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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 

Oficiul central mun.Chişinău, 

bd. Ştefan cel Mare, 162 

(022) 21-01-94 

www.aipa.gov.md 

1.6.3. Prelucrare, uscare și condiționare a cerealelor, 
oleaginoaselor, florii-soarelui și soia   

1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, 
congelare și păstrare a cărnii, procesare, ambalare și 
păstrare a laptelui, precum și analizei mierii de albini 



1 .6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui si soia. 

 Sprijinul este acordat pentru compensarea parțială la procurarea echipamentelor tehnologice și utilajelor noi, inclusiv a materialelor 

de construcție, începînd cu anul 2014 și date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr.5 din Regulamentul de subvenționare 

pentru anul 2016, achitate integral și instalate la întreprinderile agricole de prelucrare primară/finită, uscare, condiționare, depozitare, păstrare și 

1 .6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, procesare, ambalare și păstrare a laptelui, precum și 

analizei mierii de albini  

 Sprijinul este acordat pentru compensarea parțială la procurarea echipamentelor tehnologice și utilajelor noi, începînd cu anul 2014 

și date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2015,  conform anexei nr.5 din Regulamentul de subvenționare pentru anul 2016, achitate 

integral și instalate la întreprinderile de prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare și păstrare a cărnii, prelucrare 

primară/finită, procesare, ambalare și păstrare a laptelui, doar la prezentarea dovezii – 100% materie primă autohtonă, precum și analizei 

   

  

Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:  

 

 copia de pe documentația tehnică eliberată de producător, cu descrierea 
caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic; 

 copia de pe facturi fiscale, facturi de expediție, facturi, iar în cazul 
importului – copia declarației vamale și complimentare, cu anexarea 
invoice-ului, cu anexarea declarațiilor complimentare; 

 copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului și 
echipamentului nou procurat; 

 copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a echipamentului 
și utilajului nou procurat;  

 actul de dare în exploatare a utilajului și echipamentului, vizat de șeful 
direcției raionale pentru agricultură și alimentație și coordonat cu 
reprezentantul secției/serviciului teritorial al Agenției, modelul-tip al 
căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei 
alimentare; 

 copia de pe procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum 
și procesul-verbal de recepție finală, precum și avizul expertizei 
ecologice de stat, în cazul construcțiilor noi inclusiv in cazul camerilor 
figorifice noi, în care se instalează utilajul și echipamentul eligibil; 

 copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;  

 copia autorizației de funcționare a întreprinderii, eliberată de autoritățile 
publice locale; 

 copia de pe avizul de recunoaștere a grupurilor de producători, 
înregistrați în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind 
grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora; 

 copia de pe actul de achiziții/documente de evidență contabilă și 
facturile fiscale privind procurarea materiei prime autohtone; 

 prezentarea certificatelor HACCP/ISO/GMP și GlobalGap. 

 contract cu companii specializate în certificare. 

Notă: Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanți de subvenții în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 15% din suma 


