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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 



Obiectivul general constă în majorarea suprafețelor terenurilor agricole 

irigate şi sporirea productivității acestora. 

Mărimea subvenției se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociațiilor 

utilizatorilor de apă, pentru compensarea parțială a cheltuielilor suportate la pomparea/

repomparea apei pentru irigare, în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2016, după 

cum urmează:  

In vederea obținerii subvențiilor pentru măsura dată, producătorii agricoli prezintă 
Agenției următoarele documente suplimentare:  

 copia contractului de prestare a serviciilor la pomparea apei de către Stațiunile 
tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;  

 copia autorizației pentru folosința specială a apei, eliberată de subdiviziunile 
teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață eliberată de Agenție 
”Apele Moldovei”; 

 darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în modul 
stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, pentru punctul 142 subpunctul 3); 

 copia actul de pompare a apei aprobat de Stațiunea tehnologică de irigare;  

 copia actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul MAIA, pentru 
pct. 142 sbpct.3); 

 copia de pe facturile și dispozițiile de plată privind achitarea resurselor ener-
getice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare. 


