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Primii p faceri 
prin prisma Proiectului 

”Subv avans pentru 
proiectele start-up”
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susținem lansarea noilor afaceri

Creditarea plăților în avans 
pentru proiecte start-up

Întreprinderi nou-create - pînă la 12 luni

Investiții în agricultură

Pînă la 1 000 000 lei

 35% din proiect - credit; 65% - plata in avans de la AIPA

Contact Center 1313 www.maib.md
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Cuvânt înainte 

Statul oferă minim 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii 
şi Mediului Rural (FNDAMR) pentru tinerii și femeile din Republica 
Moldova pentru a-şi realiza ideile de afaceri. Este primul Proiect complet, 
comprehensiv și practic în domeniul antreprenoriatului agricol, dedicat 
identificării, stimulării și multiplicării potențialului inovator și de business 
al tinerilor și femeilor din Moldova, doritori de a crea un viitor acasă.
Proiectul vine să creeze contextul pentru explorarea potențialului valoros al 
tinerilor și femeilor din țara noastră, și să le ofere avântul, cunoștințele și conexiunile 
necesare pentru ca aceștia să profite de toate oportunitățile oferite de stat pentru 
a crește afaceri sustenabile. Subvenționarea Start-up-urilor în agricultură și mediul 
rural este un proiect bazat pe finanțarea în avans, prin care tinerii și femeile care 

doresc să-şi deschidă o afacere, își pot realiza ideile inovative.

Femeile cât și tinerii din Republica Moldova au resurse nebănuite și calități care 
le pot ajuta să devină antreprenori și lideri de succes!
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Scopul Proiectului

Submăsura nr.1. Stimularea investițiilor pentru producerea 
legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri)

Domeniul de acțiune: 
subvenția în avans este acordată pentru cofinanțarea costului 
modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, al echipamentului, 
utilajului, materialului de construcție şi de acoperire pentru 
sere, solarii şi tuneluri, al materialului nețesut de tip AGRYL, 
precum şi al materialului săditor, inclusiv al răsadului de 
legume şi al semințelor de legume certificate.

Condiții: 
1) suprafața minimă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri 
constituie cel puțin 0,1 ha, înființată de un singur solicitant;
2) materialul de acoperire pentru construcții de sere, solarii şi 
tuneluri are grosimea de cel puțin 150 de microni;
3)...proiectul sau schița proiectului (planul) pentru investiția 
planificată este elaborat(ă) de proiectant sau furnizor autorizat;
4) procurarea bunurilor (activelor) eligibile este confirmată prin 
certificate de calitate.

Proiectul urmărește crearea proiectelor start-up, realizate 
de tineri fermieri și femei fermieri, încurajarea creării 
întreprinderilor mici, îmbunătățirea performanțelor 
economice ale acestora, crearea locurilor noi de muncă și 
creșterea investițiilor în tehnologii inovative.
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Submăsura nr.2. Stimularea investițiilor pentru înființarea, 
modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale

Domeniul de acțiune: 
înființarea şi modernizarea plantațiilor multianuale, inclusiv 
a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole conform 
proiectului de înființare a plantațiilor multianuale cu soiuri 
înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, 
cu material săditor autohton sau de import, procurat conform 
prevederilor articolului 11 alineatul (4) litera c) din Legea nr.68 
din 5 aprilie 2013 despre semințe, şi nesubvenționate anterior. 
Suprafața minimă indivizibilă a plantației multianuale în cadrul 
proiectului investițional este de 0,5 ha.  

1) înfiinţarea plantaţiilor pomicole, viticole, plantaţiilor-mamă 
pomicole şi viticole, plantaţiilor nucifere, de arbuşti fructiferi şi 
de căpşun, plantaţiilor de culturi etero-oleaginoase (proiectarea 
plantaţiei, procurarea materialului săditor, lucrările de pregătire 
a terenului şi solului, de plantare şi îngrijire a plantaţiilor tinere); 
2) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor moderne 
de suporturi;
3) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor de irigare;
4) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului 
antigrindină şi antiploaie;
5) procurarea tehnicii/utilajelor agricole necesare înfiin-ţării 
şi îngrijirii plantaţiilor multianuale, ţinînd cont de capacitatea 
unităţii agricole (cai putere), raportată la suprafaţa plantaţiei 
multianuale, parte a proiectului investiţional. 

Sânt eligibile următoarele costuri: 
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Submăsura nr.3. Stimularea investițiilor pentru utilarea şi 
renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Submăsura nr.4. Stimularea procurării animalelor de prăsilă 

Domeniul de acțiune: 
în cadrul prezentei submăsri poate fi acordată subvenţia în 
avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în proiectele  
start-up la construcţia/reconstrucţia, utilarea şi modernizarea 
fermelor zootehnice de diverse specii de animale (inclusiv 
lucrările de proiectare a fermelor, pînă la 10% din costul 
proiectului). 

Domeniul de acțiune: 
în cadrul prezentei submăsuri pot fi acordate subvenţii în 
avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în proiecte 
start-up la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme atestate 
în categoria de prăsilă, inclusiv din import.

1) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni;
2) vieri cu vîrsta de 4-8 luni (de rasă pură şi birasiali) şi scrofiţe 
neînsămînţate cu vîrsta de 5-8 luni (de rasă pură şi birasiale);
3) mioare/căpriţe şi berbeci/ţapi cu vîrsta de 6-20 de luni;
4) iepuri de casă de reproducţie;
5) mătci de albine şi/sau roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel 
mult 3 luni.

Sânt eligibile la procurare: 
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Submăsura nr.5. Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii postrecoltare şi procesare 

Domeniul de acțiune: 
în cadrul prezentei submăsuri poate fi acordată subvenţia 
în avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în proiecte 
start-up pentru domeniile: 
1) construcţiei depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, 
strugurilor şi legumelor şi a caselor de ambalare;
2) prelucrării primare/finite, procesării, uscării şi congelării 
fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
3) prelucrării primare/finite, uscării, condiţionării, depozitării, 
păstrării şi ambalării cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui 
şi soiei;
4) prelucrării primare/finite, ambalării, refrigerării, congelării, 
procesării şi păstrării, inclusiv analizei, a cărnii, laptelui şi a 
mierii de albine.

Când se depune cererea de solicitare a finanțării?
În baza ordinului Ministrului agriculturii, dezvoltării 
regionale și mediului se va anunța lansarea Apelului de 
depunere a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar. 
Perioada de aplicare durează cca 45 de zile lucrătoare.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
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Unde se poate depune cererea de finanțare?
Dosarul se va depune la oficiul teritorial al OT AIPA în 
raza căruia producătorul agricol și-a planificat efectuarea 
investiției. 

Ce va conține un dosar de solicitare a finanțării?
Dosarul va include cererea de solicitare a subvenției în 
avans, planul de afaceri şi documentele obligatorii aferente 
submăsurilor pentru care se planifică a fi efectuată investiția. 
Dosarul se înregistrează sigilat şi paginat pentru a nu permite 
separarea/înlocuirea documentelor. Fiecare pagină va conține 
semnătura şi ștampila oficiului teritorial al Agenției, iar 
documentele prezentate în copii vor fi contrapuse cu originalul 
cu aplicarea ștampilei „conform originalului”.
La depunerea dosarului de solicitare a subvenției în avans, 
solicitantul va primi confirmarea care atestă recepționarea 
dosarului de oficiul teritorial.

Care sunt condițiile de aplicare în cadrul Proiectului ” 
subvenții în avans pentru proiectele start-up”?
Proiectul este deschis tuturor cetățenilor Republicii 
Moldova, care au atins vârsta de 18 ani dar nu au depășit 
vârsta de 35 de ani și tuturor femeilor care nu au ajuns la 
vârsta de pensionare. 
Este necesar să elaborați un plan de afaceri pentru o 
perioadă de 5 ani, care să demonstreze fezabilitatea 
proiectului investițional amplasat într-o localitate rurală;
Valoarea investiției solicitate conform proiectului 
investițional nu trebuie să depășească 1 000 000 de lei din 
valoarea totală a investiției, cu o perioadă de implementare 
de cel mult 24 de luni; 
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Trebuie să fiți deținători legali ai bunurilor imobile pentru 
care se realizează investiția.
Nu trebuie să fiți afiliați unui alt producător agricol;
Să nu aveți restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă 
de bugetul public naţional;
E necesar să asigurați pe parcursul implementării proiectului 
investițional crearea locurilor de muncă; 
Dacă înregistrați o Gospodărie Țărănească (GȚ), va fi necesar 
copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declarației 
de constituire; 
Prezentați copia diplomei de studii, sau după caz a 
certificatului care confirmă instruirea în domeniu, cu durată 
totală a cursului de minimum 40 de ore; 
Prezentați cel puțin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce 
urmează a fi achiziționat în cadrul proiectului investițional;
La depunerea cererii de finanțare prezentați documente 
justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării 
a cel puțin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului 
investițional; 
Care sunt etapele de finanțare?
Valoarea maximă a sprijinului financiar constituie 65% din 
valoarea costurilor eligibile.

Subvenția în avans va fi acordată prin intermediul contului 
Escrow în baza contractului semnat între Agenţie şi 
beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de 
evaluare şi selecţie, în modul următor:

- I Tranșă - 75 % din valoarea subvenției, care se va achită 
cu condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea 
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Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;
- II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de 
debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și 
prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în 
care este efectuată investiția.

Ce presupune cofinanțarea din partea beneficiarului?
După primirea notificării privind selectarea dosarului 
de finanțare, solicitantul trebuie să asigure prezentarea 
documentelor confirmative care dovedesc capacitatea de 
cofinanțare a 35% (dintre care 10% se prezintă la depunerea 
cererii de finanțare). Confirmarea capacității de cofinanțare 
vor servi bază pentru semnarea contractului de acordare 
a sprijinului financiar respectiv debursarea primei tranșe 
pentru plățile în avans.
După implementarea proiectului beneficiarul prezintă 
restul documentelor confirmative pentru a recepționa plata 
finală de 25%. solicitantul trebuie să asigure prezentarea 
documentelor confirmative care dovedesc capacitatea de 
cofinanțare a 35% (dintre care 10% se prezintă la depunerea 
cererii de finanțare). Confirmarea capacității de cofinanțare 
vor servi bază pentru semnarea contractului de acordare 
a sprijinului financiar respectiv debursarea primei tranșe 
pentru plățile în avans.
După implementarea proiectului beneficiarul prezintă 
restul documentelor confirmative pentru a recepționa 
plata finală de 25%.

Cum sunt selectate proiectele investiționale?



11

Evaluarea și selecția finală a proiectelor, ce au îndeplinit 
criteriile de eligibilitate, se realizează de către Comisia de 
evaluare și selecție, în baza criteriilor stabilite în regulament 
în baza punctajului acumulat şi în limita mijloacelor 
disponibile.
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora 
se va efectua în ordinea următoarelor priorități:
1) sector prioritar; 
2) proiect investițional integrat;
3) localizarea investiției într-o unitate administrativ-teritorială 
de nivelul întâi (sat/comună);
4) numărul mai mare de locuri de muncă create; 
5) valoarea totală a investiției eligibile; 
6) termenul redus de implementare a investiției; 
7) nivelul de calificare în domeniul antreprenoriatului.

După evaluarea de către Comisia de evaluare, dosarele cu 
cel mai mare număr de puncte, vor putea fi transmise spre 
finanțare.

La cine putem apela pentru a ne consulta?
Pentru a te echipa cu toate cunoștințele necesare și să 
devii un antreprenor competent, solicită sprijinul oferit de 
către Companiile de Consultanță acreditate de Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (lista companiilor 
acreditate o găsiți pe pagina web a AIPA precum și pe cea a 
Ministerului). 

Mai multe detalii la: www.aipa.gov.md
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Regiunea NORD

Secţia teritorială Edineț - Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni
Secţia teritorială Bălți - mun. Bălți, Glodeni, Rîșcani, Fălești, 
Drochia, Sîngerei
Serviciul teritorial Florești - Florești, Soroca, Șoldănești

Regiunea CENTRU

Secția teritorială Chișinău - mun. Chișinău, Ialoveni, Strășeni, 
Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari
Serviciul teritorial Hîncești - Hîncești, Cimișlia, Leova
Serviciul teritorial Ungheni - Ungheni, Călărași, Nisporeni
Serviciul teritorial Orhei - Orhei, Telenești, Rezina
Serviciul teritorial Căușeni - Căușeni, Ștefan Vodă

Regiunea SUD

Secția teritorială Cahul - Cahul, Taraclia, Cantemir, Vulcănești
Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia - Comrat, Ceadîr-Lunga, 
Basarabeasca

OFICIILE TERITORIALE AIPA



13

Info:
Tel: 022-220-386

www.aipa.gov.md 
Fcb: AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

STRUCTURA TERITORIALĂ AIPA

ST Edineț
ST Bălți
ST Florești
ST Orhei
ST Ungheni
ST Chișinău
ST Hîncești
ST Căușeni
ST Cahul
ST U.T.A. Găgăuzia
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cont escrow – cont bancar deschis la o bancă comercială 
din Republica Moldova în lei moldovenești în urma semnării 
contractului tripartit dintre bancă, Agenția de Intervenție 
şi Plăți pentru Agricultură şi beneficiar, prin intermediul 
căruia vor fi administrate toate mijloacele financiare 
aferente proiectului investițional, după aprobarea acestuia;

cofinanțare – asigurare din partea solicitantului a surselor 
proprii (costuri eligibile şi neeligibile) necesare realizării 
proiectului start-up şi accesarea subvenției în avans. 
Cofinanțarea poate fi asigurată prin: mijloace bănești 
proprii, credite bancare, împrumuturi, garanții bancare, 
credite tehnice, contracte de fidejusiune;
credit tehnic – acord privind asigurarea cofinanțării 
costurilor, oferit producătorului agricol debutant de către 
antreprenor/furnizor de bunuri/servicii obiect al proiectului 
start-up conform contractelor de furnizare/execuție, 
care urmează a fi achitate de către producătorul agricol 
debutant în termenele stabilite;
investiție eligibilă – ansamblul costurilor eligibile efectuate 
la realizarea investițiilor în materiale de construcție, material 
săditor, echipamente şi utilaje, realizate începând cu anul 
curent de subvenționare;

submăsuri compatibile – submăsuri de sprijin care țin de 
același domeniu de activitate sau prin îmbinarea cărora 
pot fi dezvoltate proiecte investiționale integrate cu valoare 
adăugată; 
producător agricol debutant – întreprindere micro sau 
întreprindere mică, nou-înregistrată în modul stabilit, 
fondată şi condusă de tineri fermieri sau femei fermieri 
care desfășoară pentru prima dată o activitate economică;
producător agricol nou-înregistrat – producător agricol a 
cărui înregistrare ca subiect al activității de întreprinzător 

nu depășește termenul de un an precedent datei depunerii 
cererii de solicitare a subvenției în avans;

proiect investițional – totalitatea investițiilor eligibile şi 
neeligibile necesare a fi realizate pentru a aduce o idee de 
afaceri la nivelul unei afaceri generatoare de profit;

proiect investițional integrat – proiect investițional care 
cuprinde două sau mai multe submăsuri compatibile;

proiect start-up – afacere inițiată de un producător agricol 
debutant în vederea practicării unei activități agricole 
aferente submăsurilor de sprijin, pentru care se acordă 
subvenții în avans;
garanție bancară – document prin care o bancă (bancă 
garantă) se angajează în mod irevocabil, în cazul în 
care beneficiarul sau, după caz, antreprenorul nu-şi va 
executa corespunzător obligațiile conform contractului 
de acordare a subvenției în avans semnat, să plătească 
valoarea subvenției către autoritatea contractantă în 
cazul neexecutării de către beneficiar sau, după caz, de 
către antreprenor a obligațiilor asumate în scrisoarea de 
garanție bancară;
sector prioritar – ramură a agriculturii cu valoare 
adăugată, eligibilă în cadrul prezentului Regulament, 
declarată prioritară pentru sprijin financiar de către 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 
(în continuare – Minister) la începutul fiecărui apel de 
depunere a dosarelor de acordare a subvenției în avans;
subvenție în avans – sprijin financiar nerambursabil şi 
neimpozabil, acordat din Fondul național de dezvoltare 
a agriculturii şi mediului rural producătorilor agricoli 
debutanți pentru susținerea lansării şi dezvoltării 
proiectelor start-up.

Glosar
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