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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 



Documentele solicitate suplimentar pentru obținerea 
sprijinului:  

 copie de pe fișa de înregistrare în agricultura ecologică a 
producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific, 
aprobată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; 

 copie de pe contractul încheiat între producător și un organism 
de inspecție și certificare, organism recunoscut de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare; 

 copie de pe certificatul de conformitate/autorizația de 
confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de 
inspecție și certificare, în care să se menționeze: cultura, 
suprafața și anul de conversie; 

 notificare emisă producătorului de către organismul de 
inspecție și certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o 
cauză de încetare ori de desființare a contractului încheiat între 
producător și organismul de inspecție și certificare și se află în 
continuare integrat în sistemul de control al organismului 
respectiv; 

 copia facturii privind comercializarea produselor ecologice; 

 angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se 
mențină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 
5 ani de la data solicitării sprijinului. 

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de 
măsură și constituie: 

Sprijinul este acordat pentru producătorii care sunt înregistrați în 
sistemul de agricultură ecologică, care dețin un contract încheiat cu un 
organism de inspecție și certificare și se angajează să rămână în acest sistem 
de agricultură pe o durată de 5 ani. 

Obiectivul general. Utilizarea eficientă a resurselor naturale și conservarea mediului prin dezvoltarea 
sectorului agricol ecologic. 


