCIP IFAD a depus cerere de 

admitere creanței la masa credulă în dosarul nr. 

861/90/2018 aflat pe rol în Tribunalul Vâlcea. Prin 

încheierea din 16.02.2022 tribunalul Vâlcea (anexată) 

– UCIP IFAD a fost admis și recunoscut în calitate 

de creditor al masei credule al debitoarei SC Web 

Total Platforma SRL.  

În data de 13.04.2022, ora 8.30 UCIP IFAD  a 

participat la ședința tribunalului Vâlcea (încheierea 

anexată). Următoarea ședință preconizată pentru data 

de 25.05.2022 orele 8.50. Anexa 4.1.3 (1-3) 

 Să întreprindă măsurile de 

rigoare pentru clarificarea 

și rezolvarea situației 

aferente construcției 

rețelei de aprovizionare 

cu apă pentru irigare cu 

lungimea de 2 km din 

satul Hirtop, raionul 

Cimișlia, pentru care s-au 

alocat 2,9 mil. lei, cu 

darea ei în exploatare și 

punerea în funcțiune 

(pct.5.2.). 

Obținerea Încheierii 

Tribunalului Vâlcea 

din România privind 

recunoașterea și 

executarea pe 

teritoriul României a 

Hotărârii din 

30.01.2021 

pronunțată de 

Judecătoria Chișinău 

Încheierea 

Tribunalului Vâlcea 

din România 

recepționată 

31.01.202

2 

Conducerii 

UCIP IFAD 

Cererea de chemare in judecata pe dosarul 2-

21146346-12-2c-04102021 depusă de UCIP IFAD 

vs. Lăcătuș SRL în octombrie 2021. 

In data de 26.01.2022 a avut loc prima ședință, și a 

fost amânată. În data de 24.03.2022 era preconizată a 

doua ședință dar nu a avut loc conform prevederile 

pct. 5.1.1., din Dispoziția nr. 5 din 02 martie 2022 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova, ședința nu a avut loc. Următoarea ședință 

preconizată pentru data de 07.06.2022. 

 

 


