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AIPA finanțează proiecte destinate 
sporirii condițiilor de trai ale populației 

din mediul rural prin FNDAMR 

    

   La început 
de an, 
beneficiarii 
de subvenții 
în avans 
pentru 

îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul 
rural vin cu exemple de urmat. În acest context, 
directorul AIPA, dl Vadim Curmei, a vizitat primăria 
or. Sîngera pentru a asigura vizibilitatea proiectelor 
susținute și subvenționate de către stat. 

    Proiectul finanțat prin intermediul Fondului Național 
de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 
(FNDAMR) vizează procurarea tehnicii și 
echipamentelor moderne ce vor asigura întreținerea 
spațiilor verzi de odihnă și agrement, dar și curățarea 
drumurilor localității pe timp de iarnă.  

Continuare pagina 2 
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Obiectivul general al proiectului, în valoare totală de 
peste 2 milioane lei, dintre care 1.8 milioane lei 
constituie subvenția în avans , prevede dezvoltarea 
durabilă a localității prin crearea unui mediu favorabil 
de trai pentru localnici.  

Fondurile nerambursabile în proporție de 80% la sută 
asigură autoritățile locale de nivelul întâi să-și realizeze 
strategiile locale de dezvoltare, beneficiarii finali fiind 
locuitorii comunelor/satelor din Republica Moldova. 

Menționăm că pentru 
măsurile aferente 
îmbunătățirea 
nivelului de trai și de 
muncă în mediul rural 
sunt atribuite 15% 
anual (sau 5% per 
măsură) din 
FNDAMR. 

Rezultatele în urma apelului III dedicat Creșterii  
Satului Moldovenesc 

 

     În perioada 2 noiembrie 2020—27 ianuarie 2021 
la Subdiviziunile Teritoriale ale AIPA au fost depuse 
280 de cereri cu planificarea investițiilor de cca 444,5 
milioane lei dintre care suma subvenției solicitate 
constituie aproximativ 370 milioane lei. 

Domeniul de intervenție aferent dezvoltării 
infrastructurii economice publice rurale (construcția/
reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor 
publice locale, extinderea/reabilitarea/modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și 
de  canalizare) a înregistrat 97 de cereri în valoare de 
173,2 milioane lei, pe când domeniul ce vizează 
renovarea/dezvoltarea localității rurale (reabilitarea 
străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului 
public, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a 
zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor, crearea 
și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și 
persoane cu necesități speciale, crearea traseelor 
turistice etc.) a înregistrat 175 de cereri în sumă de 
192,5 milioane lei.  

În cadrul  Măsurii 3 “Diversificarea economiei rurale 
prin activități non-agricole” s-au depus 8 cereri de 
finanțare în valoare de 3,7 milioane lei.  
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!!! De menționat, conform Hotărârii de Guvern nr. 
836/2020, pentru animalele de rasă pură, exploatate în 
cadrul fermelor zootehnice de prăsilă, din rasa pentru 
care au fost atestate fermele zootehnice de prăsilă și 
care fac obiectul evidenței zootehnice conform 
instrucțiunilor de bonitare, valoarea plății directe 
acordate se majorează cu 50%.  

MADRM lansează primul apel de subvenționare per cap de animal 

 

23 februarie 2021, 
Chișinău—
Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării regionale 
și Mediului 
(MADRM) lansează 
primul apel de 
depunere a cererilor 
pentru solicitarea 
plăților directe per 
cap de animal.  

 

Astfel, în perioada 1 aprilie—4 iunie 2021, deținătorii 
de animale pot depune dosarele de solicitare a plăților la 
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
(AIPA). 

Conform regulamentului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 836 din 18 
noiembrie 2020, plățile directe vor fi oferite 
pentru 3 măsuri de sprijin: 

 

 

submăsura 1.1: vaci din rase specializate 
pentru producţia de lapte şi mixte – 7000 de 
lei; 
 

submăsura 1.2: vaci din rase specializate 
pentru producţia de carne – 7000 de lei; 
 

ubmăsura 1.3: junci peste 12 luni – 5000 de 

submăsura 2.1: oi din rase specializate pentru 
producţia de lapte şi mixte – 500 de lei; 
 

submăsura 2.2: oi din rase specializate pentru 
producţia de carne – 500 de lei; 
 

submăsura 2.3: mioare peste 12 luni – 300 de 
lei; 

submăsura 3.1: capre – 500 de lei; 
 

submăsura 3.2: căpriţe peste 12 luni – 300 
de lei. 
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Interviul Directorului AIPA dl Vadim CURMEI pentru TRIBUNA  

    

  Vadim 
Curmei, 
directorul 
general al 
Agenţiei de 
Intervenţie şi 
Plăţi în 
Agricultură, a 
vorbit în cadrul 

unui interviu pentru TRIBUNA despre realizările și 
provocările din 2020, dar și noile obiective pe care 
Agenția le va implementa în anul 2021.  

Din spusele dlui Curmei, cele mai mari realizări ale 
AIPA pentru anul 2020 au demarat sub egida atragerii 
de investiții în sectorul agroindustrial, care a crescut 
cu 15 % față de anul 2019. O măsură mult așteptată a 
fost îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în 
mediul rural, precum și lansarea platformei 
„Depunerea dosarului de solicitare a sprijinului 
financiar on-line”. Prin implementarea acestei 
platforme, producătorii agricoli au posibilitate să 
depună dosarul on-line pentru 4 măsuri de sprijin 
finanțate din fond.  

 TRIBUNA: Dle Director, care au fost cele mai 
mari realizări ale AIPA în anul 2020?  

Vadim Curmei: Anul 2020 a fost un an cu provocări, 
care a demonstrat că, cu eforturi comune, se pot 
realiza obiective consecvente.  În acest an, când 
sectorul agricol a suferit pierderi în urma calamităților 
naturale și a fost compromisă recolta așteptată, suma 
subvențiilor post-investiționale solicitate de 
producătorii agricoli este în creștere cu 36 mil. lei față 
de anul trecut, atingând cifra de 1218 mil. lei.  

Urmare a subvențiilor solicitate în anul curent, a fost 
posibilă atragerea investițiilor în sectorul 
agroindustrial și în ramurile conexe acestuia de peste 
4,5 miliarde lei, în creștere față de anul 2019 cu 15%, 
iar investițiile efectuate de către solicitanții de 
subvenții au generat crearea a peste 2000 locuri 
noi de muncă. 

În premieră, în anul 2020, AIPA a acordat subvenții 
în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 
muncă în mediul rural, măsură mult așteptată de către 
autoritățile publice locale, dar și de către antreprenorii 
din domeniul non-agricol. Totodată, am reușit 
să lansăm platforma „Depunerea dosarului de 
solicitare a sprijinului financiar on-line”. Prin 
implementarea acestei platforme, producătorii 
agricoli au posibilitate să depună dosarul on-line 
pentru 4 măsuri de sprijin finanțate din fond, dar ne 
propunem dezvoltarea acesteia și pentru aplicarea la 
alte măsuri. 

În luna septembrie, a demarat proiectul Twinning 
„Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare 
rurală și siguranța alimentară”, finanțat de Uniunea 
Europeană. Astfel, proiectul va oferi suport 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, Agenției de Intervenție și Plăți în 
Agricultură și Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentară, în vederea consolidării capacităților 
instituționale drept scop fiind realizarea 
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de 
Asociere. 

T.: În ce măsură ați reușit realizarea planurilor 
trasate la începutul anului?  

V.C.: Pe parcursul anului am demarat toate 
activitățile planificate. Care ne-a reușit mai bine, care 
– mai puțin, dar, totuși, peste 80% din activitățile 
trasate au fost realizate. Practic, în acest an, 
activitățile planificate cu instituțiile similare de peste 
hotare au avut o amploare mai modestă, limitându-ne 
la discuții on-line și activități asigurate de la distanță.  

T.: Cum a afectat pandemia activitatea AIPA în 
2020? 

V.C.: În condițiile impuse de pandemie, AIPA s-a 
conformat deciziilor Guvernului și ale Comisiei 
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și 
a întreprins măsurile necesare întru diminuarea și 
protejarea atât a angajaților, cât și a potențialilor 
solicitanți de subvenții.  
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T.: În ce direcție a evoluat cel mai mult 
sistemul de subvenționare în agricultură în 
2020? 

V.C.: În anul curent, cele mai multe mijloace 
financiare au fost direcționate spre subvenționarea 
post-investițională a producătorilor agricoli. Din 
totalul surselor financiare administrate, 80% au 
fost valorificate de această modalitate de 
subvenționare. Cea mai mare pondere a 
solicitărilor de subvenții sunt îndreptate spre 
stimularea investițiilor în: dezvoltarea 
infrastructurii post-recoltare și procesare; tehnicii 
și utilajului agricol; înființarea, modernizarea 
plantațiilor multianuale și defrișarea celor 
neproductive; dezvoltarea sectorului zootehnic; 
rambursarea ratei dobânzii la creditele accesate de 
producătorii agricoli etc. 
T.: Ce provocări ați întâmpinat și cum le-ați 
făcut față? 

V.C.: Principala provocare, cu care ne 
confruntăm, este insuficiența surselor financiare 
ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii 
și mediului rural. În pofida faptului că în anul 
2020 valoarea fondului a constituit 1200 mil. lei, 
oricum AIPA are posibilitate să își onoreze toate 
angajamentele față de solicitanții de subvenții, 
drept rezultat al epuizări surselor din Fond. În 
discuții cu autorităților administrației publice 
centrale, mizăm pe majorarea fondului pentru 
anul 2021. 

Totodată, lipsa surselor financiare pentru 
dezvoltarea sistemelor informaționale poate fi 
considerată o provocare, deoarece depunem tot 
efortul în identificarea acestor surse ce urmează a 
fi direcționate către crearea și punerea în 
funcțiune a Sistemului Informațional Integrat 
Agricol. Fără acest sistem, AIPA nu va putea 
implementa cea de-a IV-a prioritate stabilită în 
Strategia națională de dezvoltare agricolă și 
rurală, și anume „plățile directe”. 

O provocare rămâne a fi formarea continuă a 
personalului AIPA, ca rezultat al fluctuației 
cadrelor, pentru edificarea unei echipe 
competente în administrarea, procesarea și 
verificarea investițiilor efectuate de către 
potențialii beneficiari de subvenții. 

T.: Ce tendințe au ieșit în evidență în 2020 în 
domeniul pe care-l administrați? 

V.C.: În 2020, Cabinetul de miniștri a operat modificări 
la actele normative relevante procesului de 
subvenționare. Principalele modificări constau în: 

–    acordarea subvențiilor majorate migranților 
reveniți, care efectuează investiții în sectorul agricol 
prin mecanismul subvențiilor post-investiționale dar și 
subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-
up; 

–   ajustarea condițiilor de acordare a sprijinului 
financiar grupurilor de producători agricoli pentru 
comercializarea producției agricole prin intermediul 
grupului de producători pentru care s-au asociat; 

–    îmbunătățirea condițiilor de acordare a subvențiilor 
producătorilor agricoli la accesarea creditelor de la 
băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare la 
încheierea contractelor de leasing. Producătorul agricol 
va solicita subvenția odată cu achitarea ultimei rate și 
trecerea în proprietate a bunului; 

–    majorarea plafonului de subvenționare de la 3,0 mil. 
lei la 5,0 mil. lei per beneficiar pentru stimularea 
investițiilor în crearea/renovarea fermelor zootehnice. 
Prin această modificare va spori atractivitatea 
investițiilor în dezvoltarea sectorului dat; 

–   majorarea subvențiilor pentru compensarea parțială 
a cheltuielilor suportate la irigarea terenurilor agricole. 

Toate modificările aprobate au drept scop optimizarea 
și eficientizarea politicii statului în domeniul 
subvenționării în agricultură și mediul rural. 

T.: Cum vedeți evoluția domeniului pe care-l 
administrați în 2021? 

V.C.: În anul 2021 AIPA va implementa un nou 
mecanism de plată pentru întreținătorii de animale și 
anume plăți directe per cap de animale. Prin această 
pârghie se urmărește atât sporirea numărului de 
exploatații zootehnice autorizate, ca urmare a 
înregistrării fermelor din rândurile deținătorilor casnici, 
cât și creșterea numărului de animale exploatate, ca 
urmare a stopării sacrificării animalelor și a interesului 
de a deține un număr mai mare de animale.                                          
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O altă noutate va fi susținerea Grupurilor de Acțiune 
Locală – abordarea LEADER. Abordarea LEADER este 
un instrument de dezvoltare rurală teritorială și face 
parte din politica de dezvoltare rurală a UE. Cadrul 
normativ prevede un astfel de stimulent, dar pentru 
implementarea acestuia este necesar, ca în perioada 
imediat următoare, să fie elaborat regulamentul cu 
privire la modul de implementare a abordării LEADER 
în Republica Moldova.  

Totodată, va continua procesul de recepționare a 
dosarelor depuse prin mecanismul de plată a 
subvențiilor post-investiționale, subvenții în avans 
pentru dezvoltarea proiectelor start-up și pentru 
dezvoltarea rurală.  

Sigur că, odată cu diversificarea domeniilor de 
subvenționare, majorarea statelor de personal este 
inevitabilă. În acest sens ne propunem să promovăm, cu 
insistență, majorarea numărului de angajați ai AIPA.  

T.: Ce priorități aveți pe termen scurt și mediu?  

V.C.: Pentru anul 2021 am stabilit activități ambițioase, 
ce urmează a fi atinse prin efortul consolidat al întregii 
echipe. Sunt convins că vom izbuti. Pentru perioada 
următoare, echipa AIPA: 

–    va lansa un nou mecanism de plată pentru 
întreținătorii de animale și anume plăți directe per cap 
de animal care are ca scop revitalizarea sectorului 
zootehnic; 

–    va continua recepționarea dosarelor depuse prin 
mecanismul de plată a subvențiilor post-investiționale, 
subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-
up și pentru dezvoltarea rurală; 

–     va implementa proiectul Twinning, ce va contribui 
la acreditarea AIPA de către partenerii din UE, pentru a 
recunoaște Agenția ca o instituție de plăți la nivelul UE, 
cu posibilitatea de gestionare a fondurilor UE; 

–    va continua procesul de digitalizare prin conectarea 
sistemelor informaționale cu alte instituții abilitate, fiind 
direct orientate spre facilitarea procesului de depunere a 
cererilor de subvenționare; 

–   va demonstra angajamentul pentru protecția 
datelor procesate. În acest sens se propune 
implementarea sistemului de management al 
securității informației conform ISO 27001:2013; 

–   va asigura funcționalitatea Sistemului de 
Management al Calității ISO 9001:2015 și Sistemul 
de Management Anti-mită, ISO 37001:2016; 

–  va identifica și încheia acorduri de cooperare cu 
parteneri cheie în vederea facilitării accesului 
producătorilor agricoli la finanțare; 

–   va contribui la diversificarea și menținerea 
relațiilor interinstituționale, atât la nivel național 
precum și pe plan extern etc.  
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  La data de 16 martie 2021, a fost publicat în 
Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 
27/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul 
umanitar extern acordat de către România, destinat 
suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020.  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, prin intermediul Agenției de Intervenție 
și Plăți pentru Agricultură, va stabili lista 
potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină 
corespunzător nivelului de afectare de secetă. 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, precum și Comisiei 
interdepartamentale pentru ajutoarele umanitare, 
lista potențialilor beneficiari de ajutorul umanitar 
extern oferit de România, în limita cantității de 
6000 tone de motorină, în vederea luării unei 
decizii de repartizare corespunzătoare a acesteia.  

Perioada de depunere a 
cererilor de solicitare a 
ajutorului material în 
motorină va constitui 21 
de zile de la data intrării 
în vigoare a Hotărârii de 
Guvern ce prevede 

stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul 
umanitar extern acordat de către România. 
Informația despre data-limită de depunere a 
cererilor, inclusiv lista prealabilă a potențialilor 
beneficiari de ajutor, va fi plasată pe paginile web 
oficiale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului.  

 

Condiții de eligibilitate:  

- Ajutorul se acordă solicitantului care a suferit 
prejudiciu ca urmare a secetei înregistrate în anul 2020 
la culturile de fitotehnie.  

- Ajutorul se acordă dacă, potrivit actelor de constatare, 
seceta a afectat 60% și mai mult din recolta culturilor 
de fitotehnie pentru anul 2020.  

- În scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să 
întrunească următoarele condiții:  

- Să demonstreze deținerea sau faptul prelucrării 
suprafețelor de teren însămânțate cu culturi de 
fitotehnie pentru recolta anului 2020;  

- actele de constatare prezentate să conțină date veridice 
și să fie întocmite în termenul stabilit de prevederile 
Regulamentului privind stabilirea cuantumului de 
motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către 
România. 

Regulamentul și actele necesare pentru depunerea 
cererii de acordare a ajutorului financiar sunt plasate pe 
pagina oficială web a AIPA la rubrica ”compensații-
intervenții ale statului”  

Începând cu 16 martie curent, producătorii agricoli care au suferit 
prejudiciu ca urmare a secetei înregistrate în anul 2020 la culturile de 

fitotehnie pot depune cererea de solicitare a ajutorului material în 
motorină 
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   Urmare a ultimului apel anunțat în cadrul 
Programului de granturi ”Facilitarea accesului la 
piețele de desfacere” implementat de Proiectului 
“Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC -P), au 
fost semnate pentru finanțare  ultimele contracte cu 
două grupuri de producători, care vor beneficia de 
granturi în valoare totală de 700 mii dolari SUA.  
 

   Ambele grupuri de producători fiind specializate în 
domeniul apicol – acestea au solicitat grant pentru 
construcția complexelor de colectare, procesare, 
ambalare și depozitare a mierii de albini.  
  

   De menționat, că de la început, prin intermediul 
proiectului MAC-P au fost înregistrate 64 grupuri de 
producători. În cadrul programului de granturi 
investiționale destinate grupurilor de producători, au 
fost debursate resurse de grant în valoare de 10,9 
milioane dolari SUA, către 39 grupuri de producători 
agricoli.  
 

 

Au fost semnate ultimele contracte de finanțare în cadrul 
proiectului “Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P)  

 

 

 

   Reamintim că, în cadrul proiectului sus 
menționat, grupurile de producători format din cel 
puțin 5 membri din domeniile horticol (cultivarea 
fructelor, nucilor și strugurilor), cel de colectare și 
procesare a laptelui și mierii, au avut posibilitatea să 
beneficieze de un grant în sumă de până la 350 mii 
dolari SUA. 
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AIPA a dat startul Campaniei de 
recepționare a cererilor de acordare a  
subvențiilor post-investiționale pentru 

anul 2021  

 

      

 

 

 

 

 

 

  În conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la 
principiile de subvenționare în dezvoltarea 
agriculturii și mediului rural, Hotărârea Guvernului 
nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a 
mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural, Agenția de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că a 
dat startul recepționării dosarelor de acordare a 
subvențiilor post-investiționale, pentru anul curent. 

Precizăm că și în acest an statul va sprijini fermierii, 
oferind subvenții pentru diverse sectoare, și anume: 
construcția de sere, înființarea  plantațiilor  
multianuale, procurarea tehnicii agricole, dezvoltarea 
sectorului zootehnic, implementarea agriculturii 

ecologice, promovarea 
produselor pe piețele de 
desfacere, dezvoltarea 
pensiunilor agroturistice 
rurale și crearea sau 
extinderea unităților 
meșteșugărești etc.  

REAMINTIM: Pentru 
anul 2021, conform Legii 
bugetului de stat mărimea 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și 
mediului rural constituie 1,1 miliarde lei. 

 

    

   Odată cu intrarea în vigoare a  Legii bugetului 
de stat  pentru 2021, AIPA a reluat procesul de 
autorizare a cererilor de solicitare a sprijinului 
financiar din anul 2020, rămase fără acoperire 
financiară, din cauza epuizării mijloacelor 
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii 
și Mediului Rural (FNDAMR) a anului 2020. 

   De menționat ca în 2020, conform datelor 
preliminare AIPA a recepționat un număr  de 
7448 dosare de solicitare a sprijinului financiar 
pentru 4392 producători agricoli unici în valoare 
totală de peste 1,2  miliarde lei. 

  Statul, prin intermediul FNDAMR sprijină 
producătorii agricoli ce au efectuat investiții  în 
construcția de sere, înființarea plantațiilor 
multianuale, procurarea tehnicii agricole, în 
dezvoltarea sectorului zootehnic, agricultura 
ecologică, promovarea produselor pe piețele de 
desfacere,  dezvoltarea pensiunilor 
agroindustriale rurale, crearea sau extinderea 
unităților  meșteșugărești etc. 

AIPA a reluat procesul de autorizare a 
cererilor de solicitare a sprijinului 

financiar din anul 2020 
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AIPA lansează campania de recepționare a cererilor de solicitare a plăților 
directe per cap de animal din 1 aprilie, 2021 

       

În baza 
Ordinului 
nr.27 din 
15.02.2021 
al 
Ministerului 
Agriculturii, 
Dezvoltării 
Regionale și 
Mediului 

(MADRM), AIPA lansează campania de 
recepționare a cererilor de solicitare a  plăților 
directe per cap de animal începând cu 1 aprilie 
curent. 

     Astfel, în perioada 1 aprilie – 4 iunie 2021, 
deținătorii de animale înregistrați în Registrul de 
stat al animalelor (RSA) conform Legii nr. 
231/2006, pot depune dosarele de solicitare a 
suportului financiar la Subdiviziunile Teritoriale 
ale AIPA. 

Conform Regulamentului privind acordarea de 
plăți directe per cap de animal, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.836/2020  , plățile directe 
vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin: 
 

Măsură 1: bovine 

·         Submăsura 1.1  Vaci din rase specializate 
pentru producția de lapte și mixte – 7000 lei; 
·         Submăsura 1.2  Vaci din rase specializate 
pentru producția de carne – 7000 lei; 
·         Submăsura 1.3  Junci peste 12 luni – 5000 
lei. 
Măsura 2: ovine 

·         Submăsura 2.1  Oi din rase specializate 
pentru producția de lapte și mixte – 500 lei; 
·         Submăsura 2.2  Oi din rase specializate 
pentru producția de carne – 500 lei; 
·         Submăsura 2.3  Mioare peste 12 luni – 300 
lei. 
Măsura 3: caprine 

·         Submăsura 3.1  Capre – 500 lei; 
·         Submăsura 3.2  Căprițe peste 12 luni – 300 
lei. 

     
 

 

De menționat, ca 
pentru animalele de 
rasă pură, exploatate 
în cadrul fermelor 
zootehnice de prăsilă, 
din rasa pentru care 
au fost atestate 

fermele zootehnice de prăsilă și care fac obiectul 
evidenței zootehnice conform instrucțiunilor de 
bonitare, valoarea plății directe acordate se majorează 
cu 50%. 
      
Pentru a obține informații cu privire la: condițiile de 
accesare a plăților directe, criteriile de eligibilitate, 
actele obligatorii, procedura de depunere a cererilor 
de solicitare a suportului financiar, cuantumul dar și 
speciile de animale pasibile plăților directe, 
solicitanții pot accesa pagina web a Agenției la 
rubrica Plăți directe per cap de animal.  

    
     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
De menționat că, pentru implementarea Plăților 
directe per cap de animal , anual din Fondul 
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului 
Rural vor fi alocate cel puțin 30%, iar în anul curent, 
această sumă constituie 80 mil. lei. 
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Vadim Curmei a vizitat o familie cu trei copii din satul Zahoreni, r-nul Orhei 
rămasă pe drumuri după ce un incendiu recent le-a mistuit casa 

     La data de 25 februarie 2021, directorul Agenției 
de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, dl Vadim 
Curmei a vizitat o familie cu trei copii din satul 
Zahoreni, r-nul Orhei, rămasă pe drumuri în noaptea 
de 13 februarie curent, după ce un incendiu le-a 
mistuit casa. 
    
,,Am aflat din mass-media de cumplita situație, prin 
care a trecut recent această familie și am decis ca 
împreună cu întreaga echipă a AIPA să punem 
umărul și să oferim un suport material, dar și alte 
produse de strictă necesitate ce le va fi de mare ajutor 
în aceste momente dificile’’ a menționat directorul 
AIPA. 
 

 

   „Pe moment eu nu lucrez, sunt în concediu de 
maternitate, iar soțul lucrează mecanic auto și 
posibil, nici el nu va lucra un timp, pentru că 
trebuie să începem reconstrucția casei. E o mare 
năpastă pentru noi. Nu avem nici bani pentru 
construcție. Recent m-am întors de la maternitate”, 
ne-a mai spus mama copiilor, doamna Maria 
Stratulat. 
 

   Directorul AIPA aduce sincere mulțumiri tuturor 
persoanelor care au fost receptive la această 
acțiune caritabilă, motiv din care suntem 
recunoscători și mulțumim în mod deosebit pentru 
încrederea oferită și implicarea de care au dat 
dovadă. 
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Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură marchează 11 ani de activitate 

Mesajul de felicitare al directorului Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură,  
dl Vadim CURMEI  

 Mesajul ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, cu 
ocazia celei de-a 11- a aniversări de la fondarea Agenției de Intervenție și Plăți pentru 

Agricultură 

 

„11 ani de sprijin continuu, promovare intensă şi dezvoltare complexă a sectorului agricol și 
zonelor rurale din Republica Moldova! 

  

Mai mult de un deceniu, AIPA se remarcă drept una din cele mai solide și eficiente instituții 
cu rezultate grăitoare, dar și un partener de încredere al Ministerului și al producătorilor 
agricoli, în realizarea dezideratului de sporire a competitivității și sustenabilității, prin 
accesarea subvențiilor și programelor de suport destinate segmentului agricol și mediului 
rural. 
  

Cu acest prilej, Vă felicit, stimați colegi, pentru abnegația și perseverența de care dați dovadă 
în activitatea profesională, pentru suportul consistent acordat producătorilor agricoli, dar și 
pentru colaborarea eficientă cu toți actorii antrenați în modernizarea sectorului.  

  

Vă îndemn să aveți încredere și să investiți curaj în ceea ce faceți zi de zi. Vă asigur că, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va rămâne un partener strategic în 
sporirea productivității şi competitivității producției autohtone, prin consolidarea și 



 13 

 13 

Mesajul de felicitare al directorului Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 
România dl Adrian PINTEA  

“La ceas aniversar, vreau să salut efortul și profesionalismul 
echipei agenției de plăți din Republica Moldova - o echipă mică, 
dar foarte dinamică și ambițioasă, cu rezultate deosebite în 
activitatea de subvenționare a fermierilor moldoveni, care a ajutat 
nemijlocit la dezvoltarea producătorilor agricoli din țara vecină. 
Avem o cooperare foarte strânsă cu sora mai mică din Republica 
Moldova, care a debutat chiar în anul înființării acesteia - 2010 - și 
pe care o continuăm și astăzi tot mai accentuat, prin schimburi de 
experiență, informații și bune practici în domeniile de interes 
pentru colegii moldoveni. Astfel, profit de ocazie pentru a-l 
felicita pe colegul meu, Directorul Vadim CURMEI,  precum și 
întreaga echipă AIPA pentru activitatea depusă și pentru a le ura 
mulți ani cu realizări deosebite în slujba fermierilor moldoveni.”  
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Directorul AIPA, Dl Vadim CURMEI, a participat astăzi la cea de-a II-a 
ședință a Consiliului de Supraveghere a proiectului ,,Implicarea societății 

civile în îmbunătățirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de 
dezvoltare rurală” 

   La data de 
11 martie 
2021, 
directorul 
Agenției de 
Intervenție și 
Plăți pentru 
Agricultură  
(AIPA), dl 
Vadim 
CURMEI, a 
participat la 

ședința organizată în cadrul proiectului “Implicarea 
societății civile în îmbunătățirea politicilor și 
promovarea modelelor eficiente de dezvoltară 
rurală” care este finanțat de Delegația Comisiei 
Europene din Republica Moldova și implementat 
de către Federația Agricultorilor din Moldova 
(FARM).  

   Obiectivul de bază al ședinței a fost de a găsi 
soluții pentru implementarea politicilor și de a 
promova modele eficiente de dezvoltară rurală. 
Totodată, scopul acestui eveniment este de a 
încuraja societatea civilă în participarea activă la 
realizarea prerogativelor ce ține de dezvoltarea 
rurală în Republica Moldova.  

 

 

La ședință au fost puse în discuție subiecte ca:  

Raportul de progres pe perioada 01.07.2020-

01.02.2021, examinarea și aprobarea planului 
operațional 2021, precum și acțiunile întreprinse 
pentru dezvoltarea Rețelei Naționale de Dezvoltare 
Rurală (RNDR) ca entitate independentă.  

 

   În cadrul evenimentului au participat 
reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de 
profil precum: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului (MADRM); Agenția de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA); 
Delegația Uniunii Europene în Moldova; Solidarity 
Fund PL în Moldova; Federația Agricultorilor 
“Fermierul”, România; Asociația Workshops of 
solutions, Letonia; Federația Agricultorilor din 
Moldova (FARM) și Asociația Națională 
LEADER.  
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Directorul AIPA, Dl Vadim CURMEI, a participat astăzi la Adunarea 
Generală a membrilor Asociației Producătorilor și Exportatorilor de 

Fructe ,,Moldova Fruct” 

    La data de 12 martie 2021, directorul Agenției de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dl 
Vadim CURMEI, a participat la Adunarea Generală a 
membrilor Asociației Producătorilor și Exportatorilor 
de Fructe ,,Moldova Fruct”. Evenimentul a întrunit 
180 de membri ai Asociației, printre care se numără 
producători și întreprinderi agricole. 

   Agenda ședinței a vizat prezentarea rapoartelor de 
administrare și activitatea Asociației în 2020 dar și 
planurile de viitor pentru anul 2021. De asemenea, s-a 
adus la cunoștință despre bugetul de cheltuieli și 
venituri pentru anul 2021, precum și raportul 
cenzorului privind executarea bugetului în anul 2020.  

 

 

Membrii Asociației  și ai Instituțiilor participante s-

au expus asupra rolului fiecărei instituții 
participante în cadrul  relațiilor de colaborare între 
producători și întreprinderile agricole, pe de o parte, 
și organizațiile publice și private, pe de altă parte. 

 

 

În cadrul ședinței au participat reprezentanți ai 
instituțiilor de profil precum: Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM); Agenția de Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură (AIPA);  Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor (ANSA); Agenția de 
Investiții și Asociația Producătorilor și 
Exportatorilor de Fructe ,,Moldova Fruct”. 
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Campania de informare—2021 

Fii fermier informat, pentru o viață mai bună la sat’’  

       
În perioada 26-28 
ianuarie 2021, 
Agenția de 
Intervenție și Plăți 
pentru Agricultură 
(AIPA) în 
parteneriat cu 
companiile de 
consultanță, 
instituțiile de 

învățământ cu profil agricol, Congresul Autorităților 
Locale, Biroul Relații cu Diaspora, a desfășurat în 
format online, campania de informare „Fii fermier 
informat, pentru o viață mai bună la sat!”, la care au 
participat peste 400 de reprezentanți ai sectorului 
privat din sectorul agricol, ai autorităților publice 
locale dar și studenți, potențiali viitori solicitanți de 
subvenții.  
În acest context, reprezentanții AIPA au adus la 
cunoștință participanților despre măsurile de sprijin, 
condițiile, documentele necesare, precum drepturile și 
obligațiile ce trebuie respectate, dar și principalele 
iregularități comise de solicitanți.  

Subiectele abordate au fost după cum urmează : 
 Procedura de acordare a Subvențiilor 

Postinvestiționale și Subvențiile în Avans 
pentru Start-upuri; 

 Măsuri de sprijin financiar și condițiile de 
accesare a subvențiilor în avans pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în 
mediul rural; 

 Acordarea Plăților Directe pe Cap de Animal.  
 

   Întrunirile s-au încheiat 
cu sesiuni de întrebări—
răspunsuri, în cadrul 
cărora reprezentații AIPA 
au oferit explicații și 
detalii asupra subiectelor 
înaintate de participanți.  

 

 

   În cadrul Campaniei de informare—2021, a fost derulat  
un sondaj de opinie cu privire la modul în care angajații 
Agenției se adresează beneficiarilor și modul în care aceștia 
răspund nevoilor  solicitanților. Eșantionul a cuprins 85 de 
respondenți.  

    Drept rezultat al  intervievării Producătorilor Agricoli 
(PA), reprezentanților Autorităților Publice Locale (APL), 
Instituțiilor de Învățământ cu profil agricol (IÎA), precum și 
a Companiilor de Consultanță din sector avem următoarele 
rezultate : 

1. Cca 56,6 %  din respondenți sunt de părerea că au o 
relație bună cu AIPA; 

2. Cca  98,8% din respondenți sunt mulțumiți de 
serviciile oferite de reprezentații AIPA; 

3. Cca 98.8% din respondenți sunt mulțumiți de 
procedura de depunere a dosarelor; 

4. Cca 96,5% din respondenți sunt mulțumiți de 
respectarea termenelor de examinare a dosarelor din 
partea reprezentanților AIPA; 

5. Cca 98,8% din respondenți sunt mulțumiți de 
colaborarea cu reprezentații AIPA; 

În vederea optimizării și îmbunătățirii procesului de 
depunere a dosarului spre subvenționare, respondenții vin cu 
următoarele așteptări și propuneri: 

 Îmbunătățirea cadrului normativ; 

 Reducerea nr. de documente/certificate  pentru obți-
nerea de subvenții; 

 Majorarea FNDAMR; 

 Depunerea dosarelor de subvenționare online. 
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La data de 24-26 feb-
ruarie 2021 s-a des-
fășurat  expo-târgul 
specializat 
“AGROTEH” și 
“ALIMENTAR EX-
PO”  unde au fost 
promovați producători 
autohtoni din regiunea 
de Nord a țării, 

sporind astfel calitatea și competitivitatea produselor, 
mărfurilor precum și stabilirea noilor contracte de afac-
eri.  

   În contextul desfășurării celei de-a XXV-a ediție a ex-
po-târgurilor specializate “AGROTEH” și 
“ALIMENTAR EXPO”, organizată de Filiala Camerei 
de Comerț și Industrie a republicii Moldova din mun. 
Bălți, pe parcursul zilei de 24 februarie 2021 a avut loc o 
masă rotundă unde au fost puse în discuție diverse subi-
ecte necesare agricultorilor din regiunea de nord a țării. 

 

 

 

  

Astfel, șefa 
Secției Teritoriale 
a AIPA din mun. 
Bălți, doamna 
Victoria Mileșco, 
a participat în ca-
drul evenimen-
tului sus-

menționat , comunicând participanților, dar și re-
prezentanților autorităților locale din regiune, in-
formații ce vizează: 

  Accesarea măsurilor de sprijin susținute prin 
prisma subvențiilor oferite din Fondul 
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Medi-
ului Rural; 

 Condițiile, documentele necesare; 

 Drepturile și obligațiile ce trebuie respectate; 

   În cadrul discuțiilor interlocutorii s-au arătat 
interesați și mulțumiți de activitatea AIPA, înaintând 
unele propuneri și sugestii pentru perfecționarea 
procesului de subvenționare. 

 

AIPA a participat în cadrul unei mese rotunde în contextual desfășurării 
celei de-a XXV-a ediție a expo - târgurilor specializate “AGROTEH” și 

“ALIMENTAR EXPO” în mun. Bălți 
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Directorii Adjuncți ai AIPA dl Sergiu BATIUȘCA și dl Petru TÎMBUR au 
efectuat o vizită de lucru în s. Bursuc, raionul Nisporeni 

    În satul Bursuc, din raionul Nisporeni, a fost 
implementat un proiect investițional cu suportul 

surselor din 
Fondul 
Național de 
Dezvoltare a 
Agriculturii 
și Mediului 
Rural. In 
acest 
context, 

directorii adjuncți ai AIPA dl Sergiu BATIUȘCA 
și dl Petru TÎMBUR  au vizitat  obiectul investiției 
și au discutat cu beneficiarul subvenției in avans 
pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă 
în mediul rural. 

    Proiectul finanțat prin intermediul FNDAMR 
vizează procurarea unui tractor și a echipamentelor 
moderne, ce vor permite întreținerea spațiilor verzi 
de odihnă și agrement, dar și curățarea drumurilor 
localității pe timp de iarnă.  

 

    De menționat că, pentru implementarea 
proiectului privind acordarea subvențiilor în avans 
privind îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă 
în mediul rural, anual, din FNDAMR sunt alocate 
până la 15%.  

AIPA susține realizarea proiectelor 
dedicate renovării/reabilitării clădirilor 

publice în mediul rural prim prisma 
FNDAMR 

   Un exemplu elocvent în acest sens este primăria 
satului Telița  raionul Anenii Noi, care cu sprijinul 
plăților în avans și-a realizat visul: Casa de Cultură 
este termoficată.  

   Grație subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai și de muncă în mediul rural oferite 
prin FNDAMR și administrate de AIPA, satul 
Telița  a beneficiat de resurse financiare pentru a 
întreține o reparație capitală a edificiului.  
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La data de 25 martie 2021 s-a desfășurat seminarul informativ dedicat 
lansării primului apel de recepționare a cererilor de solicitare a plăților 

directe per cap de animal. 

    La data de 
25 martie 
curent, a avut 
loc seminarul 
informativ, în 
format online, 
dedicat 
lansării 
primului apel 
de 
recepționare a 
cererilor de 

solicitare a plăților directe per cap de animal. Perioada 
recepționării dosarelor va avea loc între 1 aprilie – 4 
iunie 2021, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind acordarea de plăți directe per 
cap de animal aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
836/2020.  

    Conducerea AIPA a fost prezentată de directorul 
adjunct, dl Petru TÎMBUR care a adus sincere 
mulțumiri pentru interesul manifestat de către fermieri 
în accesarea corectă a suportului financiar din partea 
statului, acordat prin prisma instrumentului de 
finanțare, plăți directe pe cap de animal. În cadrul 
evenimentului au participat peste 70 de reprezentanți ai 
Direcțiilor Agricole din cadrul Consiliilor Raionale, 
Asociațiilor de profil zootehnic, dar și ai mediului de 
afaceri din sectorul vizat.     

      

    Politicile statului ce vin în susținerea 
revitalizării sectorului zootehnic, fiind priorități 
majore pe agenda Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), au 
fost prezentate auditoriului on-line de către Șeful 
interimar al Direcției politici de producție, 
procesare și reglementare a calității produselor de 
origine animalieră, dl Valentin ROȘCA. 
Reprezentantul MADRM a comunicat minuțios 
prevederile HG 836/2020 și a elucidat situațiile 
confuze în legătură cu anumite prevederi ale 
Regulamentului privind acordarea de plăți directe 
per cap de animal. 

    Fiind un prim exercițiu de acest gen, s-a atras 
atenția asupra completării cererii de solicitare a 
plății directe aferente măsurii de sprijin eligibile, 
precum și anexării actelor obligatorii la dosarul de 
subvenționare.  

    La finalul webinar-ului participanții au adresat 
întrebări, sugestii și mesaje de mulțumire 
instituției gazdă, AIPA, precum și reprezentatului 
MADRM, dlui V. Roșca.  De asemenea, pe 
platforma de întrebări - răspunsuri a avut loc 
schimbul de opinii privind procedurile de 
îmbunătățire cadrului legal în vederea oferirii 
posibilității de dezvoltare nu doar marilor 
producători agricoli, dar și micilor fermieri din 
sectorul zootehnic. 
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Prima misiune din cadrul Proiectului Twinning privind 
acordarea plăților directe pe cap de animal 

    
   În perioada 11 – 15 ianuarie curent, în cadrul 
Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 
(AIPA), s-a desfășurat prima misiune din cadrul 
Proiectului Twinning ce prevede implementarea Hot 
Gov 836/2020 privind Regulamentul de acordare a 
plăților directe pe cap de animal în conformitate cu 
standardele și metodologia UE, a Proiectului 
Twinning: „Sprijin suplimentar pentru agricultură, 
dezvoltare rurală și siguranța alimentară”. 
    
În cadrul evenimentului, desfășurat în format on-

line, condus de experții externi au participat 
reprezentanți ai MADRM  și AIPA din cadrul 
direcțiilor operative, responsabili de implementarea 
noilor măsuri de sprijin privind acordarea plăților 
directe pe cap de animal.  

 

 

   Principalele subiecte abordate în cadrul misiunii 
vizează: analiza procesului din punct de vedere a 
corectitudinii și siguranței implementării noilor 
măsuri de sprijin, analiza mecanismului de control 
administrativ în vederea implementării plăților 
directe pe cap de animal în Republica Moldova, 
conform metodologiei UE.  
 

De menționat că, Proiectul TWINNING a demarat 
la 1 septembrie 2020, având ca scop acordarea 
asistenței tehnice instituțiilor de profil 
precum: MADRM, AIPA și ANSA în vederea 
consolidării capacităților instituționale, drept scop 
fiind realizarea angajamentelor asumate în cadrul 
Acordului de Asociere cu UE.  
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Proiectul Twinning a efectuat o altă 
misiune pe tema „Posibile scenarii 
privind plățile directe pe suprafață” în 

Experții proiectului Twinning de comun cu 
experții AIPA au lucrat la procedura de 

implementare a plăților directe pe cap de 
animal (HG 836/2020)  

   În decursul ultimei săptămâni a lunii februarie , 
experții din cadrul proiectului Twinning de comun cu 
experții AIPA au lucrat la procedura de implementare a 
plăților directe pe cap de animal (HG 836/2020).  

   Împreună cu colegii de la AIPA, experții Twinning au 
analizat procesul de depunere a cererii pe suport de 
hârtie pentru gestionarea primului apel planificat în 
luna aprilie 2021.  

  În plus, pentru a utiliza mai bine potențialul 
digitalizării, a fost elaborat și discutat un proces de 
solicitare „complet electronic”, integrând astfel 
sistemul de identificare și înregistrare a animalelor din 
Moldova în procesul de aplicare a primelor pentru 
animale. Un astfel de proces integrat de aplicare 
electronică este prevăzut a fi dezvoltat pentru anii 
următori.  

 

 

În perioada 15-19 martie curent, Proiectul Twinning a 
efectuat o altă misiune pe tema Posibile scenarii 
privind plățile directe pe suprafață în Moldova. 

Plățile directe pe suprafață nu sunt aplicate în prezent 
în Moldova, dar pot juca un rol esențial în viitoarea 
Strategie Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 
2030. 

De comun cu experții Twinning și MADRM a fost 
pregătit un instrument de calcul cu aplicarea a diferiți 
parametri în vederea identificării potențialelor 
scenarii: măsura posibilă, Domeniul, Eventual număr 
de solicitanți, Bugetul disponibil și capacitățile 
administrative necesare pentru implementarea 
schemelor de plăți directe pe suprafață. 

Au fost discutate în detaliu 4 scenarii posibile, 
inclusiv combinații de măsuri: 

 Plăți pe suprafață ca în UE 

 Sprijin pentru producerea culturilor specifice 

 Producere organică 

 Măsuri de mediu în cadrul agriculturii 
convenționale. 

Instrumentul de 
calcul poate servi 
ca instrument util 
pentru grupul de 
lucru SNDAR 
2030 pentru 
implementarea 
plăților directe 
pe suprafață. 

Experții 
Twinning din 

Austria și Polonia au informat și îndrumat cu privire 
la complexitatea administrării măsurilor de plăți 
directe care necesită resurse tehnice, financiare și 
umane imense. Aplicarea măsurilor de plăți pe 
suprafață trebuie să echilibreze bugetul disponibil cu 
măsurile oferite și capacitățile administrative. 
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Directorul AIPA în dialog cu dna Ilona Gruenewald, Manager de Proiecte în cadrul 
Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova 

   La data de 4 februarie 2021, directorul Agenției de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), dl 
Vadim Curmei, a discutat astăzi în cadrul unei 
întrevederi bilaterale cu dna Ilona Gruenewald, 
Manager de Proiecte Agricultură și Dezvoltare Rurală 
în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica 
Moldova subiecte prioritare pe agenda instituției, fiind 
reiterată gratitudinea pentru susținerea instituțională 
continuă din partea Delegației Uniunii Europene în 
Republica Moldova . 

   Printre subiectele importante au fost discutate 
asemenea priorități ale Agenției precum: pregătirea 
instituțională a AIPA în vederea eventualei acreditării 
și obținerii statutului de o Agenție capabilă să 
gestioneze fonduri europene conform cerințelor și 
standardelor UE, dezvoltarea sistemelor 
informaționale dar și necesitatea certificării AIPA la 
sistemul de management al securității informației 
SMSI ISO 27001, instituirea dar și dezvoltarea unui 
Sistem Integrat de Administrare și Control (IACS) în 
vederea operaționalizării pe viitor a măsurilor ce 
prevăd distribuirea plăților directe pe suprafață,  dar  și 
alte domenii prioritare. 

Dna Ilona Gruenewald a reiterat susținerea continuă 
și necondiționată a procesului de dezvoltare 
instituțională a AIPA atât pe dimensiunea asistenței 
tehnice dar și sprijinului necesar în asigurarea bunei 
desfășurări a activității Agenției, implicit prin 
implementarea Proiectului Twinning, ce oferă 
expertiză și consultanță în domeniile de asistență. 
Interlocutorii au mai discutat despre conjugarea 
eforturilor întru atingerea obiectivelor comune ce va 
facilita accesul fermierilor la finanțare.  

   Directorul AIPA a asigurat interlocutorul despre 
disponibilitatea AIPA de a întreprinde toate măsurile 
necesare pentru fortificarea capacităților 
instituționale în vederea gestionării cât mai eficiente 
a măsurilor de sprijin oferite prin FNDAMR dar și 
alte fonduri externe.   

  În context, participanții la dialog au exprimat 
reciproc aprecieri și mulțumiri pentru fructuoasa 
colaborare și au evidențiat dorința comună de a 
păstra dinamica pozitivă a acestea.  

Uniunea Europeană este unul dintre principalii 
donatori în Republica Moldova, asistența financiară 
bilaterală acordată țării fiind furnizată în mai multe 
forme (e.g. suport bugetar, asistență financiară și 
tehnică, oferită inclusiv prin proiecte de tip TAIEX, 
TWINNING, SIGMA, Misiuni de Consiliere la Nivel 
Înalt - programul EUHLPAM, proiecte de 
consultanță sau schimb de experiență ș.a.).  
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A fost semnat acordul de parteneriat între Agenția de Intervenție și Plăți pentru 
Agricultură (AIPA) și Asociația ,, Congresul Autorităților Locale din Moldova” (CALM) 

  
   La data de 15 martie 2021, a fost semnat Acordul de 
cooperare interinstituțională între Agenția de 
Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) 
reprezentată de dl Vadim CURMEI și 
Asociația ,,Congresul Autorităților Locale din 
Moldova” (CALM) reprezentată de dna Tatiana 
BADAN. 

 

Prezentul 
Acord se 
încheie cu 
scopul de a 
asigura un 
cadru unitar 
de cooperare 
și conlucrare 

interinstituțională între AIPA și CALM, precum și 
realizarea unor obiective de interes comun referitoare 
la dezvoltarea sistemului de sprijin pentru solicitanții 
de sprijin financiar din fonduri nerambursabile 
destinate dezvoltării rurale.  

   Direcțiile de colaborare întru atingerea scopului 
constau în asigurarea dialogului între părțile 
responsabile; promovarea Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 
(FNDAMR); creșterea motivației beneficiarilor de 
investiții prin informare; precum și conlucrarea între 
actorii locali în procesul aplicării instrumentelor 
eficiente de dezvoltare rurală.  

   
    La finalul evenimentului, Vadim Curmei și 
Tatiana Badan  au efectuat un schimb de opinii 
privind evoluțiile de actualitate în cadrul 
implementării Abordării Leader, despre 
complexitatea programului ce oferă noi oportunități 
de dezvoltare localităților din zonele rurale dar și 
rolul incontestabil al AIPA în viitoarea administrarea 
a Măsurii Leader ce va fi finanțată din FNDAMR.  
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Istorie de Succes Relatată de Oficiul Teritorial 
Chișinău 

”Să nu vă fie teamă să 
faceți primul pas în afacere! Este posibil de 
a realiza ceva la tine acasă doar dacă ești 

optimist și ai încredere în sine” 

 

    Pe dealul satului Ustia raionul Dubăsari, se 
ivește o splendoare de plantație de viță de 
vie. Proprietara acestei plantații multianuale 
este Gangan Antonina, o femeie care a pus 
baza unei afaceri de succes pe plaiul natal. 
Tendința de a fi independentă a făcut-o să 
privească lucrurile altfel și să încerce să 
creeze ceva de care să fie mândră și care să-i 
asigure un venit rezonabil.  

 

   După absolvirea studiilor la Colegiul 
Național de Viticultură și Vinificație din 
Chișinău, specialitatea Viticultură și Bazele 
Vinificației, dna Antonina Gangan și-a dorit 
să înființeze o plantație de viță de vie.  Din 
lipsa unui buget inițial pentru această 
activitate, dna Antonina a fost plecată peste 
hotare de nenumărate ori, iar în anul 2018 a 
decis să se întoarcă acasă și să inițieze 
propria afacere. Norocul i-a surâs atunci când 
a aflat despre posibilitatea finanțării 
proiectelor start-up, din Fondul Național de 
Dezvoltarea a Agriculturii și Mediului Rural, 
prin intermediul mass media.  
   După ce s-a informat despre subvențiile în 
avans pentru proiectele start-up, Antonina a 
decis să pregătească dosarul pentru a 
beneficia de plata în avans a subvenției. 
Pentru a elabora planul de afacere, precum și 
a pregăti dosarul de aplicare dna Antonina a 
apelat la o companie de consultanță în 
domeniul agricol. În cele din urmă, visul ei s-

a realizat în anul 2019 când a înființat o 
gospodărie țărănească care implica sădirea 
unei plantații multianuale de viță de vie de 
soi Moldova pe o suprafață utilă de 2,51 ha, 
precum și procurarea utilajului necesar 
pentru întreținerea acesteia.  

Continuare pagina 25 
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Peste două luni, de la depunerea dosarului la 
Oficiul Teritorial Chișinău, gospodăria a 
beneficiat de prima tranșă în sumă de cca 463 
mii lei din suma totală de cca 617 mii lei 
aprobați de Comisia de Evaluare și Selecție. 
Implementarea proiectului în valoare de peste 
900 mii lei  a durat aproximativ 12 luni. 
Contribuția proprie a G.Ț. Gangan Antonina 
a constituit 35% din valoarea investiției 
eligibile, restul 65% a fost co-finanțată de 
AIPA sub formă de subvenții în avans. 

Cel mai mare 
sprijin al dnei 
Antonina 
Gangan este 
soțul acesteia, 
care posedă 
experiență vastă 

în domeniu, practicând această ocupație și 
peste hotare. Implicarea activă a soțului o 
ajută să administreze cu brio afacerea.  

“Prețul și piața de desfacere sunt 
principalii piloni pe care se menține 
agricultura”, a menționat tînăra 
antreprenoare. Pe lîngă cele expuse, dna 
Antonina Gangan îndeamnă tinerii 
antreprenori să aibă curajul și dorința de a 
înființa o afacere în Republica Moldova. ”Să 
nu vă fie teamă să faceți primul pas în 
afacere. Este posibil de a realiza ceva la tine 
acasă doar dacă ești optimist și ai încredere 
în sine”. 

 

Prin 
suportul 
oferit de 
Agenția de 
Plăți și 
Intervenție 

pentru Agricultură, G.Ț. Gangan Antonina a 
reușit să procure un tocător de resturi vegetale 
(TD – FAST-180), o mașină pentru tăiatul în 
verde a viței de vie (PV-17-75-E3) și a unui 
tractor Goldoni STAR 100. 

Plantația de viță de vie este în proces de 
modernizare și urmează să fie dotată cu 
sistem de irigare prin picurare. Prima roadă 

va fi 
recoltată 
în anul 
2021, 
care va 
fi  o 
recoltă 

de probă. Infrastructura benefică a 
apeductului îi oferă gospodăriei avantajul de a 
se conecta la sursa de apă pentru irigarea 
plantației multianuale, pentru a spori recolta 
la hectar. Stropirea la timp cu preparate 
chimice împotriva bolilor și dăunătorilor, 
prelucrarea pământului din vie sunt unele din 
cele mai importante lucrări de întreținere a 
plantațiilor multianuale. 
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Istorie de Succes Relatată de Oficiul Teritorial 
Orhei 

”Optimismul și speranța 
sunt pilonii unei afaceri 
de succes”  
 

 

  SRL „Europlant” a fost fondată în 2006. Singurul 
fondator și administrator este domnul Radu Grosu, 
care a absolvit, în 2002, facultatea de agronomie la 
UASM. După 4 ani lucrați în calitate de administrator 
în sectorul agricol, al întreprinderii ,,Orhei-Vit” SA , 
a luat decizia să-și lanseze o afacere proprie și anume, 

importul și plantarea 
cartofului semincier 
de origine germană. 
Realizarea cartofului 
de semințe în contul 
roadei a dat naștere 
relațiilor companiei cu 
rețelele de distibuție 
din Republica Moldo-
va.  

   ,,Unui singur producător îi este complicat de a 
procura utilaj pentru procesarea legumelor, dar eu am 
făcut pasul acesta de unul singur în urma căruia, 
astăzi, dispun de două linii de procesare și ambalare a 
rădăcinoaselor’’ spune administratorul companiei 
„Europlant”.  

”Paralel, într-o perioadă de vreme s-a format un grup 
de producători care prin intermediul companiei își pot 
realiza producția agricolă și anume: cartoful, morcov-
ul, ceapa, sfecla roșie. Compania dispune de un ciclu 
închis în acest domeniu de cultivare a legumelor, cu-
prinzând următoarele etape: plantarea, procesarea, 
păstrarea, inclusiv realizarea produsului către con-
sumatorul final.”  

 

Totodată, se asig-
ură contractarea 
realizării producției 
de legume: cartofi, 
ceapă, morcov, 
sfecla de masă, ce 
este sortată, spalată 
și ambalată pentru 
rețele de marketuri 
și supermarketuri 
din Moldova. Com-
pania posedă ter-
enuri agricole în 
arendă dar și pro-

prii, cultivând legume, în satul Vatici, r-nul Orhei 32 
ha, satul Dubăsarii Vechi rnul Criuleni-72 ha.  

Activitățile de bază sunt: 

  Importul și comercializarea cartofului semincier 
de origine germană.  

 Achiziționarea legumelor, care se sortează, se 
spală și se ambaleză pentru comercializarea în 
markete și suprmarkete.  

 Proiectarea și instalarea sistemelor de irigare la 
cheie.  

  Anume cultivarea 
cartofului a de-
marat de la 5 ha ca 
apoi să ajungă la 30 
ha. La etapa actuală 
întreprinderea 
deține 60 ha de 
cartofi și 12 ha de 
ceapă.  

 

 

                                                Continuare la pagina 27 
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Prin intermediul politicii de subvenționare a sectorului 
agricol, SRL „Europlant” a obținut suport din partea 
statului în valoare de 5,65 mil. lei, bani ce a permis să 
se dezvolte pe parcursul anilor, procurând tehnică și 
utilaj necesar pentru prelucrarea plantațiilor de cartofi, 
inclusiv construcția unui depozit frigorific pentru 
păstrarea producției.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compania Europlant este o întreprindere care este 
condusă de o persoană cu viziuni și ambiții, Domnul 
Radu Grosu care are planuri grandioase de viitor: - 
Procurarea unei combine, a liniei de calibrare cu o 
capacitate mai mare; - Extinderea suprafețelor de cul-
tivare a legumelor în zona satului Dubăsarii Vechi, 
deoarece există infrastructură de irigare din râul 
Nistru; - Mărirea capacităților de depozitare care ar 
permite aprovizionarea pieții locale și parțial exportul 
cu legume produse în Republica Moldova.  

 

 

 

”Totodată, dintr-o afacere de un astfel de calibru 
ai ce învăța. Resursele umane, partenerii de busi-
ness, cunoștințe în domeniu. Optimismul și 
speranța sunt pilonii unei afaceri de succes. 
Curajul, perseverența și munca asiduă stau la ba-
za succesului” a declarat protagonistul istoriei de 
succes. 
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Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

   MD-2004, mun. Chișinău,  
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162  

Tel: 022 222 892, e-mail: aipa@aipa.gov.md 

                    Linia Fierbinte: 022 213 333 

Datele de contact ale Oficiilor Teritoriale ale AIPA 

Oficiul  

Teritorial 

Raioane incluse Telefon E-mail 

Ungheni Ungheni, Călărași,  

Nisporeni 

067357373/ 

0236 25 249 

valeriu.botnari@aipa.gov.md 

Cahul Cahul, Taraclia, 

Cantemir, Vulcănești 

0299 33 121  

U.T.A.  

Găgăuzia 

Comrat, Ceadâr-Lunga, 

Basarabeasca 

079435230/ 

0298  29 779 

alexandr.caraivan@aipa.gov.m

d 

Căușeni Căușeni, Ștefan-Vodă 067357395/ 

0243 21 110 

sergiu.rusu@aipa.gov.md 

Chișinău mun. Chișinău, Ialoveni, 
Ștrășeni, Criuleni,  

Anenii Noi, Dubăsari 

067357361/ 

022 220 393 

sergiu.dima@aipa.gov.md 

Edineț Edineț, Briceni, Ocnița, 

Dondușeni, 

0 246 24 112 serghei.galeati@aipa.gov.md  

Bălți mun. Bălți, Glodeni, 

Râșcani, Fălești, Drochia, 

Sângerei 

067357379/ 

0231 35 604 

  

victoria.milesco@aipa.gov.md 

Florești Florești, Soroca 067357397/ 

0250 27 022 

  

valeriu.movila@aipa.gov.md 

Orhei Orhei, Telenești, Rezina, 

Șoldănești 
067357377/ 

0235 33 291 

vladimir.rotaru@aipa.gov.md 

Hîncești Hîncești, Cimișlia, Leova 069490588/ 

0269 23 610 

stefan.eremia@aipa.gov.md  

 www.aipa.gov.md 


