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S 
ubmăsura 1.3. Stimularea investiţii-

lor pentru procurarea tehnicii şi 

utilajului agricol  convențional 

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 

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 
Şoldăneşti 

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 

(0269) 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


ocumentele solicitate suplimentar pentru obţinerea 

sprijinului financiar:  

 

 copia actelor ce atestă dreptul de proprietate sau extrasul din 

registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă a terenu-

lui; 

 

 copia de pe contractul de vânzare - cumpărare privind achiziţio-

narea tehnicii şi utilajului agricol nou, după caz; 

 

 copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provi-

zoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou; 

 

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv 

a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, 

după caz, a ratei achitate, la procurarea utilajului agricol nou; 

 

 declaraţia producătorului agricol privind tractoarele agricole și 

combinele din gospodărie cu indicarea denumirii, anului de 

producere, iar pentru agregatele procurate va fi declarat puterea 

de tracțiune și productivitatea acestora, model aprobat prin ordi-

nul ministrului agriculturii și industriei alimentare; 

 

 copia de pe forma de raportare 29-agr, pentru întreprinderile 

producătoare de produse agricole, indiferent de formele organi-

zatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţără-

neşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi 

peste), avizată în modul stabilit, iar pentru suprafețele de până 

la 10 ha se va prezenta forma de raportare 29-agr completată de 

solicitant;  

 

 copia de pe pașaportul tehnic ale mașinilor și agregatelor procu-

rate, necesar pentru identificarea productivității acestora. 

N OTA: . Solicitanţii de subvenţii, care începând cu anul precedent celui de 

subvenționare, au procurat combine/tractoare vor beneficia de subvenţie 

după capacitatea motorului cai putere raportată la suprafaţa terenului arabil 

deţinut în condiţiile legii, conform tabelelor privind corelarea puterii tractorului 

și combinei cu suprafața exploatației agricole, conform anexei nr. 4 la Regula-

mentul de subvenționare, iar pentru diversele mașini și utilaje agricole solicitan-

tul trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol și tractorul cu capacitatea ener-

getică necesară pentru agregatoarea acestuia.  

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensație în proporție de: 

Sub incidenţa prezentei măsuri cade inclusiv tehnica, utilajul agricol nou, procurate în rate, începând cu anul 

trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de subvenționare, pre-

văzute în anexa nr. 3 la Regulamentul de subvenționare, valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate 

în perioada 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționate - 31 octombrie al anul curent de subvenționare.  

P entru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinu-

lui se majorează cu 10%, din suma subvenției calculate. 

      Mărimea sprijinului acordat se calculează 

sub formă de compensaţie în proporţie de 25% 

din cost (per unitate), dar nu mai mult de 300 mii lei/

beneficiar, cu excepția combinelor autopropulsate 

pentru recoltarea strugurilor pentru care suma maxi-

mală va constitui 750 mii lei/beneficiar.  

25% 


