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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


 Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor 

utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea 

apei pentru irigare, în perioada mai - octmbrie al anului curent de subvenţionare, după cum urmează:  

 În vederea obţinerii subvenţiilor pentru măsura dată, producătorii 

agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:  

 

 copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către 

staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centraliza-

te; 

 copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de sub-

diviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în 

modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, pentru pct. 89 sub-

pct. 3; 

 prezentarea datelor de pe contor pentru pct. 89 subpct. 3); 

 copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul 

ministrului agriculturii şi industriei alimentare pentru pct. 89 sbpct.3; 

 copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor 

energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, pentru 

pct. 89 subpct. 1-2); 

 copia de pe forma de raportare 29-agr, pentru întreprinderile 

producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-

juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu 

suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste), avizată în modul stabilit, 

iar pentru suprafeţele de pînă la 10 ha se va prezenta forma de raportare 

29-agr completată de solicitant. 

            Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri consti-

tuie 500,0 mii lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.  

 Subvenția va fi acordată solicitanților care vor demonstra prin forma de raportare 29-agr că 

au obținut sporirea randamentului producerii pe terenurile irigate, cu excepţia plantaţiilor multianuale 

tinere, care va constitui cel puţin la:  

 culturile legumicole - 60 t/ha; 

 plantații pomicole, inclusiv: sâmburoase – 15 t/ha, sămânțoase –  40 t/ha;  
 sfecla de zahăr – 50 t/ha; 
 plantații viticole, inclusiv: soiuri de masă – 15 t/ha,  
 soiuri tehnice – minim 12 t/ha; 
 porumb zaharat -15 t/ha; 


