
P 
rioritatea I. Creşterea competitivităţii 

sectorului agroalimentar prin 

restructurare şi modernizare 

S 
ubmăsura 1.2. Stimularea investiţiilor 

pentru înfiinţarea, modernizarea şi              

defrişarea plantaţiilor multianuale, in-

clusiv a plantaţiilor pomicole. 

A 
GENȚIA DE        

INTERVENȚIE ȘI 

PLĂȚI PENTRU 

AGRICULTURĂ  

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 

Oficiul central mun. Chişinău, 

bd. Ştefan cel Mare, 162 

(022) 21-01-94 

www.aipa.gov.md 

http://www.aipa.md


 Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei submăsuri este de 0,5 ha, iar la înființarea 

plantațiilor multianuale în teren protejat - de 0,1 ha. Suprafața maximă anuală eligibilă de subvenționare pentru unul și același producător agricol nu va 

depăși cumulativ pentru toate tipurile de plantații, la înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi la instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantațiile vitico-

le tinere 25 ha, la defrişarea plantaţiilor multianuale neproductive -100 ha, instalarea în plantațiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie - 

25 ha.               

 Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 15%, iar pentru 

producătorii agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor ecologice, valoarea sprijinului se majorează cu 20% din 

suma subvenției calculate. 

Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea 

sprijinului financiar:  

 actul privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale/perene în primul an 

de vegetaţie, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament, plantaţii 

înfiinţate conform prevederilor H. G. nr. 705 din 20 octombrie 1995 

„Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi 

defrişare a plantaţiilor perene”; 

 pentru plantaţiile viticole – actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole 

(de plantare a viţei de vie), şi actul privind recepţionarea plantaţiei 

viticole în primul an de vegetaţie conform prevederilor art.12 alin. 

(1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006; 

 copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianu-

ale (formularul nr.2 liv-vii), în condiţiile prevăzute de actele normati-

ve în vigoare; 

 copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de 

înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor 

de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, copia de pe 

planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor 

ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de 

plantare, elaborată de proiectantul în domeniu; 

 copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole 

şi pomicole cu indicarea componentelor specifice acestora; 

 copia de pe schiţa de proiect privind instalarea sistemului de supor-

turi în plantaţiile multianuale tinere sau modernizarea acestora în 

viile pe rod, copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor 

componente a echipamentelor antigrindină și antiploaie, elaborate, 

după caz de biroul de proiectare, de producător sau de furnizor; 

 copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor 

pomicol sau copia de pe certificatul de calitate pentru material sădi-

tor viticol, certificatul de calitate pentru semințe în cazul înfiinţării 

plantaţiilor de culturi aromatice, eliberat de producător; 

 copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene, extrasul din 

decizia consiliului local despre aprobarea casării, pentru plantațiile 

casate în anul 2015, extrasul din decizia Consiliului local de nivelul 

II, copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene, modelele 

cărora sunt aprobate prin H. G. nr. 705 din 20 octombrie 1995 

„Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi 

defrişare a plantaţiilor perene”, cu anexarea acordului proprietarului 

plantaţiei; 

 copia de pe declaraţia, actul de casare şi actul de defrişare a plantaţii-

lor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a 

plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării 

acestora, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea viei și 

vinului nr. 57 din 10 martie 2006, cu anexarea acordului proprietaru-

lui plantaţiei; 

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală pentru siste-

mele antigrindină şi antiploaie sau copia de pe ordinul de plată pri-

vind achitarea sistemelor în rate pentru perioada a doi ani precedenți 

și anului în curs celui de subvenționare. 

 Mărimea subvenţiei se calculează pentru instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere şi modernizarea 

sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi, sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la o 

unitate de suprafaţă utilă sau în procente de la valoarea investiției, după cum urmează: 


