
P 
rioritatea I. Creşterea competitivităţii 

sectorului agroalimentar prin 

restructurare şi modernizare 

S 
ubmăsura 1.2.Stimularea investiţiilor 

pentru înfiinţarea, modernizarea şi 

defrişarea plantaţiilor multianuale, 

inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor 

pomicole. 

GENȚIA DE 

INTERVENȚIE 

ȘI PLĂȚI 

PENTRU 

N/
or 

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 

067-71-22-50 
067-35-73-89 
(299)3-31-21 
 

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, 180, 
etaj. 12, bir. 1212, 
1213) 

mun. Chişinău 
Ialoveni 
Străşeni 
Criuleni 
Anenii Noi 
Dubăsari 

067-35-73-61 
067-35-73-80 
067-35-73-71 
067-35-73-93                             
0-22-29-26-11                   
0-22-29-26-12 

4. Secţia teritorială Bălţi 
(mun. Bălți, str. Calea 
Ieșilor, 26,  etaj. 3) 

mun. Bălţi 
Glodeni 
Rîşcani 
Făleşti 
Drochia 
Sîngerei 

067-35-73-79 
067-35-73-87 
0-231-35-604 
067-35-73-80 
067-71-22-40 

5. Serviciul teritorial 
Orhei 
(or. Orhei, bd. 
M. Eminescu,  2) 

Orhei 
Teleneşti 
Rezina 

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. 
Pobeda, 46) 

Comrat 
Ceadîr-Lunga 
Basarabeasca 

079-43-52-30 
(298)2-97-79 
  

8. Serviciul teritorial 
Floreşti 
(or. Florești, str. 
Victoriei,  2) 

Floreşti 
Soroca 
Şoldăneşti 

067-35-73-97 
(250)2-70-22 

9. Serviciul teritorial 
Căuşeni 
(or. Căușeni, str. 
Păcii, 30) 

Căuşeni 
ŞtefanVodă 

(243)2-11-10 
067-35-73-91 
067-35-73-95 
  

10 Serviciul teritorial 
Hincești 
(or. Hincesti, str. 
Mihalcea Hincu, 126 
  

Hincești 
Leova 
Cimișlia 

(0269)2-36-10 
 

Secțiile/serviciile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură, precum  și 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 



Suprafața minimă indivizibilă eligibilă pentru înființarea plantațiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha, iar pentru teren protejat 

0,03 ha. Suprafața maximă eligibilă pentru subvenționare nu va depăși 25 ha cumulativ pentru toate tipurile de plantații, înființată de unul și același 

producător agricol. 

Sprijinul este acordat pentru: 

Documente solicitate pentru obținerea sprijinului financiar 

 actul privind  înființarea  plantațiilor multianuale/perene în primul an de vegetație, 

conform Anexei nr. 6 a prezentului Regulament, plantații înființate conform 
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 cu privire la 
modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor 
perene; 

 actul de dare în exploatare în cazul sistemelor antiîngheț, instalațiilor antigrindină, 
coordonat cu reprezentantul secției/serviciului teritorial al Agenției din raza 
amplasării plantației. Modelul actului dării în exploatare pentru sistemele 
antiîngheț și instalațiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii 
și industriei alimentare; 

 copia de pe raportul statistic privind înființarea plantațiilor multianuale 
(formularul nr.2 liv-vii), în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare; 

 copia de pe pașaportul, inclusiv planul general al proiectului de înființare a 

plantațiilor pomicole, iar în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi, căpșun și 
culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantației, cu indicarea 
dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantației și 
indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;  

 copia de pe pașaportul proiectului de înființare a pepinierelor pomicole cu 
indicarea componentelor specifice acestora; 

 copia de pe schița de proiect, cu descifrarea părților componente a instalațiilor, 
pentru sistemul antiîngheț, instalațiile antigrindină, elaborată de producător sau, 
după caz, de furnizor; 

 copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol  
eliberat de producător; 

 copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul 

importului copia declarației vamale și complimentare, cu anexarea invoice-ului, 
precum și copia de pe permisul fitosanitar, eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor; 

 copia de pe facturile pentru componentele instalației antigrindină/antiîngheț, iar în 
cazul importului – copia declarației vamale și complimentare, cu anexarea invoice
-ului; 

 copia cererii pentru casarea plantației perene, extras din decizia consiliului local 
despre aprobarea casării, copia de pe Hotărîrea Guvernului cu privire la casarea 
plantațiilor perene, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul (pentru cei 
ce au defrișat în baza Hotărîrii Guvernului),  copia actului de casarea plantațiilor 
perene, copia actului de defrișare a plantațiilor perene, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la 
venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene, cu anexarea 
acordului proprietarului plantaţiei;  

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau parțială (dar nu mai puțin 
de 50% din costul total) pentru materialul săditor procurat, iar pentru sistemele 
antigrindină și antiîngheț copia de pe ordinul de plata care confirmă achitarea 
integrală a acestora, cu excepția achitărilor acestora în rate, pentru care se va 
prezenta ordinul de plată privind achitarea ratelor pentru perioada 2015-31 
octombrie 2016; 

 

Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utMărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilăilă  plantată, plantată, 
după cum urmeazădupă cum urmează ::  

Nota: Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului 

se majorează cu 15% din suma subvenției calculate. 


