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P 
rioritatea I. Creşterea 

competitivităţii sectorului 

agroalimentar prin restructurare şi 

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 
067-71-22-40 
067-35-73-80 

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 



O biectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea 

organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.  

M ărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor 

de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, iar în cazul importului - invoice-urile, declaraţiilor vamale și 

complimentare de import, după cum urmează:  

N ota: În cadrul prezentei măsuri se va beneficia de subvenții la utilaj, echipament, materiale de construcție, lucrări de proiectare, 

procurate/efectuate începînd cu anul 2014 și date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015, iar pentru utilajul, necesar pentru 

activitatea medicului veterinar de liberă practică, procurat începînd cu 1 noiembrie 2015. 

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

D ocumentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:  

 

 

 copia documentelor primare contabile (facturi fiscale, facturi, facturi 

de expediție), iar în cazul importului copia declarației vamale și 

complimentare, cu anexarea invoice-ului; 

 copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau 

echipamentului; 

 copia de pe documentația tehnică eliberată de producător, cu 

descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic; 

 copia de pe procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

precum și procesul-verbal de recepție finală, însoțit de avizul 

expertizei ecologice de stat proiectul tehnic inclusiv devizul de 

cheltuieli în cazul construcțiilor/reconstrucțiilor fermelor zootehnice 

de bovine/ovine/caprine;  

 procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de 

cheltuielilor descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de 

montare și instalare. 

 actul de instalare a utilajului și echipamentului, vizat de șeful direcției 

raionale pentru agricultură și alimentație și coordonat cu 

reprezentantul secției/serviciului teritorial al Agenției, de modelul-tip 

aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare; 

 copia de pe autorizația sanitar-veterinară de funcționare, eliberată în 

modul stabilit; 

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului 

echipamentului și utilajului, materialelor de construcție, proiectului 

tehnic; 

 copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/

utilajului; 

 licenţa de activitate a medicului veterinar de liberă practică; 

 prezentarea certificatelor HACCP și/sau ISO și GlobalGap. 

 contract cu companii specializate în certificare.  


