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Nr. 
d/o 

Secțiile/serviciile 
teritoriale 

 (adresa sediului) 

Unităţile administrativ-
teritoriale (raioanele) 

din raza de acțiune 

(activitate) a secţiei/
serviciului teritorial(e) 

Nr. tel. 

1. Secţia teritorială Cahul 
(or. Cahul,  

str. Independenței,  2) 

Cahul 
Taraclia 
Cantemir 
Vulcăneşti 

067-35-73-83 
067-35-73-89 
(299) 3-31-21 
067-35-73-96 
067-35-73-74 

2. Secţia teritorială 

Edineţ 
(or. Edineț,  
Șos. Bucovinei,  37) 

Edineţ 
Briceni 
Ocniţa 
Donduşeni 

067-35-73-82 
067-35-73-81 
(246) 2-41-12 
067-35-73-75 

3. Secţia teritorială  
Chişinău 
(mun. Chișinău,  

bd. Ștefan cel Mare, 
162, etaj. 12,  

bir. 1210) 

mun. Chişinău 
Ialoveni 
Străşeni 
Criuleni 
Anenii Noi 
Dubăsari 

067-35-73-61 
067-35-73-80 
067-35-73-71 
067-35-73-93                             
0-22-220-393                   

0-22-220-393                    

4. Secţia teritorială Bălţi 
(mun. Bălți,  
str. Calea Ieșilor, 26,  

etaj. 3) 

mun. Bălţi 
Glodeni 
Râșcani 
Făleşti 
Drochia 
Sângerei 

067-35-73-79 
067-35-73-87 
067-35-73-98 
067-35-73-78 
0-231-35-604 

5. Serviciul teritorial 
Orhei 
(or. Orhei,  

bd. M. Eminescu,  2) 

Orhei 
Teleneşti 
Rezina 

Șoldănești 

067-35-73-77 
(235) 3-32-91 
067-35-73-86                

067-35-73-88 

6. Serviciul teritorial 
Ungheni 
(or. Ungheni,  

str. Națională,  7) 

Ungheni 
Călăraşi 
Nisporeni 

067-35-73-73 
(236) 2-52-49 

7. Serviciul teritorial  
U.T.A. Găgăuzia 
(or. Comrat,  

str. Pobedî, 58) 

Comrat 
Ceadâr-Lunga 
Basarabeasca 

067-35-73-90 
079-43-52-30 
(298) 2-97-79 
  

8. Serviciul teritorial 
Floreşti 
(or. Florești,  

str. Victoriei,  2) 

Floreşti 
Soroca 
 

067-35-73-97 
(250) 2-70-22 

9. Serviciul teritorial 
Căuşeni 
(or. Căușeni,  

str. Mateevici 9,  

of. 40) 

Căuşeni 
ŞtefanVodă 

(243) 2-11-10 
067-35-73-91 
067-35-73-95 
  

10 Serviciul teritorial 
Hâncești 
(or. Hâncești,  

str. Mihalcea Hâncu, 
123) 
  

Hâncești 
Leova 
Cimișlia 

(269) 2-36-10 
060-25-73-16 
067-66-32-64 

Secțiile/serviciile teritoriale ale Agenției de Intervenție şi Plăți 

pentru Agricultură, precum  şi a unităților administrativ-

teritoriale (raioanele) din raza de acțiune (activitate)                               

a Secțiilor/serviciilor teritoriale 

http://www.aipa.md


Mărimea sprijinului acordat se calculează pentru: 

Documente solicitate: 

 

În vederea obținerii subvențiilor pentru investiții în in-

frastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, se pre-

zintă următoarele documente:  

 schița de proiect; 

 copia de pe devizul de cheltuieli; 

 decizia consiliului local pentru construcția și reabilitarea 

drumurilor și podurilor de acces și pentru construcția și rea-

bilitarea infrastructurii aferente exploatației agricole; 

 procesul-verbal de executare a lucrărilor; 

 procesul-verbal de recepție finală; 

 copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucră-

rilor şi materialelor de construcţie. 

 

 În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în 

construcţia pensiunilor agroturistice rurale, procurarea de 

utilaje, echipamente şi instalaţii noi conexe activităţii de agro-

turism, se prezintă următoarele documente: 

 copia schiţei de proiect privind amplasarea structurii de 

primire turistică; 

 studiul de fezabilitate; 

 copia de pe devizul de cheltuieli; 

 procesul-verbal de executare a lucrărilor; 

 procesul-verbal de recepţie finală; 

 copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucră-

rilor şi materialelor, utilajului şi echipamentului tehnologic; 

 copia de pe autorizaţia de funcţionare, emisă de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

 structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv 

a spaţiilor de servire a mesei; 

 fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de 

servire a mesei pe categorii; 

 schema de încadrare a personalului şi ordinele de angajare; 

 copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţi-

onare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfec-

ţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul 

altor instituţii în domeniu acreditate, în condiţiile legii; 

 certificatul de clasificare a obiectivului turistic. 


