
P 
rioritatea II. Asigurarea gestionării 

durabile a resurselor naturale 

S 
ubmăsura 2.2. Stimularea inves-

tiţiilor pentru procurarea echi-

pamentului de irigare 

A 
GENȚIA DE               

INTERVENȚIE ȘI 

PLĂȚI PENTRU 

AGRICULTURĂ  

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 

Oficiul central mun. Chişinău, 

bd. Ştefan cel Mare, 162 

(022) 21-01-94 

www.aipa.gov.md 

http://www.aipa.md


 ărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:  

 

 

 

Documentele solicitate suplimentar pentru obţine-

rea sprijinului:  

 copia de pe contractul de vânzare-cumpărare; 

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea 

integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mări-

mea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei 

achitate, la procurarea echipamentelor sau siste-

melor noi de irigare; 

 pentru achiziționarea echipamentului care for-

mează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, 

producătorul agricol va prezenta următoarele do-

cumente suplimentare: 

1. schiţa de proiect; 

2. copia de pe devizul de cheltuieli; 

3. procesul-verbal de executare a lucrărilor; 

4. procesul-verbal de recepţie finală. 

  

 entru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se 

majorează cu 10% din suma subvenției calculate. 

 Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare, procurate începând cu anul trei precedent celui de subvenționare prevăzute în Regulament (pct. 84), prin intermediul com-

paniilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 84, producătorii agricoli vor avea dreptul să 

solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a utilajului și echipamentelor și sistemelor noi de irigare, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din 

ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului. 

 

 Începând cu anul 2018, sistemele noi de irigare procurate în rate vor fi subvenţionate doar după achitarea ultemei rate şi trecerea în proprietate a utilajului procurat. 


