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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 

1.6.1. Case de ambalare și frigidere de păstrare a 

fructelor, strugurilor și legumelor. 

 

1.6.2. Procesare, uscare și congelare a fructelor, 

strugurilor, legumelor și cartofilor. 

http://www.aipa.md


.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, 

strugurilor, legumelor şi cartofilor. 

  

  

 Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea 

sprijinului financiar:  

 copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producă-

tor, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamen-

tului, utilajului tehnologic; 

 copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului 

şi echipamentului nou procurat; 

 copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, 

şi avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţi-

ilor noi, inclusiv în cazul camerelor frigorifice noi, în 

care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil; 

 copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu 

al tehnicii; 

 copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de pro-

ducători, înregistraţi în sensul Legii privind grupurile de 

producători agricoli şi asociaţiile acestora. 

Notă: Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, 

solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea spri-

jinului se majorează cu 15%. 

 

 

.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, stru-

gurilor şi legumelor. 

  

prijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi 

utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începând cu anul doi precedent celui de subvenţionare şi date în ex-

ploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenţionare, destinate:  

  

Pot beneficia de subvenţii solicitanţii care: 

1)realizează investiția într-o localitate rurală;                                                      

2) deţin bază de producţie proprie, confirmate prin suprafeţe de teren deţinute, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/

prelucrare eligibilă pentru subvenţionare,                                                       

Pentru solicitanții care nu se încadrează în aceste categorii, valoarea subvenției se va reduce cu 50% din valoarea de bază a acesteia. 

 

. Începînd cu anul 2018, în cadrul prezentei 

submăsuri, vor fi eligibili, grupurile de 

producători, ale căror membri nu dispun de 

infrastructură similară anterior subvenționată din 

fond sau alte proiecte ale partenerilor de 

dezvoltare, cu condiția că infrastructura similară 

anterior subvenționată nu depășește 40% din 

capacitatea infrastructurii pentru care solicită 

subvenția grupul de producători  


