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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 

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 
 



O biectivul general al măsurii constă în creşterea 

productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin 

asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse 

financiare. 

P entru obţinerea sprijinului se solicită suplimen-

tar: 

  copia de pe contractul de credit;  

 certificatul eliberat de către instituţiile financiare 
privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma 
dobînzii achitată începînd cu 1 noiembrie 2015, 
conform modelului aprobat prin ordinul ministrului 
agriculturii şi industriei alimentare; 

 copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea 
dobînzii, începînd cu 1 noiembrie 2015 sau border-
ourile de plată, completate și eliberate de către 
instituțiile financiare, conform modelului aprobat 
prin ordinul MAIA.  

S uma maximală a subvenţiei acordate unui 

singur beneficiar în cadrul prezentei 

măsuri constituie 120 mii lei. Pentru grupurile 

de producători (creditele accesate de grup de 

producători) plafonul va constitui 300 mii lei.  
N ota: Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei 

măsuri, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri, solicitantul va depune o 

singură cerere pentru anul 2016. 

M ărimea sprijinului acordat se calculează, 
aplicînd formula: 

S = D × K × (Rm/Rd) 

în care:  

S – suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decît 
valoarea dobînzii achitate conform contractului de credi-
tare/împrumut începînd cu 1 noiembrie 2015;  

D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de 
creditare/împrumut; 

Rm – rata medie a dobînzii, care constituie 16%; 

Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/
împrumut; 

K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată 
exclusiv în scopurile indicate la punctul  77  al Regula-
mentului de subventionare 2016 la suma creditului 
accesat. 


