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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 

(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


 Mărimea subvenţiei se calculează sub forma de compensaţie din valoarea costului animalului, 

conform facturilor, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale, în mărime de: 

Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea spri-

jinului financiar:  

 copia de pe documentele primare contabile (facturi fisca-

le, facturi de expediţie), iar în cazul importului copia de 

pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea 

invoice-ului, vizate de medicul veterinar şi şeful subdivi-

ziunii teritoriale ale ANSA;  

 copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare 

pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute 

animalele; 

 copia de pe poliţa de asigurare a animalelor, cu excepţia 

procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine, încheiat 

în conformitate cu Legea privind asigurarea subvenţio-

nată a riscurilor de producţie în agricultură; 

 copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină 

profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de 

subdiviziunile teritoriale ale ANSA; 

 copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, miş-

care) a animalului, pentru cele care sunt supuse înregis-

trării conform Legii privind identificarea şi înregistrarea 

animalelor; 

 copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui ani-

mal;  

 pentru roiurile de albine, pentru care se solicită subven-

ţie, copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine. 

 50%, pentru vaci primipare, junci şi juninci cu vârsta de cel puţin 12 luni, maxim 2,5 mil. lei/

beneficiar, într-un an de subvenţionare; 

 30% pentru vieri cu vârsta de 4-8 luni (rasă pură şi birasială) şi scrofiţe neînsămânţate cu vâr-

sta de 5-8 luni (rasă pură şi birasiale), maxim 500 000 lei/beneficiar într-un an de subvenţiona-

re; 

 50% pentru berbeci şi ţapi cu vârsta de 6-20 luni, maxim 200 000 lei/beneficiar într-un an de 

subvenţionare; 

 50% pentru mioare şi căpriţe cu vârsta de 6-20 luni, maxim 500 000 lei/beneficiar într-un an 

de subvenţionare; 

 50% pentru iepuri de casă de reproducţie, maxim 200 000 lei/beneficiar într-un an de subven-

ţionare. 

 50% pentru mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 100 000 lei/beneficiar într-un 

an de subvenţionare; 

 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 200 000 lei/

beneficiar într-un an de subvenţionare. 

Subvenţii se acorda producătorilor agri-

coli pentru procurările anuale a unui efec-

tiv minim de la: 

3 – vaci/junci la fermele de bovine; 

5 – scroafe/scrofiţe la fermele de porcine; 

10 – oi/capre la fermele de ovine/caprine; 

10 – iepuroaice la fermele de iepuri; 

30 - mătci de albine/roiuri de albine. 

Pentru producătorii agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor 

ecologice, valoarea sprijinului se majorează cu 20% din suma subvenției calculate. 

Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de 

prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în din Republica 

Moldova, inclusiv din import, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenţionare.  


