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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                             
022-22-03-93                   

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 
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 

http://www.aipa.md


Documentele solicitate suplimentar pentru 

obținerea sprijinului:  

 

 copia contractului de arendă a spaţiului expozi-

ţional; 

 copia de pe facturile fiscale, facturile de expedi-

ţie, facturi, iar în cazul importului - copia de pe 

declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea 

invoice-ului, ce denotă participarea şi transpor-

tarea mostrelor de produse agricole şi agroali-

mentare; 

 copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la 

achitarea serviciilor de participarea în cadrul 

expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil 

agroalimentar; 

 confirmarea înregistrării producătorului agricol 

în cadrul indicaţie geografică protejată şi denu-

mire de origine a produselor. 

Întru susţinerea producătorilor agricoli prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol în 

participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comer-

cializare pe piața externă, cu excepţia celor evenimente ce sunt susţinute de alte instituţii şi parteneri de dezvolta-

re, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone, începând cu 1 

noiembrie al anului precedent celui de subvenționare, se alocă mijloace financiare pentru:  

 

- compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expoziţiile, târgurile, concur-

surile, cu profil agroalimentar, inclusiv în reţelele de comercializare pe piaţa externă: 

 

 cheltuielile de arendă a spaţiului expoziţional; 

 cheltuielile de construcţie a standurilor de prezentare, bannere-

lor, panourilor; 

 costurile taxelor de participare; 

 costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare; 

 achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţi-

ilor de promovare a produselor agricole şi agroalimentare. 

 

 

- compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicaţie geo-

grafică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garan-

tată. 

         Mărimea sprijinului constituie 50% din costul cheltuielilor dar nu mai mult de: 

 

- 100 000 lei/beneficiar, pentru participare în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu pro-

fil agroalimentar, organizate peste hotarele ţării; 

- 30 000 lei pentru indicaţie geografică protejată, denumire de origine a produselor şi specialitate 

tradiţională garantată. 


