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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 de pe fişa de înregistrare în agricultura eco-

logică a producătorului, pe anul pentru care solici-

tă ajutorul specific; 

 copia de pe contractul încheiat între producător şi 

un organism de inspecţie şi certificare, organism 

recunoscut de MAIA;  

 copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia 

de confirmare a conversiei emis producătorului de 

organismul de inspecţie şi certificare, în care să se 

menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conver-

sie; 

 notificarea emisă producătorului de către organis-

mul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu 

a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiin-

ţare a contractului încheiat între producător şi or-

ganismul de inspecţie şi certificare şi se află în 

continuare integrat în sistemul de control al orga-

nismului respectiv; 

 copia de pe factura privind comercializarea produ-

selor ecologice; 

 angajamentul producătorului prin care acesta se 

obligă să se menţină în sistemul de agricultură 

ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solici-
tării sprijinului. 

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma de cuantum exprimat ca sumă fixă la unitate 

de măsură şi constituie: 

Sprijinul este acordat pentru producătorii care sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, ca plată 

compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente 

voluntare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției vor 

restitui sumele încasate prin prezenta hotărâre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică 

timp de 5 ani.  

 
Pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru: 

 

-livezi şi vii: 

•1500 lei pentru 1ha de teren agricol supus procesului de conversiune în I an; 

•2000 lei pentru 1ha de teren agricol în al II-lea an; 

•2500 lei pentru 1ha de teren agricol în al III-lea an. 

 

-plante medicinale şi eterooleginoase: 

•1300 lei pentru1 ha de teren agricol în al I an; 

•1600 lei pentru 1 ha de teren agricol în al II-lea an. 

 

-culturi de câmp: 

 800 lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de  

conversiune în I an; 

•1000 lei pentru 1 ha de teren agricol în al II-lea an. 

 

-legume: 

•1500 lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în I an; 

•2000 lei pentru 1 ha de teren agricol în al II-lea an. 

 

Pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% - pentru produsele certificate 

ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia 

vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.  

Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un benefici-

ar nu va depăşi suma de 200 000 lei. 


