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Stimaţi producători agricoli! 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor 

beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural şi 

constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform 

cerinţelor specifice ale „Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura 

de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și 

Mediului Rural pentru perioada 2017-2021”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

455 din 21 iunie 2017. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și 

depunerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar pentru proiectul de investiţii, 

precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi 

derulare a proiectului dumneavoastră. Ghidul citat, 

conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru 

care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, 

modelul Cererii de solicitare a sprijinului financiar, al 

planului de afaceri, ale declarației pe propria 

răspundere, precum și alte informaţii utile realizării 

proiectului şi completării corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate 

pot suferi rectificări din cauza modificărilor 

legislative sau procedurale. Varianta actualizată a ghidului este publicată pe pagina 

web al Agenţiei şi poate fi accesat la: www.aipa.gov.md. 

IMPORTANT! 

Pentru a obţine informaţii 

despre FNDAMR ne puteţi 

contacta direct la oficiile 

teritoriale ale Agenţiei, prin 

telefon, e-mail sau pagina de 

internet – vezi datele de 

contact de la finalul Ghidului 

Solicitantului. 

http://www.aipa.gov.md/
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I. PREVEDERI GENERALE 

Prezentul Ghid vine în informarea celor interesați de subvenționarea investițiilor 

pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice. 

Scopul acestuia constă în facilitarea accesului la informație a 

solicitanților/beneficiarilor de subvenții pentru stimularea investițiilor efectuate pentru 

utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice. 

Sprijinul financiar nerambursabil și neimpozabil se acordă producătorilor agricoli a 

căror cerere de solicitare a sprijinului financiar a fost evaluată pozitiv și aprobată 

pentru autorizare de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în 

continuare AIPA). 

Submăsura 1.4. Stimularea investițiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a 

fermelor zootehnice face parte din Măsura 1. – Investiții în exploatațiile agricole 

pentru restructurarea și adaptare la standardele Uniunii Europene, Prioritatea I – 

Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare și modernizare. 

Principiile de subvenționare și stimulare a investițiilor prevăzute în submăsura dată 

sunt descrise în Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a 

producătorilor agricoli1. În această lege se descriu toate sursele de finanțare și 

subvenționare ale submăsurii respective, instituția responsabilă de aprobarea deciziei 

cu privire la autorizarea spre plată, criteriile de eligibilitate a solicitanților sprijinului 

financiar, procedura de examinare a cererilor de acordare a subvențiilor și achitarea 

lor, măsurile de supraveghere a respectării prescripțiilor de subvenționare și alte 

particularități specifice procesului de subvenționare. 

Organul responsabil de subvenționarea Submăsurii 1.4. Stimularea investițiilor 

pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice este Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) care funcționează în baza Hotărârii 

Guvernului nr.521/20172. Agenția are misiunea de a gestiona resursele Fondului 

Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural și resursele partenerilor de 

                                                           
1 Legea nr.276 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile 

de subvenționare a producătorilor agricoli. Publicat: 03 martie 2017 în Monitorul Oficial nr. 67-71, art. nr.: 93  
2 Hotărârea Guvernului nr. 521 din 05 iulie 2017 cu privire la constituirea Instituției Publice „Agenția și Intervenție 

și Plăți pentru Agricultură”. Publicat: 07 iulie 2017 în Monitorul Oficial, nr. 229-243, art. nr.: 614 
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dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru 

agricultură, în condițiile legii 

Sursele financiare de subvenționare ale submăsurii respective sunt cele ale Fondului 

Național pentru Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Modul de distribuire a 

mijloacelor Fondului între măsurile și submăsurile de sprijin se determină de către 

AIPA cu consultarea asociațiilor de profil ale producătorilor agricoli. Valoarea totală 

a resurselor financiare alocate, inclusiv cele bugetare, în Fondul pentru Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural constituie nu mai puțin 2% din veniturile aprobate ale 

Bugetului de Stat. 

Terminologia utilizată pentru submăsura descrisă în acest Ghid sunt următoarele: 

activitate agricolă – producţie, creștere sau cultivare de produse agricole, precum şi 

prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creșterea şi deținerea 

animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiții agricole şi 

de mediu; 

an de subvenționare – perioadă cuprinsă între 1 noiembrie a anului precedent și 31 

octombrie a anului curent; 

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în 

subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabilă 

de gestionarea eficientă a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului 

rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare; 

beneficiar de subvenție – solicitantul subvenției a cărui cerere de acordare a 

subvenției a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenția de 

Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură; 

companie de consultanță – agent economic selectat de către Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, în baza Regulamentului aprobat prin ordin al 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru prestarea 

serviciilor de consultanță şi formarea producătorilor agricoli, inclusiv ONG-uri care 

reprezintă asociații profesionale ale fermierilor; 

criterii de eligibilitate – condiții obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către 

solicitant pentru a putea depune cererea de solicitare a subvenției, documentele 

obligatorii şi cele solicitate suplimentar pentru fiecare măsură de sprijin în parte, în 

vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil; 
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date neveridice – informații conținute în documentele anexate la cererea de solicitare 

a subvenției, dar care nu corespund realității, constatate în procesul examinării 

dosarelor de subvenționare sau controalelor, referitoare la volumul și cantitatea 

lucrărilor/bunurilor supuse subvenționării, suprafețelor plantațiilor înființate; 

exploatație agricolă – formă complexă de organizare a proprietății, prin care se pun în 

valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un 

sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi a obținerii 

eficiente de produse agricole; 

fermă zootehnică – exploatație agricolă destinată creșterii și întreținerii animalelor, 

compuse din construcții, utilaje tehnologice, amenajări şi dotări speciale, autorizată în 

modul stabilit pentru obținerea producției de origine animală; 

femeie fermier – producător agricol înregistrat într-o localitate rurală, al cărei 

fondator/fondatori și administrator este/sunt femei; 

Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural – totalitate a 

mijloacelor bugetare, precum și a celor provenite din partea partenerilor de 

dezvoltare, destinate finanțării măsurilor de sprijin; 

forță majoră – circumstanțe excepționale, situații precum: decesul fondatorului unic, 

în cazul în care nu sunt succesori; calamitate naturală care afectează exploatațiile 

agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploatație; epizootie 

care afectează determinant șeptelul producătorului agricol; 

grant – contribuție financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător 

agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziționarea bunurilor (activelor); 

grup de producători – orice persoană juridică, cu excepţia organizațiilor 

necomerciale, constituită din producători agricoli şi recunoscută de autoritatea 

competentă în condițiile prezentei legi, al cărei scop principal este comercializarea în 

comun a produselor agricole ale membrilor grupului; 

investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul 

Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute 

pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural;  

întreprinderi afiliate – societăți comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică 

activitate de întreprinzător (cu excepția grupurilor de producători), ce aparțin 

aceluiași/acelorași acționari, persoane sau societăți comerciale care, fără a depinde 
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una de alta, sunt reunite sub o conducere unică ori sunt conduse de organe alcătuite 

majoritar din aceleași persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice; 

Listă de interdicție a beneficiarilor de subvenții – înscris oficial, întocmit de către 

autoritatea responsabilă de administrarea Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural, cu scopul de a limita pentru o perioadă de 5 ani 

consecutivi accesarea de subvenții de către solicitanți/beneficiari de subvenții care au 

admis încălcarea altor condiții asumate prin declarația pe propria răspundere depusă la 

dosarul de subvenționare; 

localitate rurală - sate, comune, inclusiv localităţi care, conform legii, au statut de 

oraş, cu excepţia orașelor Chişinău și Bălţi; 

măsură de sprijin – direcție principală în agricultură și în mediul rural, susținută 

financiar de stat, care contribuie la realizarea unei sau mai multor priorități ale 

politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare 

agricolă şi rurală pentru anii 2014–2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409 

din 4 iunie 2014; 

ordin de plată – document contabil în baza căruia se efectuează transferul resurselor 

financiare, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul 

republicii; 

producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, 

persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma 

juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfășoară activitate 

agricolă pe teritoriul țării; 

producător agricol mic – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau 

posesie şi folosinţă până la 20 de hectare de teren agricol arabil și/sau până la 10 

hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 21 până la 40 de capete 

de bovine sau de la 51 până la 100 de capete de porcine, ovine/caprine, și, în orice 

caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr. 179 din 

21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii; 

producător agricol mijlociu – producător agricol care deține cu drept de proprietate 

sau posesie şi folosinţă de la 20 până la 500 de hectare de teren agricol arabil și/sau de 

la 10 până la 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori de la 41 

până la 100 de capete de bovine sau de la 101 până la 240 de capete de porcine, 

ovine/caprine și, în orice caz, nu depășește criteriile stabilite pentru întreprinderea 
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mijlocie prin Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi 

mijlocii; 

producător agricol mare – producător agricol care deține cu drept de proprietate sau 

posesie şi folosință mai mult de 500 de hectare de teren agricol arabil și/sau mai mult 

de 75 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod ori mai mult de 100 de 

capete de bovine sau 240 de capete de porcine, ovine/caprine și, în orice caz, 

depășește criteriile stabilite pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii prin Legea 

nr. 179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii; 

solicitant – producător agricol care a efectuat o investiție sau în capitalul social al 

căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfășurării 

activităţii de întreprinzător, pasibile de susținere financiară din Fondul național de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural, şi care a depus o cerere în acest sens, 

conform măsurilor de sprijin; 

subvenție – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul național 

de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru susținerea investițiilor efectuate în 

producția agricolă şi în dezvoltarea infrastructurii rurale și care corespund criteriilor 

de eligibilitate; 

tânăr fermier – producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o 

localitate rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vârsta 

între 18–35 de ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar 

nerambursabil, care deține competențele și calificările profesionale corespunzătoare și 

care se inițiază pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca administrator al 

acesteia. 

ABREVIERI UTILIZATE 

AIPA – Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

OT – Oficii Teritoriale  

CC – Companii de consultanţă selectate de MADRM 

SFS – Serviciul Fiscal de Stat 

SI ESBS AIPA – Sistem Informațional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de 

subvenţii al AIPA 

 

 



 

II. DESCRIEREA SUBMĂSURII 1.4. – STIMULAREA INVESTIȚIILOR 

PENTRU UTILAREA ŞI RENOVAREA TEHNOLOGICĂ A FERMELOR 

ZOOTEHNICE 

Domeniul de acțiune: Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de 

compensație din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi 

modernizării fermelor zootehnice inclusiv construcției/reconstrucției fermelor 

zootehnice de bovine, suine, ovine și caprine. 

ATENȚIE: în cadrul prezentei submăsuri sunt eligibile subvenționării materialele de 

construcție și lucrările de proiectare pentru construcției/reconstrucției fermelor 

zootehnice de bovine, ovine și caprine. 

În cadrul prezentei submăsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament 

(inclusiv software folosit în managementul fermei zootehnice), materiale de 

construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate începînd cu anul doi de 

subvenționare şi date în exploatare în anul de subvenționare. 

Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie eligibile în 

cadrul prezentei submăsuri este prezentată în Anexa nr. 1. 

Mărimea subvenţiei acordate se calculează după cum urmează: 

1) pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, 

sprijinul financiar va constitui 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor 

de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv conform proiectului 

tehnic elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3,0 

mil. lei per beneficiar; 

2)  pentru fermele zootehnice apicole sprijinul financiar va constitui 50% din costul 

utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 500,0 mii lei per beneficiar; 

3) pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol sprijinul financiar 

va constitui 30% din costul utilajului tehnologic (inclusiv al materialelor de 

construcţie şi lucrărilor de proiectare, pentru fermele zootehnice de ovine și 

caprine), dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar; 

4) pentru deţinătorii de certificate ISO 22000, HACCP, GlobalGAP eliberate în anul 

de subvenționare - beneficiază suplimentar de 50% din costul certificatului, dar nu 

mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar. 
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IMPORTANT: sunt eligibile subvenționării următoarelor tipuri de asctivități: 

- creşterea bovinelor; 

- creşterea ovinelor şi caprinelor; 

- creşterea porcinelor; 

- creşterea păsărilor; 

- creşterea altor specii de animale (iepuri de casă și alte animale de blană, 

albine). 

Totodată sunt pasibile subvenționării și activitățile în ferme mixte (cultură vegetală 

combinată cu creşterea animalelor). 
 

IMPORTANT: În perioada de recepționare a dosarelor de subvenționare pentru anul 

în curs de subvenționare, un solicitant are dreptul să depună doar un singur dosar de 

subvenționare în cadrul unei măsuri/submăsuri de sprijin. 

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de 

subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăşi suma de 3,0 

mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători – de 4,5 mil. lei. 

ATENȚIE: Solicitantul de subvenție care pe parcursul a trei ani de subvenționare 

consecutivi a beneficiat, cumulativ pe măsuri/submăsuri de sprijin, de subvenții în 

sumă totală de 9,0 mil. lei nu poate beneficia de sprijin financiar pentru următorul 

an de subvenționare. Producătorul agricol este în drept de a solicita sprijin financiar 

doar peste un an de subvenționare, cu calcularea subvenției pentru trei ani de 

subvenționare consecutivi, inclusiv anul de subvenționare curent, a cărei valoare nu 

va depăși 9,0 mil. lei. 

Lista solicitanților de subvenții care nu pot accesa sprijin financiar pentru anul în curs 

de subvenționare se întocmește de AIPA și se publică pe pagina oficială pînă la 

începerea procedurii de recepționare a dosarelor. Lista acestor producători agricoli se 

poate fi accesată la linkul: ttp://aipa.gov.md/sites/default/files/subma-

suri/ordin%2074.PDF 

NOTĂ: 

Perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 01 februarie și până la 

31 octombrie al fiecărui an în curs de subvenționare. 
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Atenţie! Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri: 

 investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți; 

 achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate; 

 achiziţionarea de bunuri second-hand; 

 porţiunea de grant a cărei valoare se deduce din valoarea investiției eligibile 

pentru calcularea subvenției; 

 taxa pe valoare adăugată; 

 comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare; 

 costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile 

valutare;  

 procurarea de bunuri imobile; 

 instruirea/şef montaj; 

 serviciile de instalare, montaj, lucrări mecanizate, serviciile de transport, 

cheltuielile vamale; 

 achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al 

operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum și prin 

intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore.  

 

IMPORTANT! în vederea încurajării producției agroalimentare ecologice, a 

susținerii businessului mic şi mijlociu şi a atragerii tineretului în agricultură, a 

femeilor din mediul rural, se acordă subvenții în cuantumuri majorate, în 

condiții generale, din valoarea investiției eligibile, după cum urmează:  

15% – tinerilor fermier și femeilor-fermier; 

20% – producătorilor agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice cu 

prezentarea copiei de pe certificatul de conformitate/autorizația de confirmare a 

conversiei emis producătorului de organismul de inspecție şi certificare, în care 

se menționează: cultura, suprafața şi anul de conversie. 

În cazul întrunirii de către solicitantul de subvenție a mai multe înlesniri 

enumerate la prezentul punct, solicitantul va beneficia doar de una, la alegerea 

acestuia.  
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III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE SĂ LE 

ÎNTRUNEASCĂ SOLICITANTUL DE SUBVENŢII 

Pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să prezentați în cadrul OT al AIPA toate informațiile 

concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susține aceste informații. 

Condițiile obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea 

depune cererea de solicitare a subvenției la submăsura 1.4. sunt următoarele: 

1) au la bază un plan de afaceri pentru o perioadă de cel puți 5 ani, care demonstrează 

eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 

500 mii lei; 

2) au procurat bunuri obiect al investiției eligibile de la furnizori şi distribuitori; 

3) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de 

subvenționare la achitarea impozitelor şi taxelor 

față de bugetul public național; 

4) dispun de apartenență la una dintre asociațiile 

producătorilor agricoli cu profil general sau ramural 

(Anexa nr. 5); 

5) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea 

investiției (facturi, ordine de plată, acte de dare în 

exploatare); 

6) nu sânt incluși în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și nu sunt în 

proces de insolvabilitate sau lichidare.  

Notă: În cazul în care producătorul agricol este inclus în Lista de interdicție a 

beneficiarilor de subvenții – cererea de solicitare a sprijinului financiar va fi 

respinsă de OT AIPA, fără a fi înregistrată3; 

7) sunt deținători legali ai bunurilor imobile în/pe 

care se efectuează investiția și proprietari ai 

bunurilor imobile ce constituie obiect al 

investiției pentru un termen nu mai mic de 5 ani. 

 

                                                           
3 Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenții poate fi accesată la linkul: 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Lista%20de%20interdictie.pdf 

ATENŢIE! 

În cazul în care producătorul agricol 

va avea restanțe faţă de bugetul 

public naţional mai mare de 100 lei 

– cererea de solicitare a sprijinului 

financiar va fi respinsă de OT AIPA, 

fără a fi înregistrată. 

ATENŢIE! 

Urmare a legislației în vigoare, 

contractele de arendă încheiate pe 

un termen de pînă la 5 ani sunt 

înregistrate în autoritățile publice 

locale / primării. 

 

http://aipa.gov.md/sites/default/files/document/Lista%20de%20interdictie.pdf
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8)  sunt deținători de certificate HACCP ori, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO ori 

dispun de contract încheiat şi preplătit cu una dintre companiile specializate, în 

scopul certificării conform standardelor menționate cu asumarea obligației de către 

producătorul agricol a obligației de a fi certificat în următorii doi ani de la 

momentul obținerii subvenției și de a menține condițiile ce au stat la baza acordării 

certificării.  

ATENȚIE: Această cerință devine obligatorie în cazul în care producătorul agricol a 

depus cerere de sprijin financiar mai mare de 1,0 mil. lei sau a solicitat subvenţie 

cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri. 

Din momentul autorizării spre plată a cererii de solicitare a sprijinului financiar 

producătorilor agricoli beneficiari de subvenții sunt obligați pentru o perioadă de 5 

ani: 

1) să asigure utilizarea conform destinației a obiectului investiției pentru care a primit 

subvenții, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planurile de 

afaceri; 

2) să întrețină obiectul investiției în conformitate cu cele mai bune practici în 

domeniul vizat; 

3) să asigure toate condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor 

postachitare de către reprezentanții împuterniciți ai Agenției, inclusiv accesul în 

locurile şi spațiile unde este efectuată investiția obiect al subvenționării, la 

documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza realizării investiției 

supuse subvenționate;  

4) să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiției 

pentru care a primit subvenția, după caz casarea;  

5) să notifice Agenției orice modificare survenită în realizarea adecvată a obiectivelor 

și indicatorilor aferenți investiției supuse subvenționării; 

6) să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției 

conform modelelor și schițelor aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului; 

În cazul încălcării obligațiilor invocate ori al intrării în proces de insolvabilitate sau 

lichidare, urmează să restituie suma subvenției, ținând cont de coeficientul inflației şi 

dobânda de întârziere, calculată în condițiile legii, cu excepția situațiilor de forță 

majoră, confirmate în modul stabilit. 
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Producătorii agricoli solicitanți şi beneficiari de subvenții sunt responsabili de 

respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce 

rezultă din prevederile declarației pe propria răspundere (Anexa nr. 4) privind 

veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu 

înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiția supusă subvenționării, 

conform perioadelor de timp specificate. 
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IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII ȘI SUPLIMENTARE CE URMEAZĂ 

A FI PREZENTATE DE CĂTRE SOLICITANTUL DE SUBVENŢII 

Pentru depunerea dosarului de solicitare a subvențiilor măsurilor prevăzute în 

Submăsura 1.4. sunt necesare următoarele documente obligatorii: 

1) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă (Anexa nr. 

5)4; 

2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declarației de constituire pentru 

gospodăriile ţărăneşti (de fermier);5 

3) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor 

prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio 

formă investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia conform destinației, 

de a nu casa, defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp 

specificate (Anexa nr. 4); 

4) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații 

profesionale de profil şi/sau al unei organizații profesionale pe produs6, eliberat de 

asociația şi/sau organizația în cauză; 

5) copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune, pentru 

persoanele juridice, cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul 

subvenționării, avizat în modul stabilit de către serviciile publice desconcentrate 

ale Biroului Național de Statistică, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de 

seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli 

înființați în anul în curs de subvenționare; 

6) documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului sau, după caz, a 

unui angajat cu timp de muncă pe fracțiune de normă pe minim 0,5 în domeniul ce 

vizează investiția – copiile diplomelor de studii sau ale certificatelor de instruire, 

                                                           
4 Anexa menționată poate fi accesată și de pe pagina web al AIPA: http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului. 
5 Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai 

acesteia. În: Legea nr.1353 aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova din 03 noiembrie 2000 privind 

gospodăriile țărănești (de fermier), art.10, lit.(2). Publicat: 08 februarie 2001 în Monitorul Oficial nr. 14-15 , art. nr.: 52. 

Declarația de constituire se eliberează de către autoritățile publice locale / primării. 
6 Legea nr. 257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcționarea piețelor produselor agricole şi 

agroalimentare. Publicat: 08 august 2006 în Monitorul Oficial, nr. 142-145, art. nr.: 700. 

http://aipa.gov.md/ro/ghidul-beneficiarului
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cu un număr total de minimum 24 de ore, eliberate de companiile de consultanță, 

inclusiv din străinătate7; 

7) planul de afaceri pentru o perioadă de cel puți 5 ani, care demonstrează eficiența 

proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii 

lei8 (Anexa nr. 2); 

8) copia de pe certificatul HACCP ori, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO ori de pe 

contractul încheiat şi preplătit cu una dintre companiile specializate, în scopul 

certificării conform standardelor menționate, cu asumarea de către producătorul 

agricol a obligației de a fi certificat în următorii doi ani de la momentul obținerii 

subvenției și de a menține condițiile ce au stat la baza acordării certificării; 

9) procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular 

interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărârea Departamentului Statistică 

a Republicii Moldova nr. 8 din 12 aprilie 1995), pentru utilajele, echipamentele și 

alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate cu excepția bunurilor care conform 

art. 261 alin. (2) din Codul Fiscal nr.1163/1997, nu reprezintă mijloace fixe. 

 

Documente suplimentare pentru obținerea sprijinului financiar: 

10) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediție); 

11) copia declarației vamale, în cazul importului; 

12) copia de pe declarația vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului și, după 

caz, copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului; 

13) copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției 

pentru care se solicită subvenția. 

14) copia de pe documentația tehnică eliberată de producător, cu descrierea 

caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic; 

15) copia de pe procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pentru construcții 

noi); 

16) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de 

cheltuieli; 

17) actul de recepție, însoţite de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice 

de stat (pentru cazurile prvăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului și Legii nr. 851/1996 privind experiza ecologică), 

                                                           
7 Cursuri de instruire în domeniul agricol sunt organizate de către centre specializate de instruire, companii de 

consultanță a cărei listă este prezentată în (Anexa nr. 6). 

8 Planul de afaceri poate fi elaborat la solicitarea solicitantului/beneficiarului de către companiile de consultanță. 
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proiectul tehnic și devizul de cheltuieli în cazul extinderii construcțiilor noi, 

reconstrucţiei fermelor zootehnice de bovine/suine/ovine/caprine; 

18) copia certificatului ISO 22000, HACCP, Global GAP pentru solicitanții de 

subvenții; 

19) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată de Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

20) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului; 

21) copia de pe proiectul tehnic (schiță de proiect) elaborat de companii licenţiate în 

acest scop, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice. 

În scopul respectării prevederilor art. 32, alin. 3) al Legii nr. 276/2016 cu privire la 

principiile de subvenționare a producătorilor agricol, MADRM a instituit criterii de 

evaluare a dosarelor de subvenționare ce suma subvenției este mai mare de 500,0 mii 

lei, bazate pe indicatori de performanță, rezultați din obiectivele prevăzute în Strategia 

Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală. 

Comitetul de evaluare și autorizare format din reprezentanți ai MADRM şi AIPA, în 

procesul de evaluare a dosarelor vor utiliza următoarele criterii de evaluare: 

 termenul de recuperare a investiției; 

 valoarea investiției efectuate în exploatația agricolă; 

 corespunderea exploatației agricole tehnologiilor moderne din domeniu; 

 gradul de reînnoire; 

 corelația dintre sursele proprii și cele din împrumut; 

 contribuția la sporirea exporturilor; 

 numărul locurilor de muncă deschise adițional în urma investiției; 

 lipsa restanțelor la bugetele de toate nivelurile; 

 amplasarea proiectului; 

 atragerea tinerilor/femeilor fermier în agricultură. 

Criteriile de evaluare sus-menționate pot acumula valori de la 1 până la 10, care în 

contextul aplicării criteriilor de evaluare se vor numi puncte (Anexa nr. 7).  

Comitetul de evaluare și autorizare va examina dosarele de subvenționare, luând în 

considerare criteriile de evaluare la momentul depunerii cererii de solicitare a 

sprijinului financiar.  

Un solicitant de subvenții poate primi maximum 95 de puncte în condițiile îndeplinirii 

tuturor criteriilor de evaluare. Dosarele de subvenționare care au primit în urma 

evaluării un punctaj mai mic de 50 de puncte sunt considerate neeligibile și sunt 
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respinse de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, conform 

procedurii generale. 

Despre rezultatele evaluării dosarelor, producătorii agricoli vor fi notificați de 

reprezentanții AIPA. 

În cazul depunerii cererii de retragere a dosarului de subvenționare, examinarea 

acestuia se stopează, iar dosarul va obţine statut de dosar retras, cu arhivarea lui 

ulterioară.  

De menționat că, NU pot fi retrase dosarele de subvenționare în privința cărora există 

o decizie aprobată (proces-verbal de constatate a iregularităților, act de inspecție) sau 

în care au fost constatate iregularităţi manifestate prin prezentarea datelor neveridice. 
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V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A 

SPRIJINULUI FINANCIAR 

Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune la unul din Oficiile teritoriale 

ale Agenției din raza teritorială în care s-a efectuat investiția (Anexa nr.  8). Se 

depune de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al 

solicitantului sau de către un împuternicit, cu confirmarea deținerii împuternicirilor 

respective, conform legislației în vigoare. 

Solicitantul depune dosarul împreună cu toate documentele specificate în Lista 

documentelor din Anexa nr. 3. Dosarul se depune sigilat și numerotat, astfel încât să 

nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare 

pagină de către solicitant. Documentele în copii trebuie să  conțină mențiunea 

„conform originalului” și ștampila Oficiului teritorial al Agenției. 

Dacă, în urma verificării dosarului de subvenționare sau a investiției, reprezentantul 

oficiului teritorial al Agenției constată abateri de la prevederile Regulamentului care 

conduc la imposibilitatea examinării în continuare a cererii de solicitare a subvenției, 

acesta întocmește o notificare, pe care o înregistrează în Registrul de evidență a 

notificărilor. Notificarea este adusă la cunoștința producătorului agricol contra 

semnătură sau prin scrisoare recomandată nu mai târziu de 10 zile de la depunerea 

dosarului.  

Solicitantul de subvenție este obligat, în termen de până la 5 zile de la data primirii 

notificării, să se conformeze cerințelor înaintate. 

În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în 

termenele stabilite, specialistul Oficiului teritorial întocmește un proces-verbal de 

constatare a iregularităților (modelul aprobat prin ordin al Agenției), care se aprobă de 

către șeful serviciului/secției Oficiului teritorial al Agenției, cu arhivarea ulterioară a 

dosarului. Despre decizia primită, solicitantul de subvenție se informează prin 

scrisoare recomandată nu mai târziu de 3 zile de la data întocmirii procesului-verbal. 

Un nou dosar de subvenționare poate fi depus de către solicitant pentru aceiași 

măsură/submăsură/domeniu de sprijin în condiții generale, dar nu mai devreme de 5 

zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a iregularităților și doar după 

înlăturarea circumstanțelor ce au servit drept temei pentru respingerea acesteia 

anterior. 
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VI. ANEXE 

Anexa nr. 1. 

Lista 

echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru stimularea 

investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice 

1. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la 

construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de bovine: 

a) Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din: 
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile; 

    - prelată amovibilă; 

    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile; 

    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale; 

    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; 

    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate; 

    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice; 

    - şarpantă (lemn, metal); 

    -  turnarea pardoselilor din beton (grajd pentru vaci mulgătoare, șeptel, sală de muls și spații 

pentru păstrarea furajelor).  

    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic: 
    - utilaj tehnologic pentru fermele cu stabulaţie liberă sau fixă a bovinelor: 

    - dormitoare (boxe şi cuşete);  

    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru tauri, infirmerie; 

    - boxe tehnologice pentru bovine, inclusiv viţei sugaci, viţei la înţărcare/postînţărcare, îngrăşare; 

    - utilaj şi echipament pentru alăptarea viţeilor; 

    - saltele sau covoraşe pentru boxe şi cuşete; 

    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru 

fiecare animal în parte, cu strat de acoperire din inox; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de împingere automată a furajelor; 

    - transportoare cu sau fără bandă pentru furaje; 

    - bazamente-podea prefabricate pentru cuşete/boxe cu bazin de reţinere, de tip grătar sau cu litieră 

plană; 

    - despărţitoare tehnologice pentru cuşete; 

    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor; 

    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/manipularea bovinelor; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea bovinelor; 

    - echipament de purificare/dedurizare/filtrare a apei; 

    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru bovine; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj); 

    - extrudere universale, granulatoare; 

    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii; 

    - distribuitoare de furaje cu malaxor; 

    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, dozatoare, tubulaturi; 

    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze; 



Pagina 23 din 51 

Ediția: 01 

Revizia:                                 Data 

    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii; 

    - tavă pentru dezinfectarea copitelor, inclusiv instrumentar şi sistem automat pentru spălarea 

copitelor; 

    - scanner veterinar cu ultrasunet; 

    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

    - perii mecanizate pentru vaci; 

    - utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru 

bovine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric şi iluminare artificială; 

generatoare; reglarea temperaturii, temporizatoare şi sesizoare; ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi 

pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare, tablouri de comandă); 

    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare; 

    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare; 

    - sisteme automatizate de control şi monitorizare a bovinelor, inclusiv teleghidare şi monitoring 

prin Internet; 

    - gard electric pentru păşunat; 

    - instalaţii tehnologice pentru sălile de muls vacile; 

    - aparate de muls vacile; 

    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare; 

    - analizor de lapte; 

    - rezervoare (frigidere) tehnologice pentru răcirea şi păstrarea laptelui; 

    - transportoare (screpere) pentru evacuarea dejecţiilor la fermele de bovine; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane; 

    - utilaj şi echipament de separare, de evacuare si de împrăştiat dejecţiile; 

    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor şi pieilor de bovine; 

    - presuri pentru presarea fînului/paielor; 

    - presuri pentru silozare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă; 

    - greblă cu rotile pentru adunat fîn; 

    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei 

prin strivire; 

    - combină de recoltat furaje, pentru ferme zootehnice deţinătoare de un efectiv de animale mai 

mare de 200 capete de bovine; 

    - stivuitor telescopic; 

    - vidanjă de introducere a dejecţiilor animaliere în sol; 

    - instalaţii de incinerare; 

    - instalaţii de răcire a laptelui cu recuperare a căldurii; 

    - utilaj pentru însămînțarea  artificială a animalelor; 

    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală; 

    - generator electric. 

    2. Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la 

construcţia sau renovarea fermelor zootehnice de ovine şi caprine: 

    a) Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă, compuse din: 
    - panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş) şi consumabile; 

    - prelată amovibilă; 

    - ţiglă metalică, tablă zincată/profilată (exterior şi acoperiş) şi consumabile; 

    - elemente de coamă şi sistem de preluare a apei pluviale; 

    - uşi tehnologice secţionale, inclusiv de tip rolete şi consumabile; 
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    - stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, pane zincate; 

    - elemente de îmbinare şi consumabile pentru fixarea structurii metalice; 

    - şarpantă (lemn, metal). 

    b) Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic: 

    - boxe individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii; 

    - boxe tehnologice multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru berbeci/ţapi, infirmerie; 

    - boxe individuale şi/sau de grup pentru iezi/miei sugaci, înţărcare/postînţărcare, îngrăşare; 

    - utilaj şi echipament pentru alăptarea iezilor/mieilor; 

    - fronturi de furajare de tip: autocapturant, antisufocare, antistres, cu blocare selectivă pentru 

fiecare animal în parte; 

    - transportoare cu sau fără bandă pentru furaje; 

    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor; 

    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea 

animalelor; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea ovinelor/caprinelor; 

    - hrănitoare (treuci/iesle) pentru ovine/caprine; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj); 

    - extrudere universale, granulatoare; 

    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii; 

    - distribuitoare de furaje cu malaxor; 

    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

    - încărcătoare frontale de furaje grosulente/suculente pe diferite baze; 

    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii; 

    - scanner veterinar cu ultrasunet; 

    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

    - utilaj tehnologic, cu sau fără accesorii, pentru asigurarea microclimatului în încăperile pentru 

ovine/caprine (panouri şi echipament pentru distribuirea curentului electric, reglarea temperaturii, 

temporizatoare şi sesizoare, ferestre şi uşi din policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, 

motoare, ventilatoare, tablouri de comandă); 

    - gard electric pentru păşunat; 

    - instalaţii pentru sălile de muls al ovinelor/caprinelor; 

    - aparate de muls ovine/caprine; 

    - analizor de lapte; 

    - echipament de însoţire şi direcţionare a animalelor, inclusiv de autoselectare; 

    - rezervoare (frigidere) pentru răcirea şi păstrarea laptelui; 

    - stand contenţie (travaliu) curăţat ongloane; 

    - echipament de tuns oi şi capre; 

    - utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor de ovine şi caprine; 

    - presuri pentru presarea fînului/paielor; 

    - presuri pentru silozare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă; 

    - greblă cu rotile pentru adunat fîn; 

    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră, cu formarea brazdei 

prin strivire; 

    - stivuitor telescopic; 

    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală; 

    - generator electric. 
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    3. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea 

fermelor zootehnice de suine: 
    - boxe/cuşti individuale şi/sau de grup pentru animalele de producţie, pe categorii; 

    - boxe multifuncţionale pentru: fătare, postfătare, pentru vieri, infirmerie, îngrăşare; 

    - echipament tehnologic pentru îngrădirea/împrejmuirea/deplasarea animalelor; 

    - porţi tehnologice/bariere metalice pentru blocarea/separarea/delimitarea/ manipularea 

animalelor; 

    - podele tehnologice de diferite tipuri, cu sau fără încălzire; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru adăparea suinelor; 

    - hrănitoare (treuci) tehnologice cu accesorii pentru suine; 

    - linii tehnologice de distribuire raţionalizată a hranei pentru suine, cu sau fără dozatoare de 

volum, inclusiv staţii cu sistem computerizat; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj); 

    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare; 

    - extrudere universale, granulatoare, distribuitoare de hrană; 

    - linii tehnologice de stocare, preparare şi transportare a hrănii (furajare uscată/furajare lichidă); 

    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

    - structură pentru tratamente medicale, dozator pentru medicamente cu accesorii; 

    - scanner veterinar cu ultrasunet; 

    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru 

hale; 

    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare; 

    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale; 

    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc 

(inclusiv lamelare şi de tip rolete);  

    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi 

monitoring prin Internet; 

    - utilaj şi echipament de colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare; 

    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală; 

    - generator electric. 

    4. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea 

fermelor zootehnice de păsări: 
    - baterii (cuşti) pentru creşterea puilor, întreţinerea şi exploatarea găinilor, conform Normei 

sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.677 din 

6 iunie 2008; 

    - boxe (cuşti) pentru păsări (altele decît pentru găinile ouătoare); 

    - echipament de susţinere a cuştilor; 

    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei şi apei în cuşti; 

    - sisteme automate pentru colectarea/strîngerea ouălor în baterii/cuşti; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii; 

    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană (combifuraj); 

    - hrănitoare, jgheaburi de alimentare, instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a hranei 

pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol; 
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    - adăpători şi instalaţii tehnologice pentru distribuirea automată a apei pentru creşterea şi 

întreţinerea păsărilor la sol; 

    - echipament (utilaj) tehnologic pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol; 

    - echipament manual şi automat pentru strîngerea ouălor la sol; 

    - echipament (utilaj) pentru transportarea, sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor; 

    - incubatoare tehnologice; 

    - utilaj şi echipament de colectare, transportare, evacuare şi uscare a dejecţiilor; 

    - motoare de toate tipurile, elevatoare, pompe tehnologice, transportoare; 

    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice, temporizatoare şi sesizoare; 

    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru 

hale; 

    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale; 

    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din pvc 

(inclusiv lamelare şi de tip rolete);  

    - instalaţii computerizate pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare; 

    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi 

monitoring prin Internet; 

    - dozator pentru medicamente cu accesorii; 

    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală; 

    - generator electric. 

    5. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea 

fermelor zootehnice de iepuri și alte animale de blană: 
    - cuşti (boxe) tehnologice pentru: fătare, înţărcare; remontă; îngrăşat; 

    - echipament de susţinere a cuştilor; 

    - echipament tehnologic automatizat de distribuire a hranei în cuşti; 

    - hrănitoare, suporturi pentru cartele; 

    - hublouri pentru adăparea controlată;  

    - adăpători de tip suzetă din oţel inoxidabil; 

    - utilaj şi echipament de colectare, transportare şi evacuare a dejecţiilor; 

    - raclete zincate (galvanizate); 

    - scripete cu mecanism de ridicare, cu mecanism de întoarcere; 

    - motoare de toate tipurile, elevatoare; pompe tehnologice; transportoare; 

    - panouri electrice, echipament de distribuire a energiei electrice; temporizatoare şi sesizoare; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de stocare, preparare şi transportare a hrănii; 

    - turnuri de siloz; groapă de descărcare/încărcare, tubulaturi; 

    - echipament tehnologic automatizat de ventilare, răcire, condiţionare, evacuare a aerului pentru 

hale; 

    - utilaj tehnologic automatizat de încălzire şi menţinere a microclimatului în hale; 

    - ventilatoare tehnologice, generatoare de aer cald, difuzoare de aer, ferestre şi uşi din PVC 

(inclusiv lamelare şi de tip rolete);  

    - sisteme automatizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi 

monitoring prin Internet; 

    - dozator pentru medicamente cu accesorii; 

    - scanner veterinar cu ultrasunet; 
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    - cîntare/platforme tehnologice pentru verificarea masei corporale; 

    - granulatoare, extrudere, distribuitoare de nutreţ combinat, inclusiv linii automatizate; 

    - utilaj şi echipament tehnologic de dezinfectare a halelor zootehnice; 

    - utilaj şi echipament tehnologic pentru producerea amestecului de hrană; 

    - presuri pentru presarea fînului/lucernei; 

    - încărcătoare de furaje grosiere/suculente; 

    - greblă cu rotile pentru adunat fîn; 

    - cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/oră cu formarea brazdei 

prin strivire; 

    - stivuitor telescopic; 

    - utilaj tehnologic de incinerare, procesare și prelucrare a produselor de origine animală; 

    - generator electric. 

 

6. Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovarea fermelor 

zootehnice apicole: 

    - stupi în complet (verticali şi multietajaţi); 

    - utilaje și dispozitive de încărcare, descărcare şi transportare a stupilor în pastoral (remorcă 

pentru stupi, platformă, pavilion, cărucior, apilift, stivuitor); 

    - utilaje pentru descăpăcire manuală, semiautomate și automatizate (cuve, cuţit electric şi cu abur, 

furculiţă); 

    - afumătoare, hrănitoare pentru albine; 

    - extractor de miere din inox, centrifugă; 

    - vase pentru păstrarea mierii (vase şi recipienţi din inox sau plastic alimentar, butoaie de metal, 

vopsite cu vopsea alimentară destinate pentru păstrarea mierii), cîntare tehnologice; 

    - topitor de ceară (solar, electric şi cu abur); 

    - linii de confecţionare a fagurilor artificiali; 

    - echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine; 

    - colectoare de propolis şi polen; 

    - utilaj pentru însămînțarea artificială a reginelor (mătcilor de albine); 

    - ladă frigorifică pentru păstrarea polenului; 

    - sisteme autorizate de control şi monitorizare, inclusiv tablouri de comandă, teleghidare şi 

monitoring prin Internet; 

    - generator electric; 

    - hală-depozit, formată în complex din: structura metalică de rezistenţă: stîlpi metalici, grinzi 

metalice, panouri termoizolante de tip „sandwich” (interior, exterior şi acoperiş), consumabile, 

echipament-utilaj tehnologic de răcire, ventilare, condiţionare, evacuare a aerului, uşi 

tehnologice/secţionale, inclusiv de tip rolete, instalaţii electrice, tablou de comandă, echipament şi 

tablou electric;  

    - cort pentru extracție a mierii. 
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Anexa nr. 2.  

Planul de afaceri înaintat pentru alocarea subvenţiilor destinate dezvoltării şi modernizării 

agriculturii Republicii Moldova 

 
1. Titlul proiectului: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Scopul proiectului________________________________________________________________ 

 

2.Informaţie cu privire la înregistrarea întreprinderii  

 

Denumirea Întreprinderii  

Forma juridică de organizare  

Capital social   

Număr de înregistrare  

Cod fiscal  

Cod CAEN (domeniul de 

activitate economică) 

 

Cont de decontare (IBAN)  

Informaţii de contact: 

Adresa juridică 

 

Adresa de email  

Tel./Fax  

Mobil  

Locaţia implementării proiectului 

(Adresă, telefon, fax): 
 

Persoana de contact 

(Adresă, telefon, fax): 

 

 

 Apartenenţa faţă de asociații/organizaţii profesionale de profil și/sau produs 

___________________________________________________________________________. 

 

3.Cine sunt fondatorii şi care este cota de participare a fiecăruia: 

Tabelul 1 

Numele, prenumele Funcţia 
Cota de participare 

% 

   

   

   

   

Total  100 
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4. Domeniul de activitate 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
○ Întreprinderea în prezent are angajaţi ____ persoane şi la sezon cu solicitare mare de muncă lucrează până la 

_____ muncitori. În rezultatul implementării proiectului propus spre subvenţionare întreprinderea va crea (a 

creat) _____ locuri noi de muncă. 

 

5. Informația cu privire la locurile de muncă nou create                                                                     

Tabelul 2 

Nr Anul Numărul de locuri de muncă 

nou create 

Numărul angajaților 

sezonieri  

1 2016 (de facto)   

2 2017 (de 

facto/planificate) 

  

Notă: Drept confirmare a angajărilor se anexează ordinele de angajare pentru perioada respectivă. 

 

○ Necesităţile pe care le satisface sau le va satisface întreprinderea, 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

○ Amplasarea geografică: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.Condiţiile pedologice şi climaterice  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

1) Suprafața pămîntului prelucrat ___________ha,  inclusiv in proprietate  __________ha; 

2) Suprafața plantațiilor pe rod prelucrată__________ha, inclusiv in proprietate  ________ha 

3) Numărul animalelor deținute în proprietate_________________, specia 

animalelor_________________________________________ 
                                            (bovine/ovine/caprine/porcine) 

 

7.Asigurarea cu tehnică şi echipament  

Tabelul 3 

Nr Denumirea utilajului Unități Anul 

procurării 

Scopul utilizării 

1     

2     

3     

4     

 
8.Implementarea 

Obiectul proiectului afacerii (descrierea produsului) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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○ Caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

9.Sortimentul şi cantitatea          

Tabelul 4 

Sortiment Cantitate 

  

  

 

10.Necesităţile pe care le satisface produsul, 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

11.Perioada implementării           

Tabelul 5 
Nr 

d/o Activitatea Perioada 

Suma in lei 

(inclusiv 

TVA) 

1    

2    

3    

 

12.Finanţarea proiectului investiţional 

Bugetul investiţiei constituie ____________ lei. Contribuţia Întreprinderii la investiţie va constituie 

______________ lei (_____%). Restul sumei necesare va fi asigurată din exterior în sumă de _____________ lei 

(_____%). 

 

13.Costul investiţiei şi sursele de finanţare    

Tabelul 6 

Specificare 

(Denumirea 

completa a 

echipamentului 

și utilajului) 

Costul 

total al 

investiţiei, 

lei 

 

Costul 

total al 

investiţiei 

fără 

TVA, lei 

Sursa de finanţare 

Întreprindere 
din exterior 

credit grant subvenţii 

lei % lei % lei % lei % 
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Specificare 

(Denumirea 

completa a 

echipamentului 

și utilajului) 

Costul 

total al 

investiţiei, 

lei 

 

Costul 

total al 

investiţiei 

fără 

TVA, lei 

Sursa de finanţare 

Întreprindere 
din exterior 

credit grant subvenţii 

lei % lei % lei % lei % 

           

           

           

Investiţia totală           

14.Termenii de recuperarea a investiţiei. 

Pentru afacerea dată termenul de recuperare a investiţiilor va constitui ___ ani.     

Tabelul 7 

 
Specificare 

Anii 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

  1* 2 3 4 5 

A Costul investiției (inițial/rămasă),         

la început de an      

B Profit net pentru afacere      

C Costul investiției (rămasă),                     

la sfîrșit de an      

(ATENȚIE:  se calculează 1*  C=A-B: se repeta pentru fiecare an ) 

15.Valoarea bunurilor pentru care se înaintează cererea de solicitare a sprijinului financiar.  

Tabelul 8 

Nr Specificare 
Costul bunurilor 

Total Fără TVA 

1    

2    

3    

4    

 

16.Tehnologia de cultivare şi întreţinere, Anexa (Se anexează Fisa tehnologica) 

 

17. Recoltarea, prelucrarea primară, depozitarea, păstrarea şi ambalarea  

 

17.1. Activități post recoltare destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor, 

precum și caselor de ambalare.         
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Tabelul 9.1 

 Prelucrarea 

primara 

 (denumirea materiei 

de producție și 

cantitatea, kg) 

Depozitare 

(denumirea materiei 

de producție și 

cantitatea, kg) 

Păstrare 

(denumirea 

materiei de 

producție și 

cantitatea, kg) 

Ambalare 

(denumirea 

materiei de 

producție și 

cantitatea, kg) 

Materie de 

producție 

proprie % 

Materie de 

producție 

colectată % 

1.        

2.        

3.        

Notă: Pentru a demonstra deţinerea bazei materiale de producţie - se anexează documente ce 

confirmă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani (inclusiv a membrilor, în cazul grupurilor de 

producători), confirmări de la primării, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (seminţe, 

îngrăşăminte, material săditor, utilaj agricol), dovada contractării unor credite cu destinaţie 

agricolă, rapoarte statistice, contracte de arendă a terenurilor agricole, etc.). 

 

17.2. Activități post recoltare destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, 

procesare și păstrare a cărnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare și păstrare a 

laptelui. 

Tabelul 9.2 

 Prelucrarea 

primara 

 (denumirea materiei 

de producție) 

Prelucrarea 

finită 

 (denumirea materiei 

de producție) 

Păstrare și 

procesare 

(denumirea 

materiei de 

producție) 

Ambalare 

Refrigerare 

Congelare 

(denumirea 

materiei de 

producție) 

Materie de 

producție 

proprie % 

Materie de 

producție 

autohtonă 

% 

1.        

2.        

3.        

 

18.Analiza concurenţilor  

Tabelul 10 

                                    Concurenţii 

 Mijloace 

 de concurenţă 

Întreprinderi concurente  

Întreprinderea dvs A B C  

Preţ      

Calitate      

Încredere      

Asortiment      

Amplasare      

Deservirea      

Promovarea      
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                                    Concurenţii 

 Mijloace 

 de concurenţă 

Întreprinderi concurente  

Întreprinderea dvs A B C  

Livrarea      

Altele (enumeraţi)      

Total puncte      

Folosiţi următorul sistem de punctaj: 5 puncte - excelent, 4 – bun, 3 – mediu,  

2 – rău. Sumarea punctelor va oferi o imagine generală a situaţiei concurenţiale. Cu cât este mai mare 

punctajul întreprinderii dvs, cu atât poziţia concurenţială este mai bună. 

 Realizarea producţiei, prezenţa contractelor (Anexa) !!! 

19.Analiza economică şi rezultatul financiar al implementării proiectului 

 

Fluxul de numerar implicat în proiect, lei                                  

Tabelul 11 

Indicatori 

Anii 

1 an (începînd cu anul 2018) 

2 an 3 an 4 an 5 an Trim. 

I 

Trim. 

II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 
Total 

I. Mijloace băneşti la 

începutul perioadei 
         

II. Total intrări de 

mijloace băneşti 
         

1. Comercializarea 

producţiei/servicii 
         

- Producţie vegetală          

- Producţie animală          

- Producţie procesată          

2. Intrări din credit          

3. Intrări de subvenţii          

4. Alte intrări          

III. Total ieşiri de 

mijloace băneşti 
         

1. Efectuarea investiţiei          

2. Cheltuieli variabile          

- Producţie vegetală          

- Producţie animală          

- Producţie procesată          

3. Cheltuieli fixe          

4. Achitarea creditului          

5. Dobînda pentru 

credit 
         

6. Alte ieşiri          
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Indicatori 

Anii 

1 an (începînd cu anul 2018) 

2 an 3 an 4 an 5 an Trim. 

I 

Trim. 

II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 
Total 

Mijloace băneşti la 

sfărşitul perioadei 

calcul (ind. I + ind. II – 

ind. III) 

         

 

20.Raportul privind rezultatele financiare  (Raport de profit și pierderi)    

Tabelul 12 

Specificare 

Anii 

1 an (începînd cu anul 2018) 

2 an 3 an 4 an 5 an Trim. 

I 

Trim. 

 II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 
Total 

Venituri din vînzări          

Costul vînzărilor          

Profit brut          

Alte venituri 

operaţionale 

         

Cheltuieli comerciale          

Cheltuieli generale şi 

administrative 

         

Alte cheltuiel 

operaţionale 

         

Rezultate din 

activitatea 

operaţională: 

profit/pierdere 

         

Rezultate din 

activitatea de 

investiţii: 

profit/pierdere 

         

Rezultate din 

activitatea financiară: 

profit/pierdere 

         

Rezultate din 

activitatea economică 

financiară: 

profit/pierdere 

         

Rezultate 

excepţionale: 

profit/pierdere 

         

Profit/pierderi pînă la 

impozitare 

         

Cheltuieli/economii 

privind impozitul pe 

venit 

         

Profit net          
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21.Informația cu privire la operațiunile de export                                                                                                

Tabelul 13 

N/o Anul Valoarea exporturilor 

1 2016  

2 2017  

Notă: Drept confirmare a operațiunilor de export efectuate se prezintă declarația vamală de export. 

22.Informația cu privire la certificatele internaționale                                                                                        

Tabelul 14 

N/o Tipul  certificatului Bifați în drept cu 

certificatul deținut 

Data eliberării 

certificatului/încheierii 

contractului 

1 ISO   

2 HACCP   

3 GMP   

4 GlobalGap   

5 Contract încheiat cu una din 

companiile specializate, în scopul 

certificării conform standardelor 

GlobalGap,  GMP, HACCP, ISO. 

  

Notă: Deținătorii de certificate/contracte anexează copia acestora. 

 

Elaborat la ”____”__________________20___,  de: 

 

1. Beneficiar: 

 

 

Conducător (Nume/Prenume)______________________________ 

Semnătura_____________________________________________ 

                                                        L.Ș. 

Date de contact: 

Telefon  _________________________________ 

Mobil___________________________________ 

Email___________________________________ 

 

 

 

2. Prestator de servicii de consultanță: 

____________________________________________________________________________ 
(Denumirea) 

 

Nume/Prenume __________________________________________ 

Semnătura_______________________________________________ 

L.Ș. 
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Date de contact: 

Telefon  _________________________________ 

Mobil___________________________________ 

Email___________________________________ 
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 Anexa nr. 3. 

 cerere de acordare a sprijinului financiar în anul 2018 

Formular nr. B001-01 

CODUL DOSARULUI _____________ 

PRIORITATEA I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare  

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice 

CERERE DE ACORDARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN ANUL 2018 

 

DATE DE ÎNREGISTRARE 

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ 

 

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și aprobarea proiectelor 

Nr. de înregistrare în Registrul manual 

_______________________________ 

Nr. de înregistrare în Registrul manual 

_______________________________ 

Data înregistrării ”____” _____________2018 Data înregistrării ”____” _____________2018 

Numele/Prenumele funcționarului responsabil  

______________________________________ 

Numele/Prenumele funcționarului responsabil 

______________________________________ 

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________ 

 

 

 

Partea A 

1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol) 

 

1.1. Producătorul agricol 

Denumirea Producătorului agricol  

Forma organizatorico-juridică  

Cod Fiscal (IDNO)  

Data înregistrării de stat  

Sediul juridic:Municipiul/raionul  

Orașul/satul  

Str.  

Telefon fix/mobil/fax  

E-mail  

1.2. Administratorul 

Nume şi Prenume   

Adresa   

Telefon fix/mobil/fax  

E-mail  

Data naşterii  

Vârsta  

Genul  □ Feminin □ Masculin 

Cod de identitate (IDNP)  

Act de identitate Seria Nr  

Eliberat la data/de către  

1.3. Reprezentantul legal  

Nume şi Prenume   
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Adresa   

Telefon fix/mobil/fax  

E-mail  

Nr. Procurii Seria  

Data eliberării  

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %): 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________ 

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________ 

 

3. Investiția este efectuată de către producător agricol: 

 producător agricol mic   

 producător agricol mijlociu   

 producător agricol mare   

Atenție! (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 

16.12.2016) 

 

4. Numărul locurilor de munca create în 2017-2018 (se indică numărul) 

Gen permanent programat sezonieri programat 

2017 

 Femei  -  - 

 Bărbați  -  - 

2018 

 Femei     

 Bărbați     

 

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul agricol 

este membru 

 

 

6. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului 

Denumirea băncii  

Filiala/Adresa băncii  

Codul băncii  

Contul solicitantului IBAN   

 

7. Total terenuri agricole deținute de producătorul agricol 

7.1. Total terenuri agricole, ha  

7.2. Terenuri  deținute în proprietate, ha  

7.3. Terenuri deținute în arenda, ha  

 

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ 

Partea B  

8. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia 

(max. 1000 caractere) 
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9. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect) 

Municipiul/raionul  

Oraşul/satul  

Str.  

9.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei  

9.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției 

(fără TVA, costuri/bunuri neeligibile - conform pct. 10 al 
regulamentului), lei 

 

9.3. Suma sprijinului solicitat (lei) 

  (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere) 
 

9.4.  Sursa investiţiei:  

9.4.1. Granturi (lei)   

9.4.2. Credite (lei)  

9.4.3. Surse proprii (lei)  

 

10. Solicitarea subvențiilor majorate în condițiile Regulamentului :  

 Femeie fermier  Tânăr fermier  Agricultură ecologică  Producție autohtonă 

Atenție! (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016) 

 

11. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare:  

DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de 

reeșalonare) 

 

11.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 

2017 

 

 

Partea C  

12.  BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA 

12.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha  

din care:  

12.2. Terenuri/bunuri  deținute in proprietate, ha  

Numerele cadastrale  

12.3. Terenuri/bunuri deținute in arenda, ha  

Numerele cadastrale  

Atenție! Se indică numărul cadastral al terenului  pe care este amplasată ferma zootehnică. 

 

13. Tipul fermei zootehnice pentru care se solicită subvenții: 

 CONSTRUCTIE  

 

 Bovine, șeptel de lapte 

 Bovine, șeptel de carne 

 Apicole  

 Ovine/ Caprine 

 Suine 

 Păsări 

 Iepuri/alte animale de blană 

Notă: (se bifează) 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 
Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de familii         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 
Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 
Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

 

 RECONSRUCȚIE 
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14. Tipul certificatului prezentat: 

 HACCP  

 ISO  

 GMP  

 GlobalGap 

     Notă! Se bifează. 

 

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În 

cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila. 

 

Data   “____”_________________2018    ___________________________________ 
                                                                                                                                                            (Numele, Prenumele solicitantului) 

_________________________________             ____________________________________ 

L.Ş.                                                                                                                                                                  (Semnătura) 

 

 

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 Bovine, șeptel de lapte 

 Bovine, șeptel de carne 

 Apicole  

 Ovine/ Caprine 

 Suine 

 Păsări 

 Iepuri/alte animale de blană 
Notă: (se bifează) 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de familii         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 
Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

Nr. _________ de capete         Suma solicitată_________ 

13.1. Tipul echipamentului tehnologic şi a utilajelor noi: 

 

 Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau 

renovare fermelor zootehnice de bovine 

o Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă 

o Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic 

 Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau 

renovare fermelor zootehnice de ovine şi caprine 

o Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă 

o Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de 

suine 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de 

păsări 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de 

iepuri și alte animale de blană 

 Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice 

apicole 

Notă: (se bifează) 

Furnizorul_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Lista documentelor Paginile 

Confirmat 

prin 

semnătura 

solicitantului 

Confirmat 

prin 

semnătura 

funcţionarului 

care 

înregistrează 

cererea 

Documente obligatorii 

     1 
Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru 

măsura respectivă,  
 

 
 

2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru 

gospodăriile țărănești 
 

 
 

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești 

(de fermier) 
 

 
 

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea 

datelor și a documentelor prezentate 
 

 
 

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol 

este membru al unei asociații profesionale de profil 

și/sau al unei organizații profesionale pe produs 

 

 

 

6 Copia de pe situațiile financiare pe anul precedent 

celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în 

cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă 

unificată (formularul UNIF 14), cu excepția 

producătorilor agricoli înființați în anul  2017 

 

 

 

 

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor    

8 Plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 5 ani    

9 Documentul care atestă pregătirea profesională a 

administratorului sau, după caz, a unui angajat în 

domeniul ce vizează investiția-copiile diplomelor de 

studii/ certificat de instruire cu anexarea tematicii 

acestora 

 

 

 

10 Copia de pe certificatul HACCP, după caz, 

GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat 

şi preplătit cu una din companiile specializate 

 

 

 

11 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului 

fix (formular interdepartamental tipizat MF-1 
 

 
 

Documente suplimentare 

12 Copia facturii fiscale, facturilor de expediție    

13 Copia declarației vamale, în cazul importului    

14 Copia declarației complimentare în cazul importului    

15 Copia invoice-ului, în cazul importului    

16 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea 

integrală a costului echipamentului şi utilajului 
 

 
 

17 Copia de pe documentația tehnică eliberată de 

producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale 

utilajului tehnologic 

 

 

 

18 Copia de pe procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor (pentru construcții noi) 
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19 Copia procesului-verbal de executare a lucrărilor cu 

anexarea devizului de cheltuieli 
 

 
 

20 Copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de 

funcţionare, eliberată în modul stabilit 
 

 
 

21 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau 

provizoriu al tehnicii/utilajului 
 

 
 

22 Copia de pe proiectul tehnic (schiță de proiect) 

elaborat de companii licenţiate în acest scop, în cazul 

construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice. 

 

 

 

 Copia actul de recepție, însoţite de acordul de mediu 

sau de avizul expertizei ecologice de stat (pentru 

cazurile prvăzute de Legea nr. 86/2014 privind 

evaluarea impactului asupra mediului și Legii nr. 

851/1996 privind experiza ecologică), proiectul tehnic 

și devizul de cheltuieli în cazul extinderii 

construcțiilor noi, reconstrucţiei fermelor zootehnice 

de bovine/suine/ovine/caprine 

 

 

 

 Copia de pe certificatul ISO 22000, HACCP,  

GlobalGap 
 

 
 

 

_______________________________________  __________________________________________ 
        Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal                                       Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea 

 

_______________________________________            __________________________________________ 
                 Semnătura  solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea 

 

                           L.Ș.                                                                                                      L.Ș. 
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Anexa nr. 4.  

Declarația pe propria răspundere 

privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a 

criteriilor de eligibilitate  

Prin această declarație, subsemnatul _____________________________, în calitate de_____ 
(nume, prenume) 

_________________________________ al ____________________________________________, 
(se indică funcția de administrator/reprezentant legal)    (denumirea completă a întreprinderii solicitante) 

IDNO_____________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor 

fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru măsura de 

sprijin___________________________________________________________________________

______________, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații: 

1. Declar că toate informațiile din cererea de solicitare a sprijinul financiar precum și 

documentele anexate la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația 

în vigoare cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și 

să furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare. 

2. Declar că __________________________________________nu se află în proces de 
(denumirea completă a întreprinderii solicitante) 

 insolvabilitate sau lichidare. 

3. *Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit 

sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea 

următoarelor bunuri/servicii: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

4. **Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform 

Submăsurii nr. 1.1, corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de 

repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 (este de cel puțin 150 microni).  

5. ***Declar că îmi asum obligațiunea ca investiția pentru care solicit sprijin financiar 

conform Submăsurii nr. 1.6, va fi utilizată exclusiv pentru produsele agricole stabilite în Anexa nr. 

1 a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu 

privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 

30.08.2013. 

6. Declar că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către 

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. 

7. Declar pe propria răspundere, că valoarea investiției eligibile în cadrul măsurii pentru 

care solicit sprijin financiar,_______________________ porțiune de grant.  
                                                                       (conține/nu conține) 

În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta 

constituie suma de ____________________________________ lei și a fost oferită prin intermediul 

________________________________________________________________________________. 
(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul) 

8. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au 

fost majorate în scopul obținerii frauduloase a subvenției. 

9. Declar că îmi asum obligațiunea că în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, 

voi aplica materialele de vizibilitate pe obiectul investiției conform modelelor aprobate și le voi 

întreține în stare lizibilă. 



Pagina 44 din 51 

Ediția: 01 

Revizia:                                 Data 

10. Declar că adresa electronică indicată în cererea de solicitare a sprijinului financiar 

este veridică, funcțională și verificată de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept 

ca toată informația livrată de către Agenție la poșta electronică să fie consideră oficială și 

recepționată, iar în cazul modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția. 

11. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele 

prevăzute în această declarație cererea de solicitare a sprijinul financiar să fie declarată neeligibilă. 

Angajamente: 

1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă 

subvenționării, precum și terenul pe care a fost efectuată investiția (cu excepția 

moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrișa sau 

de a menține plantația multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, 

conform perioadelor de timp specificate la pct.11 din Regulamentul privind modul de repartizare a 

mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, precum și să respect criteriile de eligibilitate în 

dependență de măsura/sprijinul accesat.  

2. Să asigure utilizarea conform destinaţiei a investiţiei pentru care se acordă sprijin financiar, 

în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri 

3. Să întreţin obiectul investiţiei, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, în 

vederea asigurării protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor şi plantelor.  

4. Să asigur toate condiţiile pentru efectuarea adecvată a acţiunilor de monitorizare post-

inspecţii de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform 

Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, inclusiv să 

asigur accesul la locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la 

documentele ce au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiţii, etc.  

5. Să prezint în termen de cel mult 5 zile informaţia şi documentele solicitate în cadrul 

verificărilor efectuate de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției referitoare la obiectul 

investiţiei pentru care a fost acordat sprijinul financiar.  

6. Să informez Agenția fără întârziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția oricărei 

modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției supuse 

subvenționării. 

7. Să asigur obținerea și menținerea certificatului HACCP ori, după caz, GlobalGap, GMP sau 

ISO  care au stat la baza evaluării cererii de solicitare 

8. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din angajamentele 

asumate în această declarație, mă oblig să restitui, în termen de 15 zile, suma subvenției acordate, 

coeficientul inflației şi dobânda de întârziere calculată începând din momentul comiterii 

iregularităților, calculată în condiţiile legii, cu excepția situaţiilor de forţă majoră, confirmate în 

modul stabilit. 

* se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.7 

** se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1 

*** se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.6. 

Data      Semnătura solicitantului/reprezentantului legal 

__________________      ___________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Atenție! Se completează obligatoriu.”  
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Anexa nr. 5.  

Lista organizaţiilor neguvernamentale și asociațiilor de producători 

afiliate sectorului agroalimentar și de dezvoltare rurală 

Nr. 

d/o 
Denumirea instituţiei 

Nume, prenume 

director 
Telefon/Fax 

Organizaţii neguvernamentale 

1 Federaţia Agricultorilor din Moldova FARM Aurelia Bondari 022237830 

069104382 

2 Asociaţia Republicană a Producătorilor Agricoli 

„UniAgroProtect” 

Valeriu Mironescu 078812223 

3 Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova Valeriu Cosarciuc 022210188 

022211356 

4 Oficiul Național al Viei și Vinului Gheroghe Arpentin 022105560 

 

 



Asociaţiile de profil din domeniul zootehnic 

Nr. 

d/o 

Denumirea Asociaţiei Preşedinte Nr. de tel. E-mail 

Mob. Tel. Fax 

1. Uniunea Crescătorilor de Păsări Igor Bîzgu  079-470065 022-445-068 022-435-621 avicola_moldova@yahoo.com 

2. Asociaţia Avicultorilor din 

Republica Moldova 

Nicolae 

Covaş 

069-116-686 022-260-930 022-448-261 avicultor@mail.ru 

 

3. Asociaţia Uniunea Producătorilor 

din Industria Avicolă a Republicii 

Moldova 

Dorin Ciurea 

 

068-633-334 022-226-002 022-223-832 d.ciurea@upiam.md 

ciureadorin@gmail.com 

4.  Asociația Producătorilor de Carne 

de Porc 

Maxim 

Cazacu 

079550158   apcpmoldova@gmail.com  

5. Asociaţia “Piscicola” Victor Bortă 069-877-555 022-241-547 022-242-681 acvacultura@mail.ru 

6. Asociaţia Naţională a Apicultorilor 

din Republica Moldova 

Ion Maxim  

 

069142943   max_i100@yahoo.com  

7. Federaţia Crescătorilor de Ovine şi 

Caprine din Republica Moldova 

Pintilie 

Bulgaru 

069-832-771   nffmt@mail.ru 

 

8. Asociaţia Producătorilor şi 

Exportatorilor de Carne de Bovină 

Ion Mereacre 079-800-008 0(262)93-040 

contabilitate 

0(262)93-090 

 

badrajanelena@mail.ru 

9. Patronatul Întreprinderilor 

Industriei Prelucrătoare de Carne 

Sergiu 

Grădinaru 

 0(22)429243 0(22)429243  

10. Asociaţia Patronală Asociaţia 

Naţională a Produselor de Lapte şi 

Produse Lactate „Lapte” 

Carolina 

Linte 

068-090-046 0(22)429243 0(22)429243 carolinalinte@yahoo.com  

 

11. Asociaţia Producătorilor şi 

Importatorilor de Produse din 

Carne şi Lapte din Republica 

Moldova 

Anatolie 

Triteac 

069-105-527   uniunea.office@gmail.com 

 

mailto:avicola_moldova@yahoo.com
mailto:avicultor@mail.ru
mailto:d.ciurea@upiam.md
mailto:ciureadorin@gmail.com
mailto:apcpmoldova@gmail.com
mailto:acvacultura@mail.ru
mailto:max_i100@yahoo.com
mailto:nffmt@mail.ru
mailto:badrajanelena@mail.ru
mailto:carolinalinte@yahoo.com
mailto:uniunea.office@gmail.com
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Anexa nr. 6. 

 Lista companiilor de consultanță 

Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică 
Telefon de 

contact/fax 
Adresa de e-mail 

Director 

instituție 

1.  Federația Națională a Fermierilor din 

Moldova 

or. Chișinău, str. 

Gheorghe Coșbuc, 11 

022-210188 

022-210189 

fnfmoldova@gmail.md  Vasile 

Mîrzenco 

2.  Federația Națională a Agricultorilor 

din Moldova AGROinform 

or. Chișinău, bd. Ștefan 

cel Mare, 123V, 

022-235698 

022-237830 

agroinform@agroinform.md; 

abondari@agroinform.md; 

ihurmuzachi@agroinform.md 

 Aurelia 

Bondari 

2.1.  Asociația Obștească „Orhconsinfo”, 

Orhei 

or. Orhei, 

str.V.Mahu, 141 

0235-24955 orhei@agroinform.mf  Grozavu Vera 

2.2.  Asociația Obștească Centrul pentru 

Inițiativă Privată, Ungheni 

or.Ungheni, str.Națională, 

7 

0236-27415  Radu Maria 

2.3.  Asociația Obștească „Nis-Agroinform”, 

Nisporeni 

or. Nisporeni, 

Str.Ioan Vodă, 2 of.306 

0264-23857 mciorici@mail.ru  Ionel Petru 

2.4.  Asociația Obștească „Cutezătorul”, 

Fălești 

Or.Fălești, 

Str.Stefan cel Mare, 50 

0259-22571  Cimpoieș 

Victor 

2.5.  Asociația Obștească „Centrul de 

Extensiune în Agricultură”, Hîncești 

Or. Hîncești, 

Str.Mihalcea Hîncu, 123, 

of.62 

0269-25355 

0269-23408 

nincești@agroinform.md  Rotaru Maria 

2.6.  Asociația Obștească „AGRO-CONS”, 

Drochia 

Or.Drochia, 

Str.Independenței,48 

0252-27032  Cociu 

Veronica 

2.7.  Asociația Obștească „Fermer-

Agroinform”, Cantemir 

Or.Cantemir, 

Str.Trandafirilor, 2, 

bir.408 

0273-22853 

0273-23066 

agroinf@mtc-ct.md  Botez Lilia 

2.8.  Asociația Obștească „Centrul de Business 

din Cahul” 

Or.Cahul, 

Str.Independeței, 6 

0299-21413 

079-115421 

 Nebunu 

Anatolie 

mailto:agroinform@agroinform.md
mailto:abondari@agroinform.md
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Nr. ord. Denumirea instituției Adresa juridică 
Telefon de 

contact/fax 
Adresa de e-mail 

Director 

instituție 

2.9.  Asociația Obștească „Asociația Femeilor 

de Afaceri din Sectorul Rural”, Rîșcani 

Or.Rîșcani, 

Str.Independenței, 44 

0256-24584  Guțu Natalia 

2.10.  Asociația Obștească „AGROINFORM”, 

Edineț 

Or.Edineț, 

Șos.Bucovinei, 37 

0246-24384 edinet@agroinform.md  Finiuc 

Tatiana 

3.  ,,ProConsulting” SRL or. Chișinău, str. 

Mitropolit Petru Movilă, 

23/9, of.4 

022-210089 office@proconsulting.md; 

apalade@proconsulting.md 

 Anatolie 

Paladi 

4.  Asociația obștească ,,MEGA” mun. Chișinău str. M. 

Eminescu 27, of.01 

022-317370 

079-507432 

zagorodniuc_v@mail.ru  Vasile 

Zagorodniuc 

5.  Asociația Producătorilor și 

Exportatorilor de Fructe Moldova 

Fruct 

or. Chișinău, str. București 

67 

022-223005 moldovafruct@yahoo.com  Iurie Fală 

6.  Uniunea de persoane juridice 

,,Asociația Producătorilor și 

Exportatorilor Struguri din Republica 

Moldova” 

or. Chișinău, bd. Ștefan 

cel Mare, 162, of.207 

022-214151 

069-075568 

apesm@gmail.com  Eudochim 

Ungureanu 

7.  Uniunea de persoane juridice 

,,Asociaţia Republicană a 

Producătorilor Agricoli 

UniAgroProtect” 

Or. Chișinău 

bd. Ștefan cel Mare, 162, 

bir.1309-1311 

022-210085 

022-210658 

uniagroprotect@gmail.com  Iurie Senic 

8.  KB-Walkoma SRL Or. Chișinău, 

Str. Banulescu-Bodoni 25, 

of.41/1 

022-809280 

060-809280 

admin@kb-w.com  Walters 

Kelsey 

9.  Institutul de Zoologie al Academiei de 

Științe a Moldovei 

Or.Chișinău, 

str.Academiei, 1 

022-739809 

069-323067 

izoolasm@yahoo.com  Ion Toderaș 

 

mailto:office@proconsulting.md
mailto:moldovafruct@yahoo.com
mailto:apesm@gmail.com
mailto:admin@kb-w.com


 

Anexa nr. 7. 

Criteriile de evaluare ale Comitetului de evaluare și autorizare 

Nr. 

crt. 

Informația necesară pentru calcularea 

indicatorilor 
Cerința Punctaj 

Criteriul de selectare: Termenul de recuperare a investiției 

1 planul de afaceri (tab.7), model elaborate 

de AIPA 

1) recuperarea investiției până la 1 an  10 puncte 

2) recuperarea investiției de la 1-3 

ani          

8 puncte 

3) recuperarea investiției de la 4-5 ani 6 puncte 

4) recuperarea investiției mai mult de 

5 ani    

4 puncte 

Criteriul de selectare: Valoarea investiției efectuate în exploatația agricolă 

2 suma investiției facturate (inclusiv costuri 

neeligibile pentru proiect, TVA) efectuate 

de către solicitantul de subvenție conform 

documentelor anexate la dosarul de 

subvenționare 

1) pentru investiții mai mari de 3 mil 

lei     

10 puncte 

2) pentru investiții de la 2-3 mil lei 9 puncte 

3) pentru investiții de la 1-2 mil lei     8 puncte 

4) pentru investiții de până la 1 mil 

lei         

7 puncte 

Criteriul de selectare: Corespunderea exploatației agricole tehnologiilor moderne din 

domeniu  

3 Pentru implementarea tehnologiilor 

moderne, sistemelor de management al 

calității şi siguranței conform standardelor 

internaționale HACCP, GlobalGap, GMP 

sau ISO 

1) deținerea certificatului conform 

standardelor internaționale HACCP, 

GlobalGap, GMP sau ISO 

10 puncte 

2) deținerea contractului încheiat cu o 

companie specializată în domeniul 

certificării 

6 puncte 

3) lipsa unui sistem de management 

al calității şi siguranței conform 

standardelor HACCP, GlobalGap, 

GMP sau ISO   

2 puncte 

Criteriul de selectare: Gradul de reînnoire 

4 Datele referitoare la valoarea totală a 

mijloacelor fixe pentru efectuarea 

calculelor respective vor fi preluate din 

Situația financiară a întreprinderii pentru 

anul precedent depunerii cererii sau 

formularul simplificat al Situației 

financiare de modelul stabilit pentru GȚ și 

ÎI, plus valoarea mijloacelor fixe procurate 

în anul curent. 

Gradul de reînnoire a mijloacelor fixe 

va fi determinat prin raportarea 

valorii mijloacelor fixe pentru care se 

înaintează cererea de beneficiere a 

subvențiilor la valoarea totală a 

mijloacelor fixe la momentul 

depunerii cererii de subvenționare, 

înmulțit cu 10 

x 10 

Criteriul de selectare: Corelația dintre sursele proprii și cele din împrumut 

5 Corelația dintre sursele proprii şi cele de 

împrumut se calculează prin raportarea 

total capital propriu la total datorii (datorii 

pe termen lung plus datorii curente) 

reflectate în bilanțul contabil, înmulțit cu 

1) surse proprii investite – 100% 10 puncte 

2) investiții proprii – 50% și mai mult 6 puncte 

3) investiții proprii, mai puțin de 50% 4 puncte 
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Nr. 

crt. 

Informația necesară pentru calcularea 

indicatorilor 
Cerința Punctaj 

100, şi reprezintă gradul de acoperire a 

datoriilor cu surse proprii 

Criteriul de selectare: Contribuția la sporirea exporturilor  

6 raportarea valorii exporturilor (tab.13, 

Plan de afaceri) la valoarea vânzărilor 

(venituri din vânzări), efectuate în 

perioada anului precedent depunerii 

cererii 

1) pentru producătorii agricoli ale 

căror operațiuni de export au 

constituit 50% şi mai mult din 

valoarea totală a vânzărilor 

10 puncte 

2) pentru producătorii agricoli ale 

căror operațiuni de export au 

constituit mai puțin de 50% din 

valoarea totală a vânzărilor  

6 puncte 

3) pentru producătorii agricoli care 

nu au înregistrat operațiuni de export  

4 puncte. 

Criteriul de selectare: Numărul locurilor de muncă deschise adițional în urma investiției  

7 Pentru locurile de muncă permanente sau 

sezoniere create suplimentar în urma 

investiţiei, date preluate din planul de 

afaceri 

1) crearea a mai mult de 10 locuri noi 

de muncă 

10 puncte 

2) crearea a 7-10 locuri noi de muncă 8 puncte 

crearea a 4-6 locuri noi de muncă 6 puncte 

crearea a 1-3 locuri noi de muncă 4 puncte 

lipsa locurilor de muncă 2 puncte 

Criteriul de eligibilitate: Lipsa restanțelor la bugetele de toate nivelurile 

8 Lipsa restanțelor la bugetul de stat va fi 

verificată în regim online de către 

specialiștii Agenției 

1) lipsa restanțelor la bugetul de stat 10 puncte 

2) existența unui acord de reeșalonare 5 puncte 

Criteriul de eligibilitate: Amplasarea proiectului  

9 Criteriul în cauză va fi aplicat în funcţie 

de amplasarea fizică a investiției conform 

noțiunilor de bază utilizate în 

Regulamentul privind condițiile, ordinea 

și procedura de acordare a mijloacelor 

FNDAMR 

1) investiție amplasată în zonă rurală 5 puncte 

2) investiție amplasată în zonă urbană 3 puncte 

Criteriul de eligibilitate: Atragerea tinerilor/femeilor fermier în agricultură 

10 Criteriul în cauză va fi aplicat în funcție 

de vârsta și sexul administratorului 

afacerii 

) investiție efectuată de către 

tineri/femei fermier 

5 puncte 

2) investiție efectuată de alți subiecți 3 puncte 
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Anexa nr.  8.  

Oficii Teritoriale  

ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

 

Nr. 

d/o 
Oficiile teritoriale 

Unitățile 

administrative-

teritoriale 

Numărul de telefon 

1. Oficiul teritorial Cahul  

(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102) 

Cahul 

Taraclia 

Cantemir 

Vulcănești 

(0299) 3-31-21 

2. Oficiul teritorial Chișinău  

(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 

162, etaj. 12, bir. 1210) 

mun. Chișinău 

Ialoveni 

Strășeni 

Criuleni 

Anenii Noi 

Dubăsari 

(022) 22-03-93 

3. Oficiul teritorial Căușeni 

(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40) 

Căușeni 

Ștefan Vodă 

(0243) 2-11-10 

4. Oficiul teritorial Edineț  

(or. Edineț, șos. Bucovinei, 37) 

Edineț 

Briceni 

Ocnița 

Dondușeni 

(0246) 2-41-12 

5. Oficiul teritorial Florești  

(or. Florești, str. Victoriei, 2) 

Florești 

Soroca 

(0250) 2-70-22 

6. Oficiul teritorial Bălți  

(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. 

3) 

mun. Bălți 

Glodeni 

Rîșcani 

Fălești 

Drochia 

Sîngerei 

(0231) 3-56-04 

7. Oficiul teritorial Orhei  

(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1) 

Orhei 

Telenești 

Rezina 

Șoldănești 

(0235) 3-32-91 

8. Oficiul teritorial Hîncești 

(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. 

123) 

Hîncești 

Cimișlia 

Leova 

(0269) 2-36-10 

9. Oficiul teritorial Ungheni  

(or. Ungheni str. Națională, 7) 

Ungheni 

Călărași 

Nisporeni 

(0236) 2-52-49 

10. Oficiul teritorial U.T.A Găgăuzia 

(or. Comrat str. Pobedî, 58) 

Comrat 

Ceadîr-Lunga 

Basarabeasca 

(0298) 2-97-79 

 


