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Secțiile/serviciile teritoriale ale Agenției de Intervenție 
şi Plăți pentru Agricultură, precum  şi a unităților admi-

nistrativ-teritoriale (raioanele) din raza de acțiune 
(activitate) a Secțiilor/serviciilor teritoriale 

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                             
022-22-03-93                    

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 
(231) 3-56-04 

5. Serviciul teritorial 

Orhei 

(or. Orhei,  

bd. M. Eminescu,  2) 

Orhei 

Teleneşti 

Rezina 

Şoldăneşti 

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 

http://www.aipa.md


P entru obţinerea sprijinului se solicită suplimen-

tar: 

 copia de pe contractul de credit/împrumuturi; 

 certificatul eliberat de către instituţiile financiare 
privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma 
dobânzii achitată, începând cu 1 noiembrie al anului 
precedent celui de subvenţionare, conform modelu-
lui aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi 
industriei alimentare; 

 copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea 
dobânzii, începând cu 1 noiembrie al anului prece-
dent celui de subvenţionare sau borderourile 
ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de 
către instituţiile financiare, conform modelului apro-
bat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei 
alimentare. 

N ota: Creditele revolving, leasing, overdraft nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri, indiferent de sursa lor. Pentru 

creditele destinate susținerii tinerilor, cu porţiune de grant, valoarea subvenției se va calcula din valoarea dobânzii achitate a 

creditului de bază fără porțiune de grant, ce urmează a fi rambursat.  

M ărimea sprijinului acordat se cal-

culează, aplicând formula: 

S = D × K × (Rm/Rd) 

în care:  

S – suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decât 

valoarea dobânzii achitate conform contractului 

de creditare/împrumut începând cu 1 noiembrie al 

anului precedent de subvenţionare;  

D – valoarea dobânzii achitate conform contrac-

tului de creditare/împrumut; 

K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma 

utilizată exclusiv în scopurile indicate în Regula-

ment (pct. 49) la suma creditului accesat;  

Rm – rata medie anuală stabilită de Banca 

Națională a Moldovei la începutul anului în curs 

de subvenţionare;  

Rd – rata dobânzii conform contractului de credi-

tare/împrumut. 

 

S uma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 100 000 lei, cu excepţia 

creditelor acceste prin intermediul proiectelor investiţionale şi programe de asistenţă externă în sectorul agricol şi mediul 

rural, gestionate de unităţile de implementare, plafonul va constitui 150 000 lei. Pentru grupurile de producători (creditele ac-

cesate de grup) plafonul va constitui 300 000 lei.  


