
MINISTERUL 
AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ŞI MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N
тип. Chişinău

“У  У ” 'ISJMj I ' 2020 Nr.

Cu privire la implementarea 
Hotărîrii Guvernului nr.476/2019

în temeiul art. 14 alin (2) lit. h) şi art. 31 alin (3) din Legea nr. 276/2016 cu privire la 
principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93),

în conformitate cu pct. 36 şi 54 din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor 
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de 
dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476/2019 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 328, art.753),

ORDON:

1. Se aprobă modelul documentelor necesare pentru obţinerea subvenţiilor în avans, 
după cum urmează:

a) cererea de solicitare a subvenţiei în avans, conform anexei nr. 1;
b) proiectul investiţional. conform anexei nr. 2;
c) planul de afaceri, conform anexei nr. 3;
d) declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a 

documentelor prezentate, conform anexei nr. 4;
e) declaraţia cu privire la conflictul de interese, conform anexei nr. 5;
1) contractul de acordare a subvenţiei în avans, conform anexei nr. 6;
g )  manualul de procedură aferent măsurii de sprijin, conform anexei nr. 7;
h) actul de inspecţie pentru cererea de solicitare a subvenţiei în avans, conform anexei

nr. 8.
2. Modelul documentelor aprobate la pct. 1 se publică pe paginile-web ale 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (www.madrm.gov.md) şi 
Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (www.aipa.gov.md).

3. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercit personal.

Ministru Ion PERJU

http://www.madrm.gov.md
http://www.aipa.gov.md


Anexa nr. 1
la Ordinul MADRM nr. -  €  din OJ.

CERERE DE SOLICITARE A SUBVENŢIEI ÎN AVANS 
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural

MĂSURA 1: îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale

ARE

Secţia / Serviciul Teritorial(ă)
Nr. de înregistrare în Registrul manual
Data înregistrării ÎJ 20
Numele/Prenuinele funcţionarului responsabil

Semnătura

1. DATE SOLICITANT

Raionul______________
Primăria_____________
Satul / Comuna/ Oraşul 

Coordonatele GPS

'll ' 1 B l ü l  1 IWI UV 1 hi if fiI^TTIIUftliiI1 r 1 MT H I
2.1 Primăria:

1.Informaţii generale
Adresa juridică (p o şta lă )

Codul fiscal
Adresa electronică (em ail)
Date de contact (anticamera) 

Telefon 
Fax

2.2 Primar (persoana împuternicită după caz):

Numele, prenumele
Telefon de contact
Adresa electronică (email)

3.1 DENUMIREA PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANŢARE:

3.2 Beneficiarii proiectului:

o Populaţia totală a comunităţii



(conform (latelor ultimului Recensământ)

o Beneficiari direcţi ai proiectului - 

o Beneficiari indirecţi (potenţiali) -

,  BUGETUL PR

Costul total (valoarea investiţiei):
(se indică costul total al proiectului, conform 
documentaţiei prezentate)
Costul eligibil (valoarea eligibilă):
(se indică valoarea eligibilă a proiectului, costurile 
neeligibile sunt prevăzute în pct. 17 din 
Regulament)
Suma subvenţiei solicitate:

■

Sursele cofinanţării:
(se indică sursele mijloacelor financiare in MDL 
pentru asigurarea cofinanţării)

Bugetul local
Împrumuturi/Credite

" " " ”
Contribuţia populaţiei
Din alte surse

5* INFORMAŢII PRIVIND CONTUL BANCAR AL SOLICITANTULUI

Contul solicitantului IBAN

drumurilor şi podurilor locale care asigură acces la bunuri ale domeniului public de 
interes local_______________  km _____  _  ____  ______
LD extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, epurarea 

apei şi canalizării, destinate obiectivelor publice de interes local:

O  proiecte în domeniul gestionării resurselor de apă___________ km.

□  proiecte în domeniul colectării epurării şi deversării apelor uzate în 
sisteme de canalizare şi/sau receptori naturali___________ km.

DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE COMUNITATE

Primarul satului/comunci/ oraşului
denumirea numele, prenumele semnătura



CERERE DE SOLICITARE A SUBVENŢIEI ÎN AVANS 
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural

MĂSURA 2: Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale

DATE

Secţia / Serviciul TeritoriuI(ăj
Nr. de înregistrare în Registrul manual
Data înregistrării J» 20
Numele/Prcnumele funcţionarului responsabil

Semnătura

7. DATE SOLIC ITANT,
Raionul_____________

Primăria____________

Satul / Comuna/Oraşul 

Coordonatele GPS

8, DA TE
2.1 Primăria:

1.Informaţii generale

Adresa juridică {postulă)

Codul fiscal
Adresa electronică {email)
Date de contact (anticamera) 

Telefon 
Fax

2.2 Primar (persoana împuternicită după caz):

Numele, prenumele
Telefon de contact
Adresa electronică {email) .

3.1 DENUMIREA PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANŢARE:

3.2 Beneficiarii proiectului:

o Populaţia totală a comunităţii -
(conform dalelor ultimului Recensământ)

o Beneficiari direcţi ai proiectului - 

o Beneficiari indirecţi (potenţiali) -



Costul total (valoarea investiţiei)
(se indică costul total al proiectului, conform
documentaţiei prezentate)_______________ _______
Costul eligibil (valoarea eligibilă)
(se indică valoarea eligibilă a proiectului. costurile 
neeligibile sunt prevăzute în pct. 17 din 
Regulament)___________________________

Suma subvenţiei solicitate -
Sursele cofinanţării:
(se indică sursele mijloacelor financiare in MDL
pentru asigurarea cofinanţării)________

Bugetul local 
Împrumuturi/Credite 
Contribuţia populaţiei 

Din alte surse

11.INFORMAŢII PRI m am sAR AL SOLICITANTULUI

Contul solicitantului IBAN

o crearea, îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor locale de bază pentru populaţia rurală, inclusiv
agrement şi cultură, precum şi structura aferentă

1 1 renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a 
zonelor pentru organizarea pieţelor, tîrgurilor, 
expoziţiilor;

1 1 reabilitarea străzilor pietonalc locale, 
instalarea iluminatului public;

] sisteme de producere şi furnizare a energici
I | dezvoltarea serviciilor sociale destinate 

grupurilor vulnerabile (centre de îngrijire
folosind resurse regenerabile; pentru copii, bătrîni şi persoane cu nevoi 

speciale);

1 Iconstructia/reconstrucţia grădiniţelor, inclusiv ^achiziţionarea de vehicule şi echipament de
dotarea acestora; deszăpezire, întreţinere spaţii verzi;

1 înfiinţarea, amenajarea facilităţilor publice de 
agrement pentru populaţia rurală(parcuri, locuri de 
joacă pentru copii, terenuri de sport, piste pentru 
biciclişti);

1 Iconstrucţia/reconstructia lacurilor de 
acumulare a apei ca facilitate publică de 
agrement pentru populaţia rurală şi ca rezervă 
strategică de apă pentru perioadele de secetă ale 
anului;

o  conservarca/restaurarea patrimoniului istoric construit şi de peisaj natural rural

1 Isituri construite -  centre istorice ale localităţilor 
sau fragmente/zone de structură rurală istorică;

1 1 peisaje culturale şi naturale rurale şi situri naturale 
de înaltă valoare;

1 llocuri ale memoriei istorice culturale; |_Jcrearea/amenajarea/renovarea, muzeelor rurale;

O restaurarea/reabilitarea/conservarea monumentelor/strueturilor istorice specifice pentru arhitectura 
rurală tradiţională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public 
(crame vechi, mori, conace boiereşti) cu accent pe dezvoltarea turismului rural



o conservarea patrimoniului imaterial şi a tradiţiilor proprii ale comunităţii locale 
Q m uzica şi dansul; I lelemcntc de folclor şi etnografie.
Oprofesii tradiţionale;

o crearea centrelor pentru vizitatori în ariile protejate şi traseele turistice: 
o restaurarea zonele naturale de valoare înaltă, inclusiv ecosistemele naturale.

DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE COMUNITATE

Prim aru l satului/com unei/oraşului
denumirea numele, prenumele semnătura



LISTA ŞI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE SOLICITARE A
SUBVENŢIILOR ÎN AVANS
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pentru Măsura 1 şi 2
Documente obligatorii

1 Cererea de solicitare a subvenţiei în avans 
(formular tipizat)

□  da □  NU

2 Proiectul investiţional (formular tipizat) □  DA □  NU

3
Declaraţia pe proprie răspundere privind 
veridicitatea informaţiilor şi a documentelor 
prezentate (formular tipizat)

□  DA □  NU

4 Declaraţia cu privire la conflictul de interese 
(formular tipizat) □  DA □  NU

5 Copia deciziei consiliului local privind:

a aprobarea proiectului investiţional □  da □  NU

b dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel 
puţin 20% din valoarea proiectului eligibil

□  DA □  NU

c

împuternicirea primarului sau a persoanei pentru a 
depune cererea de proiect investiţional, cu dreptul 
de a semna contractul de acordare a subvenţiei în 
avans şi alte acte necesare

□  DA □  NU

6 Documentaţia de proiect
U  DA □  NU 

1 I Nu se aplică

7
Deviz de cheltuieli descifrat pentru materialele ce 
urmează ă fi utilizate, serviciilor de montare şi 
instalare

□  da □  nu

8 Copia planului de dezvoltare a localităţii, aprobat 
de consiliul local

□  DA □  NU 

f 1 Nu se aplică

9 Copia strategiei de dezvoltare locală, aprobată de 
consiliul local

□  da □  NU 

1 1 Nu se aplică



10

Copia actelor permisive necesare pentru efectuarea 
investiţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
721/1996 privind calitatea în construcţii, Legii nr. 
163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţie, Legii nr. 851/1996 privind expertiza 
ecologică şi Legii nr. 86/2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului

□  da □  nu

Documente suplimentare

11

Copia planului urbanistic general aprobat de 
consiliul local □  DA □  NU 

1 I Nu se aplică

12

Avizul prealabil, eliberat de către 
Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice, 
privind corespunderea intervenţiilor propuse 
cerinţelor de protejare a monumentelor istorice (în 
special în cazul modificării funcţiunii/ utilizării 
iniţiale a clădirii)

□  da □  NU 

1 1 Nu se aplică

NOTA: Lista se anexează tu cererea de solicitare a subvenţiilor în avans, cu păstrarea ordinii conform acesteia.

Data “___ ”________________ 20__ ____________________________
(Numele, Prenumele solicitantului)

I.Ş (Semnătura)



CERERE DE SOLICITARE A SUBVENŢIEI ÎN AVANS 
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural

MĂSURA 3: Diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole

DATE DE ÎNREGISTRARE

Secţia / Serviciul Tcritorial(ă)
Nr. de înregistrare în Registrul manual
Data înregistrării >> »» 20
Numele/Prenumcle funcţionarului responsabil

Semnătura

Denumirea agentului economic

Forma organizatorico-juridică 
Cod Fiscal (IDNO) 

Data înregistrării de stat 
Sediul juridic: 

Sa t u I/Co m u n a/O raşu 1 
Str.

Telefon fix/mobil/fax 
E-mail

t4. DATE DE CONTACT
2.1 Administratorul

Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax

E-mail
Data naşterii

Vârsta
Genul

Cod de identitate (IDNP)
Act de identitate Seria Nr

2.2 Reprezentant legal
Nume şi Prenume 

Cod de identitate (IDNP) 
Adresa

Telefon fix/mobil/fax

E-mail 
Nr. Procurii Seria

Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):

Nume/orenume şi %

Nunie/i) renume şi %
Nume/orenume Si %
Nume/orenume ________________________ sL %

15. Studiile efectuate de solicitant

o Studii superioare (instituţia)________________ specialitatea__
o Cursuri de instruire în domeniul anlrcprenoriatului (compania)



16. Numărul de locuri «oi de mancă planificate a fi create după efectuarea investiţiei (inel. autoangajarea
solicitantului)

Angajat permanent | Sezonier
Locuri de muncă existente

o Femei o o
o Bărbaţi o o

Locuri de muncă noi
o Femei o o
o Bărbaţi ° °

n. DATE DESPKE PROIECTUL PROPUS

DENUMIREA PROIECTULUI PROPUS SPRE FINANŢARE:

18. BUGET
, x . ' v Ja * îA- :. . ' . : - *• y i

Amplasamentul proiectului (numărul cadastral)

Municipiul/Raion/Oraş
Sat/Comună
Strada
Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei 
(se indică costul total al proiectului conform 
documentaţiei prezentate)
Costul eligibil (valoarea eligibilă)
(se indică valoarea eligibilă a proiectului, costurile 
neeligibile sunt prevăzute în pct. 17 din 
Regulament)
Suma subvenţiei solicitate, lei

Sursele cofinanţării:
(se indică sursele mijloacelor financiare in MDL 
pentru asigurarea cofinanţării)

- Proprii (lei)
I m p r u m u t u r i/C red ite/C red i te 
teii nice

19. INFORMAŢH Paamamai!h M LICITANTULUI
Denumirea băncii 
Filiala/ Adresa băncii
Codul băncii
Contul solicitantului IBAN

o proiecte privind diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, care vor contribui la dezvoltarea serviciilor şi crearea de

noi locuri de munca în spaţiul rural



1 1 înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere 
a tehnicii şi echipamentelor, ateliere de cizmărie

1 1 achiziţionarea de sisteme, maşini, echipamente şi 
utilaje non-agricole, inclusiv sisteme de producere şi 
furnizare a energiei folosind resurse regenerabile

1 1 crearea şi modernizarea serviciilor veterinare
|_| centre de instruire şi formare pentru însuşirea
profesiilor, hobby sau dezvoltare personală, sport şi 
rccreere, servicii de suport educaţional, tabere de 
odihnă pentru copii, centre de tehnologii 
informaţionale

1 1 construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de 
cinema, posturilor locale de televiziune şi radio

|_Iprelucrarea/procesarea/ambalarea şi comercializarea
directă a specialităţilor tradiţionale garantate

I I construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor tic comercializare directă doar a produselor alimentare şi 
nealimentare de fabricare proprie/locală

O proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi 
meşteşuguri tradiţionale

□ crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti I I construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor 
operaţionale şi a utilităţilor conexe unităţilor 
meşteşugăreşti

achiziţionarea utilajelor, uneltelor şi dispozitivelor, inclusiv echipamente hardware şi produse software,
pentru prelucrarea, ambalarea şi marketingul produselor meşteşugăreşti______________________________

O proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi activităţilor de turism rural, precum şi
activităţilor în aci- liber

□
construcţia/modernizarea/dotarea/amenajarea 
structurilor de primire turistică

I I dotarea şi amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor 
de agrement şi activităţi recreative pentru turişti, activităţi în aer 
liber

DATA COMPLETĂRII FORMULARULUI DE AGENTUL ECONOMIC

20
(Numele, Pronumele solicitantului)



LISTA ŞI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE SOLICITAREA A
SUBVENŢIILOR ÎN AVANS
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Măsura 3
Documente obligatorii

1 Cererea de solicitare a subvenţiei în avans (formular 
tipizat)

□  DA Q  NU

2
Plan de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 
5 ani (formular tipizat)

□  DA Q  NU

3
Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea 
datelor şi a documentelor prezentate (formular tipizat)

□  DA Q  NU

4 Copia extrasului din Registrul persoanelor juridice
□  DA Q  NU

5 Copia certificatului de înregistrare, cu anexarea 
declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti

□  DA □  NU

6

Documente confirmative privind formarea 
profesională în domeniul antreprenoriatului (copia 
diplomei de studii superioare, certificatul de instruire 
ce atestă pregătirea profesională a administratorului în 
domeniul antreprenoriatului)

□  DA □  NU

7

Documente justificative care demonstrează 
disponibilitatea cofinanţării a cel puţin 20% din 
valoarea costurilor eligibile ale proiectului 
investiţional (mijloace băneşti proprii, credite bancare, 
împrumuturi, garanţii bancare, credite tehnice, însoţite 
de garanţii bancare)

□  DA □  NU

8
Certificatul ce atestă lipsa restanţelor la achitarea 
impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, 
eliberat de Serviciul fiscal de Stat

□  DA □  NU

9 Documentul ce atestă dreptul de proprietate/posesie 
asupra imobilului pentru care se efectuează investiţia.

□  DA □  NU

Documente suplimentare

10
Deviz de cheltuieli descifrat pentru materialele ce 
urmează a fi utilizate, serviciilor de montare şi 
instalare

□  DA □  NU 

[3] Nu se aplică

11 Declaraţia cu privire la conflictul de interese (formular 
tipizat)

□  DA □  NU



Copia înştiinţării de recepţionare a notificării privind
□  DA □  NU

iniţierea activităţii de comerţ,
depuse la autoritatea administraţiei publice locale pe al 
cărei teritoriu se va desfăşura activitatea turistică

I | Nu se aplică

NOTA: Lista se anexează la cererea de solicitare a subvenţiilor în avans, cu păstrarea ordinii conform acesteia.

Data “____”_________________ 20___ _________________________ _____
(Numele, Prenumele solicitantului)

L.Ş. (Semnătura)



Anexa nr. 2
la Ordinul MADRM nr. -3 6 din -//. 0 * 2 , 'blO

Agenţia de 
Intervenţie si Plăti? j »

pentru Agricultură

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural

P r o i e c t  i n v e s t i t i o n a l
y

Raionul
Primăria
Satul /Comuna/ Oraşul 
Date coordonator tel: 
Beneficiarul efectiv

DENUMIREA PROIECTULUI Se indică denumirea proiectului



CUPRINS

I. Introducere.........................................................................................

II. Descrierea conceptuală a proiectului...............................................

III. Prezentarea proiectului.....................................................................

IV. Datele tehnice necesare elaborării şi fundamentării proiectului

V. Durata de implementare a proiectului............................................

VI. Bugetul proiectului..............................................................................

VII. Durabilitatea proiectului..................................................................

VIII. Concluzii şi recomandări...................................................................

IX. Anexe.....................................................................................................



Date despre solicitantul de subvenţii în avans

Denumirea completă a solicitantului:

Adresa juridică:

Codul fiscal

Rechizitele

Numărul de telefon: cancelaria sau 
secretarul APL

Numărul de telefon: primarului 
localităţii

Adresa electronică:

Pagina web:

Persoana de contact implicată în 
proiect:

Adresa electronică a persoanei de 
contact:

Beneficiarul efectiv al proiectului

Den urnirea proiectului

Termenul de realizare



Capitolul I

Introducere

în cadrul acestui capitol, solicitantul de subvenţii va descrie amplasarea a geografică a localităţii 
unde este preconizată realizarea investiţiei, va enunţa condiţiile pedologice, climaterice după caz, 
accesul la drumurile naţionale şi locale.

Se vor descrie suprafeţele acvatice, păduri, imaşuri şi suprafaţa terenurilor agricole prelucrate în 
localitatea dată. în acelaşi sens, se va descrie structura demografică a localităţii, numărul de localnici, 
inclusiv repartizarea acestora pe categorie de sex. vârstă, etnie etc.

Nemijlocit se va indica numărul gospodăriilor ţărăneşti, agenţi economici activi, contribuţia 
acestora la formarea bugetului local, inclusiv se va descrie infrastructura existentă a localităţii (suprafaţa 
drumurilor, case de cultură, grădiniţe, şcoli, puncte medicale etc.).

Teleneşti Raion

Zgărdeşli
O

^Cîşla

Ghilicen?

Itan)

Plstruieni O ^O rdăşei q  

Brînzenii Noi_

Tirşi^ei

Căzâneşti
O

Scorţeni
O

Băneşti
O

Negureni Nucăreni

o °  °  .
Chiţcanii Vechi Ţîntăreni 

O
Chiştelniţa
O

Mîndreşti
O

Verejem

Ineşti 
☆  °

Teleneşti teuseni 
o

RatuşO
Codrul Nou
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Capitolul II

Descrierea conceptualei a proiectului

2.1 Obiectivul general şi cele specifice ale proiectului:

Se vor descrie obiectivele generale necesare pentru a fi realizate, inclusiv cele specifice (max. 100 
cuvinte)

2.2 Relevanţa şi analiza cost-benejiciu:

Solicitantul se va axa pe următoarele aspecte:

a. Relevanţa proiectului în raport cu necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea dată;

b. Modul în care proiectul se încadrează şi contribuie la realizarea strategiei locale, raionale, 
naţionale de dezvoltare şi corelaţia acestuia cu alte proiecte/programe finanţate din fondurile 
publice;

c. Acoperirea nevoilor şi necesităţilor, dificultăţilor din zona/regiunea dată;

d. Avantajele proiectului, alte activităţi propuse pentru satisfacerea necesităţilor, nevoilor şi 
depăşirea dificultăţilor vizate.

2.3 Potenţialii beneficiari ai proiectului, grupul-ţintd.

a. Grupurile sau entităţile care vor beneficia direct sau indirect în urma realizării proiectului;

b. Beneficiarii finali şi numărul estimativ al acestora;

Populaţia totală a comunităţii (conform datelor ultimului recensământ al populaţiei şi
locuinţelor),

Inclusiv _______ femei (> 18),
_______ bărbaţi (> 18)
______ copii (< 18)

Beneficiari direcţi ai proiectului:

total , ce constituie___ % din numărul total al populaţiei comunităţii
inclusiv, copii (< 18)_______

Beneficiari indirecţi şi potenţiali_____ (părinţii, copii, gospodării casnice, agenţi economici)

c. Motivele selectării grupului ţintă sau beneficiarilor finali ai proiectului.

2.4 Descrierea activităţilor.

a. Descrierea succintă în ordine cronologică a activităţilor care urmează a fi desfăşurate în vederea 
obţinerii rezultatului scontat;

b. Stadiul în obţinerea actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, sau data estimativă 
de obţinere a acestora;



c. Descrierea echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui, modul de utilizare în cazul 
în care proiectul prevede astfel de achiziţii;

d. Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent realizat 
sau parţial realizat şi reluarea acestuia;

e. Succint despre participanţii proiectului şi rolurile acestora (APL, AIPA, grupul ţintă, beneficiarul 
proiectului, executorii lucrărilor).

Capitolul III. Prezentarea proiectului

Rezumatul proiectului
Se va efectua descrierea proiectului, inclusiv cu menţionarea situaţiei actuale, problemele cu care 
se confruntă, beneficiarii ai acestui proiect etc.

Scopul proiectului

Se va menţiona succint scopul urmărit de către solicitant.

Impactul economic şi social al proiectului

Impact economic Impactul social

Grupul Ţintă/benejiciarii finali
Grupul ţintă al proiectului sunt persoanele din sat.

Numărul beneficiarilor proiectului
Direcţi (Femei/Bărbaţi) Femei - xx, Bărbaţi - xx
Persoane în etate
Persoane cu mobilitate redusă
Indirecţi
Agenţi economici

Rezultatele proiectului
Se vor descrie rezultatele proiectului, inclusiv efectele pe termen lung:
-  Se va descrie succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori iniţiale şi ţinte, inclusiv 

numărul locurilor de muncă nou create (pentru măsura nr.2).
-  Se va preciza cum va contribui proiecţiiI la soluţionarea problemei identificate.______ _

Efectele multiple ale proiectului

-  Se va descrie după caz posibilitatea aplicării proiectului pe o arie mai mare din regiune.
-  Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activităţi care vor avea efect benefic 

asupra regiunii.

Partenerii implicaţi în proiect
Partener 1
Partener 2
Partener 3

Primăria localităţii
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură
Unitatea, entitatea realizatoare a proiectului

Partener 4 Unitatea care va gestiona bunul investitionai



Capitolul IV
Datele tehnice necesare elaborării şi fundamentării proiectului

1.1 Aria terenurilor, amplasarea proiectului, statutul (apartenenţa) acestora.
Se va indica informaţii despre aria terenurilor care urmează a fi ocupate de obiectul investiţiei, 
încadrarea în planul de urbanism şi amenajare a teritoriului, caracteristica geo-fizică ale 
terenurilor.

1.2 Descrierea separată ale obiectivelor investiţiei: clădiri, reţele, echipamente.
1.3 Respectarea cerinţelor şi condiţiilor obligatorii pentru construcţie.
1.4 Caracteristica geofizică ale sectoarelor preconizate pentru construcţie (se vor menţiona în cadrul 

construcţiilor capitale studiu geotehnic, studii topogralice, rezistenţa la cutremure, alunecări de 
teren etc.)

1.5 Structura geologică a terenurilor, nivelul apelor freatice, se vor lua în consideraţie toţi parametrii 
tehnici, economici, de mediu, riscuri.

1.6 Principalele caracteristici ale construcţiei, planul situaţional, planul general, schiţa de proiect.
1.7 Argumentarea tehnologiei selectate prin prisma eficienţei economice energetice securităţii faţă 

de utilaj, cerinţe ecologice.
1.8 Planul de marketing pentru obiectivele turistice, conservarea/restaurarea patrimoniului istoric, 

restaurarea zonelor naturale, etc.
Se va prezenta un studiu asupra :

- Analizei mediului în care va activa locaţia:
Determinarea oportunităţilor şi riscurilor, punctelor tari şi slabe (analiza SWOT);
Fundamentarea strategiilor de marketing;
Determinarea bugetului pentru promovarea serviciilor (se vor descrie acţiunile de promovare a 
serviciilor: a) publicitate-reclamă difuzată la radio sau televiziune, b) broşuri postere şi pliante, 
c) Panouri, indicatoare, d) Internet, relaţii publice, e) Participarea la târguri expoziţii, evenimente 
speciale etc.)

Capitolul V. Durata de implementare a proiectului.

Proiectul se propune a fi implementat într-o perioadă d e ____luni.
Anul 1 Anul 2

Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 1 Semestrul 2 Responsabil
de

implementare
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Exemplu

—
Activitatea 1

Activitatea 2
Activitatea 3
Etc.

Notă: In planul de acţiuni nu vor f i  indicate date calendaristice concrete, ci doar genericele: .. luna I ", .. luna 2" etc. Se recomandă ca solicitantul să-fi 
rezerve, in cadru! proiectului, un timp suplimentar, activităţile vor f i  doar numite, /a ră  să se fiică o descriere detaliată.

Planul de acţiuni privind implementarea proiectului
Planul de acţiuni/activităţi

Activitate Data desfăşurării Descrierea activităţii Rezultatele planificate
Activitatea 1
Activitatea 2

Notă: Clanul de acţiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, oferind astfel informaţii clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi.



Capitolul VI. Bugetul proiectului

Cheltuieli Costuri planificat 
conform devizului (în Ici)

Inclusiv (lin contul:

FNDAMR
Contribuţia APL (se va indica 

inclusiv contribuţia comunităţii 
şi/satt diasporei)

1. Lucrări de construcţii
1.1 Obiectul 1
1.2 Obiectul 2
2. Echipament şi 
inventar
2.1 Echipament I

2.2 Echipament 2
Total costuri ale 
proiectului

Nota explicativă a bugetului:

Lucrări de construcţii. La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentaţiei de proiect şi în nota 
explicativă va fi indicat când a fost elaborat şi data verificării proiectului de către instituţia de stat în domeniu. în cazul 
când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui 
individual conform proiectului.

Echipament şi inventar. La acest capitol va fi inclus flecare unitate de echipamentul propusă de a fi procurată în cadrul 
proiectului şi necesitate utilizării lui în activitatea solicitantului. De asemenea va fi descris necesitatea în procurarea 
programelor de operare soft. La acest articol vor fi incluse unităţile de transport specializat necesar şi inventar

Capitolul VII. Promovarea proiectului

Activităţi de promovare/mediatizare a proiectului investiţional (max. 100 cuvinte)
Promovarea proiectului se va realiza prin intermediul paginii web a Primăriei X, material de 
vizibilitate, radioul local etc.

Capitolul VIII. Durabilitatea proiectului

Durabilitatea/Continuitatea proiectului
Durabilitatea proiectului va fi asigurată de către Primăria X sau de către instituţiile specializate.

N'/O Acţiuni Termen tie 
realizare

Responsabili Părţi
implicate

Costal, 
lei

Sursa de 
finanţare

Indicatori 
de progres

Instituţia Persoana
responsabilă

Acţiunea 1:

Acţiunea 2:

Capitolul IX  Concluzii şi recomandări



Capitolul X  Anexe.

Anexa 1. Extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de oficiul cadastral teritorial care confirmă 
înregistrarea drepturilor APL asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile;

Anexa 2. Scrisoare de garanţie din partea APL precum că clădirea/terenul propus spre 
renovare/construcţie nu este obiectul unei dispute în instanţă de judecată;

Anexa 3. Copia sau Extrasul din Planul strategic de dezvoltare socio-economică a comunităţii (sau alt 
document similar) care confirmă că propunerea de proiect este o problemă prioritară a comunităţii; 
Anexa 4. Copia Planului urbanistic general (pentru proiectele investiţionale prevăzute la măsura nr. 1);

Anexa 4. Procesele verbale ale consultării populaţiei şi beneficiarilor prin focus grupuri şi listele 
participanţilor la focus-grupuri cu semnături personale;
Anexa 5. Bugetul proiectului;

Anexa 6. Scrisoare de garanţie cu privire la asigurarea impactului imediat al proiectului după darea lui 
în exploatare;

Anexa 7. Conceptul de asigurare a durabilităţii proiectului la etapa post-implementare.



la Ordinul MADRM nr.
2  i Anexa nr. 3

J r G  din S Y . O o l  2020

PLAN DE AFACERI AL

(denumirea entităţii)
MĂSURA 3: DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN ACTIVITĂŢI NONAGRICOLE

1. DATE DESPRE SOLICITANT
LI. Cod Fiscal (IDNO)
1.2. Forma organizatorico-juridică
1.3. Denumirea Solicitantului
1.4. Data înregistrării de stat
1.5. Capital social
1.6. Cod CAEN (domeniul de activitate economică)
1.5. Sediul juridic:

2. DATE DESPRE FONDATOR/FONDATORI
2.1 . Numele, Prenumele
2 .2 . Data naşterii
2.3 . Vîrsta

2 .4 . încadrarea în calitate de întreprindere micro sau mică 1 1 micro
Salariaţi Cifra de 

afaceri
U mică

Salariaţi Cifra de 
afaceri

2.5 . IDNP
2.6 . Categoria solicitantului:tînăr, femeie sau alt tip de antreprenor 1 1 Tînăr 1 i Femeie 1 i alt tip

3. DATE DESPRE PROIECTUL INVESTIŢIONAL

3.1 .

Denumirea obiectului propus spre 
finanţare conform pct. 14 din HG 
476/2019

3.2 . Valoarea totală a proiectului, lei

3 .3 . Aplicarea tehnologiilor avansate [H  Aplicarea tehnologiilor
—  informaţionale

| j Aplicarea tehnologiilor prietenoase 1 1 Tehnologii unice/know-how

3.4. Dimensiunea unităţii administrativ-tcritoriale în cave se efectueaiă investiţia (nr. locuitori)
3 .5 . Numărul beneficiarilor în urma implementării proiectului investiţional

3.6 .

Bugetul investiţiei constituie lei. Contribuţia solicitantului la investiţie va constituie lei ( %). Suma 
restantă necesară neutru finisarea investiţiei va fi asigurată din alte surse ( ) în sumă de lei ( %).
* se indică sursa concretă

3.7 . Infrastructura/structura/proiectul investiţional va asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă:
DA NU

4. PATRIMONIUL LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII
Categoria de bunuri imobile/mobilc Forma de posesie Suprafaţa



NOTA: In capitolul 4 vor f i  adăugate toate bunuri de care dispune entitatea la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar

5. Descrierea detaliata a proiectului investiţional



7. Obiectivele

8. Graficul de implementare a proiectului investiţional

Obiectiv/ acţiune planificată
2 0 _ 20__ 20__ 20__ 20__

Tr. 1 Tr. II Tr. III Tr. IV7 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV

9. NUMĂRUL LOCURILOR DE MUNCĂ NOU-CREATE

Nr. d/o Categorii salariaţi Vîrsta (ani)
20 20__ 20_ 20__ 20__

M F IM F M F M F M F

9.1. Salariaţi 
permanenţi 

(normă deplina)

18-25
25-45

de la 45

9.2.

Salariaţi 
permanenţi 

(normă redusă)
18-25
25-45

de la 45

9.3. Zilieri
18-25
25-45

de la 45

10. Planificarea achiziţiilor

20__ 20__ 20__ 20 20__
Nr. d/o Categoria de bunuri imobile Forma de Suprafaţa, Forma de Suprafaţa, Forma de Sup rafaţa, Forma de Suprafaţa, Forma de Suprafaţa,

posesie ha/m2, etc. posesie ha/m2, etc. posesie Iia/m2, etc. posesie ha/m2, etc. posesie ha/m2, etc.



Categorii de bunuri mobile
20_ 2 20__ 20 2 ( j _

Număr
unităţi

Suma totală 
> lei

Număr
unităţi

Suma totală 
, lei

Număr
unităţi

Suma 
totală , lei

Număr
unităţi

Suma 
totală , Iei

Număr
unităţi

Suma 
totală , lei

Notă: tabelul dat se completează cu bunurile mobile şi/sau imobile ce urmează a f i  achiziţionate întru realizarea proiectului investiţional. Acest tabel poate fi  completat cu alte 
coloniţe ce ar demonstra achiziţia ce urmează a f i  efectuată.

11. Costul investiţiei şi sursele de finanţare

Denumirea completă a bunurilor achiziţionate Costul total al 
investiţiei, lei

Costul total al 
investiţiei fără TVA, 

Ici

Surse de finanţare

entitatea credit împrumut alte surse
ici % Iei % Iei % Iei %

Investiţia totală

12. Rezultatele financiare

Indicatori
20 20 20 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
1. VENITURI
1.1. Venituri din vînzări

1.2. Alte venituri
TOTAL VENITURI
II. CHELTUIELI
1. Cheltuieli salarizare
2. Cheltuieli financiare 
(comisioane, asigurări, dobînzi)
3. Cheltuieli comerciale 
fnnblioitate transnort. vizibilitate-)
Alte cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI



III. C O STU L IN V E ST IŢ IE I 
T O T A L E
3.1. Costul investiţiei cu TVA

3.2. Costul investiţiei fără TVA

PR O FIT  BRUT
IM PO Z ITU L  PE V E N IT
PR O FIT  N E T

13. Termenul de recuperare a investiţiei pentru care se solicită subvenţia
Indicator 20__ 20__ 20_ 20 20 20 20 20 20 20

A. Costul investiţiei (iniţial/rămas), la început de an
B. Profitul net pentru afacere
C. Costul investiţiei (rămasă), la sfîrşit de an

(ATENŢIE: l*se calculează C=A-B: se repeta pentru fiecare un) 
Plan de afaceri elaborat de:

Data “ 20
(Sc indică Compania de consultanţă care a elaborat planul de afaceri)

L.Ş. (Semnătura)



Anexa nr. 4
la Ordinul MADRM nr. 3 & din OJ2. -JOJD

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor prezentate

Subsem natul______________________________________ , în calitate de primar al localităţii
, raionul/municipiul , care solicită sprijin

(denumirea satului/connmei/oraf ului)

financiar conform măsurii n r.___din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea
nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului 
rural, cunoscând prevederile art. 3521 (Falsul în declaraţii) din Codul penal, declar că toate informaţiile 
din cererea de solicitare a subvenţiei în avans, precum şi toate documentele anexate Ia aceasta sunt 
veridice.

Data

Semnătura solicitantului



DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor prezentate

Subsemnatul
administrator/ reprezentant
IDNO

al
(denumirea

în

completă a

calitate de

întreprinderii solicitante)

care solicită sprijin financiar conform măsurii n r .___din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural, cunoscând prevederile art. 3521 (Falsul în declaraţii) din Codul penal, 
declar că toate informaţiile din cererea de solicitare a subvenţiei în avans, precum şi toate documentele 
anexate la aceasta sunt veridice.

Data

Semnătura solicitantului



Anexa nr. 5

la Ordinul MADRM nr. clin A  °*2. JVjLO

DECLARAŢIE
cu privire la conflictul de interese

Subsem natul______________________________________, în calitate de primar al localităţii
______________raionul/municipiul__________________________________________ , care solicită

(denumirea satiihii/comiinei/orafiihii)

sprijin financiar conform măsurii nr. ___ din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru
îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural, declar că nu am un interes personal ce ar putea influenţa examinarea 
imparţială şi obiectivă a cererii de solicitare a subvenţiei în avans.

Data

Semnătura solicitantului



DECLARAŢIE
cu privire la conflictul de interese

S u b s e m n a t u l _______________
administrator/reprezentant al
1DNO_____ __________ _________,

în calitate de

(denumirea completă a imreprimlerii solicitante)

care solicită sprijin financiar conform măsurii n r .___din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor
pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural, declar că nu am un interes personal ce ar putea influenţa examinarea 
imparţială şi obiectivă a cererii de solicitare a subvenţiei în avans.

Data

Semnătura so 1 icitantului



Anexa nr. 6

la Ordinul MADRM nr J C  din M  ■ 0 ^  J a j O

CONTRACT
DE ACORDARE A SUBVENŢIEI ÎN AVANS 

Nr.

„____”_______________20__ mun. Chişinău

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Agenţia de Intervenţie şi Plăti pentru Agricultură (Agenţia), cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan 

cel Mare şi Sfânt, 162 (MD-2004), reprezentată de Vădim CURMEI, director, pe de o parte
Şi
_____________________________  (Beneficiar), cu sediul î n ___________________________ .

reprezentată d e ___________________________ , pe de altă parte,
ambele denumite în continuare „părţi” sau în mod individual „parte”,
având în vedere decizia Comisiei de Evaluare şi Selectare adoptată prin Procesul-verbal nr. _

din___________ , prin care proiectul investiţional corespunzător dosarului de subvenţionare nr.
_____________________a fost selectat pentru finanţare,

au consimţit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Agenţie va acorda beneficiarului subvenţii în avans pentru investiţia ce urmează a fi efectuată în

conformitate cu măsura nr. ___________  din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru
îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 (Regulament), iar 
beneficiarul va implementa proiectul investiţional subvenţionat şi va menţine criteriile de eligibilitate 
conform prevederilor Regulamentului, prezentului contract şi a proiectului/planului de afaceri.

3. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI COFINANŢAREA
3.1. Valoarea proiectului investiţional constituie____________ lei, dintre care_____________ lei

reprezintă valoarea proiectului eligibil.
3.2. Valoarea subvenţiei aprobate conform procesului-verbal al Comisiei de evaluare şi selectare

nr.____________ din___________________________constituie_____________ Iei.
3.3. Contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţii este de __ % din valoarea proiectului

investiţional (investiţiei eligibile + cheltuielile neeligibile) echivalent a _______________ lei.

4. MODALITATEA DE PLATĂ
4.1. Pentru măsurile de sprijin financiar nr. 1 şi nr. 2, plata subvenţiei în avans se efectuează în lei 

moldoveneşti, prin transfer la contul unic trezorerial.
4.2. Pentru măsura de sprijin financiar nr. 3, plata subvenţiei în avans se efectuează în lei 

moldoveneşti, prin transfer la contul Escrow, deschis la o bancă comercială ce activează în Republica 
Moldova, în temeiul unui contract tripartit încheiat între bancă. Agenţie şi beneficiar, după semnarea 
prezentului Contract.

4.3. Plata subvenţiei în avans pentru măsurile de sprijin financiar nr. 1 şi nr. 2 se efectuează în 
modul următor:

a) prima tranşă, în mărime de 40% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursare şi doar după prezentarea de către beneficiar a documentelor 
confirmative prin care se atestă deschiderea şi transferarea mijloacelor financiare, contribuţie proprie, în 
contul unic trezorerial, în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului eligibil;



b) a doua tranşă, în mărime de 40% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursate, după ce beneficiarul va prezenta Agenţiei documentele financiare 
(actele primare contabile -  copiile facturilor/declaraţiilor vamale, invoice-urilor; ordinele de plată, 
devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate) prin care se confirmă cheltuieli în valoare de 50% din 
valoarea proiectului eligibil;

c) a treia tranşă, în mărime de 20% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursare, precum şi în temeiul actului de verificare în teren al Agenţiei în care se 
confirmă cheltuielile suportate de către beneficiar şi stadiul operaţional al proiectului, după ce 
beneficiarul va prezenta Agenţie documentele financiare (actele primare contabile -  copiile 
facturilor/declaraţiilor vamale, invoice-urilor; ordinele de plată, devizul de cheltuieli al lucrărilor 
efectuate) prin care se confirmă cheltuieli în valoare de 80% din valoarea proiectului eligibil. In cazul în 
care. în urma achiziţiilor, suma investiţiilor este mai mică decît cea estimată la momentul încheierii 
contractului de acordare a subvenţiei în avans, tranşa finală va fi diminuată corespunzător investiţiilor 
eligibile efectuate.4.4. Plata subvenţiei în avans pentru măsura de sprijin financiar nr. 3 se efectuează în 
modul următor:

a) prima tranşă, în mărime de 30% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursare şi doar după prezentarea de către beneficiar a documentelor 
confirmative prin care se atestă deschiderea şi transferarea mijloacelor financiare, contribuţie proprie, în 
contul Escrow, în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului eligibil;

b) a doua tranşă, în mărime de 50% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursare, după ce beneficiarul va prezenta Agenţie documentele financiare 
(actele primare contabile -  copiile facturilor/declaraţiilor vamale, invoice-urilor; ordinele de plată, 
devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate) prin care se confirmă cheltuieli în valoare de 50% din 
valoarea proiectului eligibil.

c) a treia tranşă, în mărime de 20% din suma subvenţiei specificată la pct. 3.2, se transferă în 
temeiul unei cereri de debursare, la care se vor anexa documentele ce atestă darea în exploatare a 
obiectului investiţional; copia procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor; copia procesului- 
verbal de recepţie finală, însoţit de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat; 
documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli; documentele financiare (actele primare contabile -  
copiile facturilor/declaraţiilor vamale, invoice-urilor; ordinele de plată, devizul de cheltuieli al lucrărilor 
efectuate). Tranşa se transferă doar după ce Agenţia va efectua o inspecţie la locul amplasării obiectului 
investiţional, pentru a se asigura că lucrările efectuate corespund cu cheltuielile suportate şi stadiul 
operaţional al proiectului.

5. TERMENUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI INVESTIŢIONAL
Termenul de implementare a proiectului investiţional propus conform dosarului de subvenţionare

nr. _____________________  este de ____  luni, dar nu mai mult de 24 luni de la data semnării
prezentului contract.

6. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI
Perioada de valabilitate a prezentului contract se extinde pentru o perioadă de 5 ani, perioadă ce 

include monitorizarea proiectului investiţional de către Agenţie, care se va calcula de la data când 
obiectul investiţional a fost dat în exploatare.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
7.1. Beneficiarul are dreptul:
a) să i se achite subvenţia solicitată conform pct. 3-4, în caz că respectă integral clauzele 

prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative care reglementează domeniul 
subvenţionării;

b) să fie informat de către Agenţie referitor la data şi ora efectuării verificărilor pe teren a 
obiectului investiţiei, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de efectuarea verificărilor respective;

c) să participe la verificările pe teren a obiectului investiţiei;



d) să i se aducă la cunoştinţă concluziile formulate de Agenţie în rezultatul verificărilor pe teren a 
obiectului investiţiei;

e) să formuleze obiecţii la concluziile şi constatările Agenţiei consemnate în rezultatul verificărilor 
pe teren a obiectului investiţiei;

f) să adreseze Agenţiei cereri şi demersuri referitoare la implementarea proiectului investiţional.
7.2. Beneficiarul care a solicitat sprijin financiar conform măsurii nr. 1 este obligat:
a) să respecte clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative 

care reglementează domeniul subvenţionării;
b) să finalizeze implementarea proiectului investiţional propus înăuntrul termenului specificat la 

pct. 5;
c) să asigure durabilitatea proiectului investiţional pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 

obiectului subvenţionat;
d) să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei şi să respecte cerinţele specifice 

de mediu asociate investiţiei;
e) să nu admită ca proiectul investiţional, la etapa implementării, să constituie obiect de finanţare 

nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stal sau din sursele partenerilor de 
dezvoltare.

f) să achiziţioneze utilaje, echipamente şi materiale de construcţie în condiţii de piaţă, în 
conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, întocmind un dosar de achiziţie care să cuprindă: 
minimum trei cereri de ofertă şi dovada transmiterii acestora, ofertele primite, decizia de atribuire şi 
darea de seamă, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii şi, după caz, documentul din care să 
rezulte autorizarea activităţii de producţie/servicii/comerţ a furnizorului;

g) să menţină funcţionalitatea infrastructurii şi să evite orice modificare substanţială care afectează 
condiţiile infrastructurii, ceea ce poate duce la subminarea obiectivelor sale iniţiale;

h) să prezinte trimestrial Agenţiei un raport de progres referitor la implementarea proiectului 
investiţional;

i) să informeze în scris Agenţia despre modificările operate în proiect/plan de afaceri, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data operării modificărilor;

j) să anunţe în scris Agenţia atunci când termenul de implementare a proiectului va fi depăşit, cu 
indicarea cauzelor care au determinat nerespectarea termenului;k) să prezinte Agenţiei, în termen de cel 
mult 5 zile lucrătoare, informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor pe teren a obiectului 
investiţiei pentru care a fost acordată subvenţia;

l) să răspundă, în cel mult 5 zile lucrătoare, demersurilor şi solicitărilor Agenţiei expediate prin 
poştă, poşta electronică, fax şi orice alte mijloace de comunicare;

m) să verifice poşta electronică indicată în cererea de acordare a subvenţiei cel puţin o dată la 5 
zile calendaristice pentru a lua act de eventualele mesaje sau notificări parvenite de la Agenţie;

n) să înlăture neajunsurile constatate în legătură cu implementarea proiectului investiţional şi/sau 
menţinerea criteriilor de eligibilitate care au stat la baza acordării subvenţiei, în termenul şi modul 
propus de beneficiar şi aprobat de Agenţie sau indicat în mod expres de către Agenţie;

o) să restituie subvenţia acordată în caz că nu respectă prevederile prezentului contract, ale 
Regulamentului şi a altor acte normative din domeniul subvenţionării, precum şi în caz de rezoluţiune a 
contractului;

p) să prezinte Agenţiei la finalizarea implementării proiectului copia procesului-verbal de 
executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile 
de montare şi instalare; copia procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor, precum şi a 
procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de decizia/acordul/avizul eliberat de autoritatea competentă 
în domeniul mediului şi resurselor naturale; actele primare contabile (copiile facturilor 
fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-urilor) sau alte instrumente de plată admise pe teritoriul Republicii 
Moldova care nu contravin cadrului legal; pentru proiectele de investiţii în infrastructura de alimentare 
cu apă/evacuare a apelor uzate -  avizul tehnico-economic de la operator, în cazul în care există astfel de 
entităţi sau decizia consiliului local, care atestă conformitatea proiectului cu strategia privind



alimentarea cu apă/evacuarea apelor uzate, sau. după caz, angajamentul unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întâi privind asigurarea gestionării şi întreţinerii investiţiei.

7.3. Beneficiarul care a solicitat sprijin financiar conform măsurii nr. 2 este obligat:
a) să respecte clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative 

care reglementează domeniul subvenţionării;
b) să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei şi să respecte cerinţele specifice 

de mediu asociate investiţiei;
c) să respecte stilul arhitectural local la modernizarea/extinderea clădirilor, astfel încât aspectul 

acestora să nu fie afectat sau dezechilibrat;
d) să includă obiectul investiţiei în circuitul turistic, dacă proiectul investiţional este destinat 

turismului;
e) să respecte cadrul legal în domeniul protejării patrimoniului istoric construit, dacă proiectul 

investiţional constă în renovarea/modernizarea clădirilor/obiectivelor turistice vechi/istorice destinate 
dezvoltării turismului rural, precum şi dacă sprijinul financiar este solicitat în conformitate cu pct. 10, 
subpct. 2), lit. a) din Regulament;

t) să menţină funcţionalitatea infrastructurii şi să evite orice modificare substanţială care afectează 
condiţiile infrastructurii, ceea ce poate duce Ia subminarea obiectivelor sale iniţiale;

g) să nu admită ca proiectul investiţional, la etapa implementării, să constituie obiect de finanţare 
nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de 
dezvoltare.

h) să achiziţioneze utilaje, echipamente şi materiale de construcţie în condiţii de piaţă, în 
conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, întocmind un dosar de achiziţie care să cuprindă: 
minimum trei cereri de ofertă şi dovada transmiterii acestora, ofertele primite, decizia de atribuire şi 
darea de seamă, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii şi, după caz, documentul din care să 
rezulte autorizarea activităţii de producţie/servicii/comerţ a furnizorului;

i) să finalizeze implementarea proiectului investiţional propus înăuntrul termenului specificat la
pct. 5;

j) să asigure durabilitatea proiectului investiţional pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 
obiectului subvenţionat;

k) să prezinte trimestrial Agenţiei un raport de progres referitor Ia implementarea proiectului 
investiţional;

l) să informeze în scris Agenţia despre modificările operate în proiect/plan de afaceri, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data operării modificărilor;

m) să anunţe în scris Agenţia atunci când termenul de implementare a proiectului va fi depăşit, cu 
indicarea cauzelor care au determinat nerespectarea termenului;

n) să prezinte Agenţiei. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, informaţia şi documentele solicitate 
în cadrul verificărilor pe teren a obiectului investiţiei pentru care a fost acordată subvenţia;

o) să răspundă, în cel mult 5 zile lucrătoare, demersurilor şi solicitărilor Agenţiei expediate prin 
poştă, poşta electronică, fax şi orice alte mijloace de comunicare;

p) să verifice poşta electronică indicată în cererea de acordare a subvenţiei cel puţin o dată la 5 zile 
calendaristice pentru a lua act de eventualele mesaje sau notificări parvenite de la Agenţie;

q) să înlăture neajunsurile constatate în legătură cu implementarea proiectului investiţional şi/sau 
menţinerea criteriilor de eligibilitate care au stat la baza acordării subvenţiei, în termenul şi modul 
propus de beneficiar şi aprobat de Agenţie sau indicat în mod expres de către Agenţie;

r) să restituie subvenţia acordată în caz că nu respectă prevederile prezentului contract, ale 
Regulamentului şi a altor acte normative din domeniul subvenţionării, precum şi în caz de rezoluţiune a 
contractului;

s) să prezinte Agenţiei la finalizarea implementării proiectului copia procesului-verbal de 
executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile 
de montare şi instalare; copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a 
procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de decizia/acordul/avizul eliberat de autoritatea competentă 
în domeniul mediului şi resurselor naturale; actele primare contabile (copiile facturilor 
fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-urilor) sau alte instrumente de plată admise pc teritoriul Republicii



Moldova; dovezi de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus înregistrării de stat, în cazul achiziţionării 
de vehicule, echipament de deszăpezire şi întreţinere a spaţiilor verzi.

7.4. Beneficiarul care a solicitat sprijin financiar conform măsurii nr. 3 este obligat:
a) să respecte clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative 

care reglementează domeniul subvenţionării;
b) să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei şi să respecte cerinţele specifice 

de mediu asociate investiţiei;
c) să respecte toate standardele naţionale relevante privind protecţia mediului, protejarea 

patrimoniului cultural şi natural, sănătatea publică şi securitatea muncii;
d) să păstreze dreptul de proprietate sau. după caz, de posesie şi folosinţă asupra bunurilor imobile 

(terenuri/spaţii) ce fac parte din proiectul investiţiona! pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, calculaţi 
începând cu anul depunerii cererii de acordare a subvenţiei în avans;

e) să nu admită grevarea bunurilor deţinute în proprietate, ce fac parte din proiectul investiţional, 
pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, calculaţi începând cu anul depunerii cererii de acordare a subvenţiei 
în avans, cu excepţia cazului când grevarea bunurilor a survenit în urma unui împrumut destinat exclusiv 
finanţării proiectului investiţional;

f) să respecte condiţiile şi standardele naţionale de sănătate a animalelor şi plantelor, conform 
prevederilor Legii nr. 296/2017 privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentare, dacă 
sprijinul financiar este acordat conform pct.14, subpet. 1), lit. f) şi g) din Regulament;

g) să menţină locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, care se va calcula 
începând cu anul următor plăţii ultimei tranşe din subvenţie;

h) să suplinească locul de muncă vacant în termen de maximum 60 de zile lucrătoare, de la data 
când locul a rămas vacant;

i) să menţină funcţionalitatea obiectului investiţiei şi să păstreze toate evidenţele contabile în 
decurs de 5 ani de la data dării în exploatare a obiectului;

j) să nu admită ca proiectul investiţional, la etapa implementării, să constituie obiect de finanţare 
nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de 
dezvoltare.

k) să achiziţioneze utilaje, echipamente şi materiale de construcţie în condiţii de piaţă, în 
conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice. întocmind un dosar de achiziţie care să cuprindă: 
minimum trei cereri de ofertă şi dovada transmiterii acestora, ofertele primite, decizia de atribuire şi 
darea de seamă, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii şi, după caz, documentul din care să 
rezulte autorizarea activităţii de producţie/servicii/comerţ a furnizorului;

l) să finalizeze implementarea proiectului investiţional propus înăuntrul termenului specificat la 
pct. 5;

m) să asigure durabilitatea proiectului investiţional pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 
obiectului subvenţionat;

n) să prezinte trimestrial Agenţiei un raport de progres referitor la implementarea proiectului 
investiţional;

o) să informeze în scris Agenţia despre modificările operate în proiect/plan de afaceri, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data operării modificărilor;

p) să anunţe în scris Agenţia atunci când termenul de implementare a proiectului va fi depăşit, cu 
indicarea cauzelor care au determinat nerespectarea termenului;

q) să prezinte Agenţiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, informaţia şi documentele solicitate 
în cadrul verificărilor pe teren a obiectului investiţiei pentru care a fost acordată subvenţia;

r) să răspundă, în cel mult 5 zile lucrătoare, demersurilor şi solicitărilor Agenţiei expediate prin 
poştă, poşta electronică, fax şi orice alte mijloace de comunicare;

s) să verifice poşta electronică indicată în cererea de acordare a subvenţiei cel puţin o dată la 5 zile 
calendaristice pentru a lua act de eventualele mesaje sau notificări parvenite de la Agenţie;

t) să înlăture neajunsurile constatate în legătură cu implementarea proiectului investiţional şi/sau 
menţinerea criteriilor de eligibilitate care au stat la baza acordării subvenţiei, în termenul şi modul 
propus de beneficiar şi aprobat de Agenţie sau indicat în mod expres de către Agenţie;



и) să restituie subvenţia acordată în caz că nu respectă prevederile prezentului contract, ale 
Regulamentului şi a altor acte normative din domeniul subvenţionării, precum şi în caz de rezoluţiune a 
contractului.

7.5. Agenţia are dreptul:
a) să monitorizeze, înăuntrul termenului de valabilitate al contractului, modul în care beneficiarul 

implementează proiectul investiţional şi cum acesta menţine criteriile de eligibilitate care au stat la baza 
acordării subvenţiei;

b) să solicite de la beneficiar informaţii şi documente referitoare la obiectul investiţiei şi 
implementarea proiectului investiţional pentru care a fost acordată subvenţia;

c) să efectueze verificări pe teren a obiectului investiţiei în lipsa beneficiarului;
d) să adreseze demersuri şi solicitări beneficiarului prin poştă, poşta electronică, fax şi orice alt 

mijloc de comunicare indicat de beneficiar;
e) să nu achite tranşele specificate la pct. 4, dacă se va constata că beneficiarul nu a respectat 

clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului, a altor acte normative care reglementează 
domeniul subvenţionării şi nu a înlăturat neajunsurile în termenul şi modul indicat de Agenţie;

f) să solicite restituirea subvenţiei acordate şi/sau să rezoluţioneze contractul, dacă se va constata 
că acesta nu a respectat clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului, a altor acte normative 
care reglementează domeniul subvenţionării, nu a înlăturat neajunsurile în termenul şi modul propus de 
beneficiar şi aprobat de Agenţie sau indicat în mod expres de către Agenţie.

7.6. Agenţia este obligată:
a) să achite subvenţia solicitată în modul şi termenele stabilite de pct. 3-4, în caz că beneficiarul 

respectă integral clauzele prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative care 
reglementează domeniul subvenţionării;

b) să informeze beneficiarul în formă scrisă (prin intermediul poştei, poştei electronice, faxului sau 
al oricărui alt mijloc de comunicare indicat de beneficiar) referitor la data şi ora efectuării verificărilor 
pe teren a obiectului investiţiei, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de efectuarea verificărilor 
respective;

c) să aducă la cunoştinţa beneficiarului (prin intermediul poştei, poştei electronice, faxului sau al 
oricărui alt mijloc de comunicare indicat de beneficiar) constatările şi concluziile formulate în rezultatul 
verificărilor pe teren a obiectului investiţiei;

d) să păstreze confidenţialitatea documentelor/informaţiilor care au devenit cunoscute cu ocazia 
examinării dosarului de subvenţionare depus de beneficiar sau în procesul de monitorizare a 
implementării proiectului investiţional.

8. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR ŞI CLAUZA PENALĂ
8.1. Beneficiarul va restitui integral suma subvenţiei acordate, dacă nu va respecta clauzele 

prezentului contract, prevederile Regulamentului şi a altor acte normative care reglementează domeniul 
subvenţionării şi dacă nu va înlătura neajunsurile constatate în legătură cu implementarea proiectului 
investiţional şi/sau menţinerea criteriilor de eligibilitate care au stat la baza acordării subvenţiei în 
termenul şi modul propus de beneficiar şi aprobat de Agenţie sau în termenul şi modul indicat expres de 
Agenţie.

8.2. în cazul în care survine situaţia prevăzută la pct. 8.1, beneficiarul va achita suplimentar 
dobândă de întârziere conform prevederilor art. 942, alin. (2) din Codul civil, dacă nu o va restitui în 
modul şi în termenul stabilit de Agenţie.

9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Forţa majoră este un eveniment ce nu depinde de voinţa părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, inundaţii 
sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urinare a unei carantine, embargouri, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

9.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este 
Camera de Comerţ şi Industrie.



9.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract pe 
toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

9.4. Executarea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

9.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile 
lucrătoare de la producere. Dacă partea a omis termenul de notificare stabilit, aceasta decade din dreptul 
de a mai invoca forţa majoră, cu excepţia cazurilor când partea va demonstra că din motive temeinice a 
fost în imposibilitate să prezinte notificarea personal sau prin intermediul unui reprezentant.

9.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

10. MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT
10.1. Orice modificare şi completare a contractului se va face în scris printr-un acord adiţional 

semnat de ambele părţi.
10.2. în cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, beneficiarul va 

notifica Agenţia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor. Notificarea va 
constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui acord adiţional.

10.3. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate faţă de 
Agenţie, iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor considera 
efectiv îndeplinite de către Agenţie.

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ŞI RAMBURSAREA SUBVENŢIEI
11.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;
b) în cazul desfiinţării contractului prin acordul ambelor părţi;
c) în cazul desfiinţării contractului la iniţiativa Agenţiei prin operarea rezoluţiunii datorită 

nerespectării de către beneficiar a clauzelor prezentului contract, a prevederilor Regulamentului şi a 
altor acte normative care reglementează domeniul subvenţionării.

11.2. Agenţia poate desfiinţa prezentul contract prin rezoluţiune, în mod unilateral, începând cu 
data primirii de către beneficiar a declaraţiei de rezoluţiune, iar în situaţia în care beneficiarul refuză 
primirea, din data refuzului primirii declaraţiei.

11.3. Pentru iniţierea procedurii de rezoluţiune şi rambursare a subvenţiei acordate pot fi 
considerate următoarele temeiuri:

a) retragerea sau anularea deciziei Comisiei privind selectarea proiectului investiţional;
b) utilizarea subvenţiei în avans de către beneficiar în alte scopuri decât cele pentru care a fost 

acordată;
c) modificarea proiectului/planului de afaceri de către beneficiar fără notificarea şi acordul prealabil 

al Agenţiei;
d) refuzul beneficiarului de a prezenta informaţiile sau documentele solicitate de Agenţie în cadrul 

verificărilor pe teren.
11.4. Procedura de rezoluţiune este demarată, preferenţial, printr-o scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire sau echivalent. Ca mijloc de expediere a somaţiei se acceptă şi poşta electronică, 
faxul sau alt mijloc de comunicare indicat de beneficiar.

11.5. Beneficiarul va avea la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru a transmite observaţiile sale şi 
pentru a lua măsuri necesare pentru îndeplinirea în continuare a obligaţiunilor specificate în prezentul 
contract. Dacă Agenţia nu confirmă acceptarea acestor observaţii printr-o aprobare scrisă, transmisă în 
interval de 30 zile calendaristice de la primirea lor, contractul se va considera rezolvit.

11.6. Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativă rezoluţiunea prezentului contract, decât cu 
restituirea prealabilă a subvenţiilor acordate de către Agenţie.

11.7. Rezoluţiunea contractului va atrage obligaţia beneficiarului de restituire integrală a subvenţiei 
acordate de către Agenţie.

11.8. Până la rezoluţiunea de fapt a contractului, Agenţia poate suspenda orice plată ca o măsura de



precauţie.

12. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR
Divergenţele care pot apărea în procesul executării clauzelor prezentului contract, vor ti soluţionate 

de către părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord comun, litigiul va fi 
soluţionat pe cale judiciară.

13. NOTIFICĂRI
13.1. Orice notificare înaintată de către o parte a prezentului contract celeilalte părţi, va avea efect 

juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă şi transmisă în conformitate cu prevederile prezentului 
capitol.

13.2. In sensul prezentului contract, prin notificare se înţelege: transmiterea prin poştă tradiţională 
sau prin orice mijloc de comunicare electronică a oricărei informaţii, cereri, somaţii, referitoare la 
realizarea prevederilor prezentului contract.

13.3. Notificările verbale invocate de către părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.
13.4. Notificările se transmit de către o parte celeilalte părţi prin poştă, poşta electronică, fax şi 

orice alt mijloc de comunicare accesibil părţilor.
13.5. Notificările cu privire la rezoluţiune se vor transmite, preferenţial, printr-o scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire sau echivalent, totodată fiind acceptată şi transmiterea acestora 
prin poşta electronică, fax sau alt mijloc de comunicare indicat de beneficiar.

13.6. Notificările transmise prin poştă, printr-o scrisoare recomandată, vor fi considerate ca fiind 
recepţionate la data recepţionării acestora sau la data refuzului de recepţionare. Se va considera că partea 
a refuzat recepţionarea notificării, dacă acest refuz este consemnat în avizul de recepţie sau dacă 
notificările sunt transmise repetat la sediul părţii, însă partea nu este de găsit la sediul indicat şi/sau nu 
ridică personal notificările de la poştă.

13.7. Notificările transmise prin poşta electronică vor fi considerate ca fiind recepţionate la 
expirarea a 5 zile calendaristice, calculate din ziua următoare zilei în care notificarea a fost transmisă.

13.8. Notificările transmise prin fax sau mesaj SMS se vor considera recepţionate în ziua 
transmiterii.

14. CLAUZE FINALE
14.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi durează până 

expirarea termenului specificat la pct. 6 sau până la încetarea contractului.
14.2. Contractul este guvernai şi interpretat în conformitate cu prevederile Legii nr. 276/2016 cu 

privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural. Regulamentului privind 
acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul 
naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2019, 
Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017, iar în 
problemele nereglementate, părţile se vor conduce de dispoziţiile legale din actele normative relevante ale 
Republicii Moldova.

14.3. Contractul este întocmit în limba română, şi se semnează în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă, având aceiaşi forţă juridică.
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Anexa nr. 7
la Ordinul MADRM nr. J 6  din /9. OJ. JCUD

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI 

AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII SI MEDIULUI> >

RURAL PENTRU ANII 2017-2021

MANUAL DE PROCEDURĂ

(ghidul so lic itan tu lu i de subvenţii)

„Îm bună tă ţirea  şi dezvoltarea in frastructurii econom ice

publice rurale ”

Chişinău, 2020



CU PRINS

I. Prevederi generale

II. Descrierea măsurii 1 -  îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 
economice publice rurale

III. Criteriile de eligibilitate ce trebuie să le întrunească solicitantul de 
subvenţii

IV. Documentele obligatorii ce urmează a fi prezentate de către
solicitantul de subvenţii

}

V. Procedura de depunere a dosarului de solicitare a subvenţiei în avans



M anualul de p rocedu ră  aferen t m ăsurii de sprijin  (ghidul solicitan tu lu i) este 

u n  m ateria l de in fo rm are  tehn ică  a po ten ţia lilo r beneficiari ai subvenţiilor în  avans 

din  Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural şi constitu ie  un  

suport inform ativ  com plex p en tru  în tocm irea  p ro iec tu lu i conform  cerin ţe lo r 

specifice ale „R egulam entului cu privire la acordarea  subvenţiilor p en tru  

îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai şi de m uncă în  m ediul rural d in  Fondul N aţional de 

D ezvoltare a A griculturii şi M ediului R ural”, ap robat prin H otărîrea G uvernului 

nr.476 din  18 oc tom brie  2019.

G hidul p rez in tă  regulile p e n tru  pregătirea, în tocm irea  şi depunerea  dosaru lu i 

de solicitare a subvenţiei în  avans p en tru  pro iectu l de investiţii, precum  şi 

m odalita tea  de selecţie, ap robare  şi deru lare  a pro iectu lu i dum neavoastră . Ghidul 

citat, con ţine  lista indicativă a tipu rilo r de investiţii p e n tru  care se acordă fonduri 

neram bursab ile , docum en te le , avizele şi acordurile  pe care trebu ie  să le p rezen ta ţi, 

m odelul cererii de solicitare a subvenţiei în  avans, al p ro iectu lu i ce dem onstrează  

fezabilitatea investiţiei, ale declaraţiei pe p ropria  răspundere  priv ind verid icitatea  

inform aţiilor şi a do cu m en te lo r p rezen ta te , p recum  şi alte  inform aţii utile realizării 

pro iectu lu i şi com pletării corecte  a docum ente lo r. Ghidul, p recum  şi docum entele  

anexate po t suferi rectificări u rm are  m odificărilor legislative sau, procedurale. 

V arianta actualiza tă  a gh idu lu i este publicată  pe pagina oficială a A genţiei şi poate  

fi accesat la : www.aipa.gov.md.

Notă!

Pentru a obţin informaţii despre FNDAMR ne puteţi contacta direct la secţiile/serviciile 
teritoriale ale Agenţiei, prin telefon, e-mail sau pe pagina oficială la „ întreabă, suntem O n 

line!”

http://www.aipa.gov.md


I. PREVEDERI GENERALE

Prezentu l Ghid al so licitan tu lu i, vine în  inform area celor in teresaţi de 

accesarea subvenţiilo r în  avans p en tru  îm b u n ă tă ţirea  şi dezvoltarea in frastructurii 

econom ice publice.

Scopul acestu ia  constă  în  facilitarea accesului la in form aţie  a so licitan ţilor de 

subvenţii p en tru  stim u larea  investiţiilor în  in frastruc tu ra  fizică d in  m ediul rural.

Sprijinul financiar nerambursabil şi neimpozabil se acorda unităţii 

administrativ- teritoriale de nivelul întâi (sate şi comune, precum şi oraşe cu o 

populaţie de pînă la io ooo de locuitori cu statut de rezident, conform ultimului 

recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor).

Măsura 1 -  îm bunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice 

publice rurale face p a rte  din  Priorita tea  III. „ îm bunătă ţirea  nivelului de trai şi a 

condiţiilor de m uncă  în  m ediul ru ra l” d in  Legea nr. 276/2016 cu privire la 

principiile de subven ţionare  în  dezvoltarea agriculturii şi m ediulu i rural.

Principiile de subven ţionare  şi stim ularea, sursele de finan ţare  şi 

subven ţionare  ale subm ăsurii respective, au to rita tea  responsabilă de

im plem entarea  m ăsurilo r de sprijin  p rin  ap robarea  deciziei cu privire la 

au to rizarea  spre plată, criteriile  de eligibilitate a so licitan ţilo r sprijinului financiar, 

p rocedura  de exam inare  a cererilor de acordare  a subven ţiilo r şi achitarea lor, 

m ăsurile de supraveghere  a respectării p rescrip ţiilo r de subven ţionare  şi alte 

particu larită ţi specifice procesulu i de subven ţionare  su n t descrise în  Legea nr. 

276/2016.

A utorita tea  responsabilă  de im plem entarea  M ăsurii nr. 1 -  îm bunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii econom ice publice rurale este A genţia de 

In tervenţie  şi Plăţi p e n tru  A gricultură care funcţionează în  baza H otărârii 

G uvernului n r.20/2019. A genţia are m isiunea de a susţine  financiar p roducătorii 

agricoli şi com un ită ţile  locale în vederea dezvoltării sectoru lu i ag ro industrial şi 

m ediulu i rural p rin  gestionarea eficientă a Fondului na ţional de dezvoltare a



agriculturii şi m ediu lu i rural, p recum  şi a alto r fonduri destina te  susţinerii şi 

dezvoltării m ediulu i rural.

N o ţiu n ile  u tiliza te  p en tru  subm ăsura  descrisă în p rezen tu l Ghid sun t 

urm ătoarele :

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură -  au to rita te  adm in istrativă  în  

subord inea M inisteru lu i A griculturii, D ezvoltării Regionale şi M ediului, 

responsabilă de gestionarea  eficientă a Fondului na ţional de dezvoltare a 

agriculturii şi m ed iu lu i rural, inclusiv a surselor financiare provenite  de la 

partenerii de dezvoltare;

cofinanţare -  asigurare  d in  partea  so licitan tu lu i a surselor p roprii (costuri eligibile 

şi neeligibile) necesare realizării p ro iectelor de dezvoltare  rurală şi accesarea 

subvenţiei în avans. C ofinanţarea poate fi asigurată  prin : m ijloace băneşti proprii, 

credite  bancare, îm p ru m u tu ri, garanţii bancare, c red ite  tehnice, în so ţite  de 

garanţii bancare, inclusiv m ijloace financiare p rovenite  din partea  donatorilor; 

criterii de eligibilitate -  condiţii obligatorii care u rm ează să fie îndep lin ite  de către  

so licitant p en tru  a pu tea  d epune  cererea de solicitare a subvenţiei, docum ente le  

obligatorii şi cele so licitate  sup lim en tar p en tru  m ăsura  de sprijin în parte, în 

vederea ob ţinerii a ju to ru lu i financiar neram bursabil;

cont unic trezoreriei -  con t de decon tare  al M inisteru lu i F inanţelor, deschis în 

sistem ul de ev iden ţă  con tab ilă  al Băncii N aţionale a M oldovei, ale cărui m ijloace 

pot fi p lasate  în tr-u n  con t bancar sau în mai m ulte  considera te  ca un  to t în treg  şi 

destina t gestionării m ijloacelor bugetelor com ponen te  ale bugetu lu i public 

naţional;

date neveridice -  inform aţii co n ţin u te  în  docum en te le  anexate la cererea de 

solicitare a subvenţiei, dar care nu corespund  realităţii, consta ta te  în  procesul 

exam inării dosarelor de subven ţionare  sau controale lor, referitoare  la volum ul şi 

can tita tea  lu cră rilo r/b u n u rilo r supuse subvenţionării;



F ondul N a ţio n a l de D e zv o lta re  a A g r ic u ltu r ii ş i M ed iu lu i R ura l -  to ta lita te  a 

m ijloacelor bugetare, p recum  şi a celor p rovenite  d in  partea  partenerilo r de 

dezvoltare, destin a te  finanţării m ăsurilo r de sprijin;

in v e s tiţie  elig ib ilă  -  b u n u ri (active) depuse în  activ itatea  de în trep rin ză to r sau în  

activităţile  de îm b u n ă tă ţire  a calităţii vieţii în m ediul ru ral desfăşurate  pe terito riu l 

Republicii M oldova, da te  în  exploatare conform  cond iţiilo r şi term enelo r prevăzute  

p en tru  fiecare m ăsură  de sprijin, pasibile de sprijin financiar d in  Fondul na ţional 

de dezvoltare a ag ricu ltu rii şi m ediulu i rural;

p ro ie c t in v e s ti ţ io n a l  -  to ta lita tea  investiţiilor eligibile şi neeligibile necesare în tru  

realizarea unu ia  sau m ai m u lto r obiective, pe o perioadă d e te rm ina tă ; 

so lic ita n t  -  orice persoană jurid ică sau fizică în reg istra tă  în  m odul stabilit sau o 

u n ita te  adm in istra tiv -te rito ria lă  de nivelul în tîi (sate şi com une, inclusiv oraşe cu o 

populaţie  de pînă la io ooo de locuitori cu s ta tu t de rez iden t, conform  ultim ulu i 

recensăm înt efectuat al populaţiei şi al locuinţelor);

su b v e n ţie  în a v a n s  -  sprijin financiar neram bursab il şi neim pozabil oferit în  avans 

din Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural p en tru  

dom eniile  şi în  condiţiile  p revăzu te  în  R egulam entul privind acordarea 

subvenţiilor p e n tru  îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai şi de m uncă în  m ediul rural din  

Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural.

ABREVIERI UTILIZATE

AIPA -  A genţia de In terven ţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură 

ASP -  A genţia Servicii Publice

MADRM -  M inisteru l A griculturii, D ezvoltării Regionale şi M ediului

SIA ESBS -  Sistem  Inform aţional A u tom atiza t de Evidenţă a Solicitanţilor şi 
Beneficiarilor de Subvenţii

SFS -  Serviciul Fiscal de Stat

ST -  Secţii/Servicii T eritoriale



II. DESCRIEREA MĂSURII 1 - îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii economice publice rurale

Domeniul de acţiune: subvenţia  în  avans este aco rdată  p en tru  cofinanţarea 

pro iectelor investiţionale  destina te  îm bună tă ţirii şi dezvoltării in frastructu rii 

publice rurale  şi d im inuării ten d in ţe lo r de declin  social şi econom ic în  zonele 

rurale. Subvenţia în  avans se acordă p en tru  următoarele tipuri de investiţii:

1) construcţia/reabilitarea/modernizarea drumurilor şi podurilor publice locale 

(definite în Legea nr. gog/iggg cu privire la drumuri) care asigură accesul la bunuri 

ale domeniului public de interes local, ce fac conexiune între drumuri locale;

2) extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, 

epurarea apei şi canalizării, destinate obiectivelor publice de interes local:

a) p ro iec te  în  dom en iu l gestionării resurselor de apă, în  conform ita te  cu Legea 

nr. 272/1999 cu privire la apa potabilă, Legea apelor nr. 272/2011, în tru  asigurarea 

utilizării eficiente a apelo r de suprafaţă  şi sub terane , Legea nr. 303/2013 privind 

serviciul public de a lim en tare  cu apă şi de canalizare;

b) pro iecte le  în  dom eniu l colectării, epurării şi deversării apelor uzate  în 

sistem ele de canalizare  şi/sau  recep tori naturali, în conform ita te  cu H otărîrea 

G uvernului nr. 930/2013 p en tru  aprobarea R egulam entulu i privind cerin ţele  de 

colectare, epu rare  şi deversare a apelor uzate  în sistem ul de canalizare şi/sau în 

em isare p en tru  localităţile  u rbane  şi rurale.

ATENŢIE: M arim ea sprijinulu i financiat acordat unei au to rită ţi publice locale 

constitu ie  80%  din  valoarea to ta lă  eligibilă a p ro iec tu lu i. Costul eligibil al 

pro iectu lu i nu va depăşi sum a de 3,0 m ln lei, iar perioada de im plem entare  a 

p ro iectu lu i nu va fi m ai m are de 24 luni.

III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

P en tru  a d em o n stra  îndep lin irea  criteriilor m in im e obligatorii specifice 

pro iectu lu i dum neavoastră  este necesar să p rezen ta ţi în  cadrul Secţiilor/Serviciilor



terito ria le  Al PA toate  in form aţiile  concluden te  în  acest sens, iar docum entele  

justificative vor susţine  aceste inform aţii.

Condiţiile obligatorii care u rm ează a fi îndep lin ite  de către  so licitan tu l de 

subvenţii p e n tru  a p u tea  depune  cererea de solicitare a subvenţiei în avans p en tru  

m ăsura 1 sunt:

1) so licitan tu l este  u n ita tea  adm in istra tiv -terito ria lă  de nivelul întîi;

2) p ro iectu l se im plem entează  în tr-o  localitate  rurală;

3) au la bază un  proiect, deviz de cheltuieli, alte  docum en te  confirm ative 

prevăzute  de legislaţia în  vigoare;

4) costul to ta l al p ro iec tu lu i eligibil nu va depăşi sum a de 3 000 000 lei;

5) perioada de im p lem en tare  a p ro iectu lu i nu va depăşi 24 luni;

6) co n trib u ţia  financiară a so licitan tu lu i rep rez in tă  cel pu ţin  20% din  costul 

to ta l al p ro iectu lu i eligibil;

7) so licitan tu l poate  aplica cu un singur p ro iect p en tru  m ăsura  respectivă pe 

parcursul perioadei de im p lem en ta re  conform  R egulam entului privind acordarea 

subvenţiilor p e n tru  îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai şi de m uncă  în  m ediul rural din 

Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural;

8) asigurarea durab ilită ţii p ro iectu lu i subven ţiona t pe parcursul a 5 ani după 

darea în  exploatare  a pro iectu lu i;

9) so lic itan tu l va d e ţin e  actele perm isive necesare p en tru  efectuarea investiţiei 

şi va respecta cerin ţe le  specifice de m ediu asociate investiţiei;

10) la etapa im plem entării, p ro iectu l investiţional nu  poate  constitu i obiect de 

finan ţare  neram bursab ilă  în  cadrul a ltor p rogram e finan ţate  d in  bugetul de sta t 

sau din sursele p a rten erilo r de dezvoltare.

IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII

D osarul de aplicare p en tru  ob ţinerea  subvenţiilo r în  avans va include 

u rm ătoare le  docum en te :

1) cererea de so licitare  a subvenţiei în avans;



2) p ro iec tu l e lab o ra t p e n tru  o perioadă  de 5 ani, care  să d em o n s treze  

fezab ilita tea  p ro iec tu lu i investiţional;

3) declara ţia  pe  p ro p rie  ră sp u n d e re  p riv ind  v e rid ic ita tea  in fo rm aţiilo r şi a 

d o cu m en te lo r p rez en ta te ;

4) declara ţia  cu  p riv ire  la conflic tu l de  in terese;

5) copia deciziei consiliu lu i local priv ind:

a) ap ro b area  p ro iec tu lu i investiţional;

b) dovada capacită ţii de  co fin an ţa re  în  p ro p o rţie  de  cel p u ţin  20% d in  valoarea 

p ro iec tu lu i eligibil;

c) îm p u te rn ic ire a  p rim aru lu i sau a persoane i în  m odu l stab ilit, p e n tru  a 

d ep u n e  cererea  de p ro iec t investiţiona l, cu d rep tu l de a sem na  c o n trac tu l de 

aco rdare  a subven ţie i în  avans şi a lte  ac te  necesare;

6) d o c u m e n ta ţia  de  p ro iec t şi devizul de cheltu ie li e lab o ra t p e n tru  investiţia  

solicitată;

7) copia ac te lo r perm isive  necesare  p e n tru  e fec tu a rea  investiţie i, în  

co n fo rm ita te  cu p revederile  Legii nr. 721/1996 p riv ind  ca lita tea  în  construc ţii, Legii 

nr. 163/2010 p riv ind  au to riza rea  execu tării lucrărilo r de  co n stru c ţie , Legii nr. 

851/1996 p riv ind  expertiza  ecologică şi Legii nr. 86/2014 p riv ind  evaluarea  

im pactu lu i asu p ra  m ed iu lu i;

8) copia P lanu lu i u rb an is tic  general sau P lanu lu i de dezvo lta re  a localităţii 

ş i/sau  S trategiei de  dezvo lta re  locală, du p ă  caz, ap ro b a te  de  consiliu l local.

Procedura de acordare a subvenţiilor în avans va fi e fec tu a tă  în  3 tran şe  

d upă  cum  urm ează:

I tra n şă  -  în  m ărim e  de  40%  d in  valoarea  subven ţie i a p ro b a te  de  Com isie, este  

o ferită  benefic iaru lu i în  baza  cererii de  d eb u rsare , d u p ă  sem n area  co n trac tu lu i de 

aco rdare  a subven ţie i în  avans cu A genţia . A ceastă p la tă  se e fectuează  după  

p rezen ta rea  d o c u m e n te lo r  confirm ative  ce dovedesc d esch id e rea  şi tran sfe rarea  

m ijloacelor financiare , c o n tr ib u ţie  p ro p rie  în  co n tu l un ic  trezo re ria l, în  p ro p o rţie  

de  cel p u ţin  20% d in  va loarea  p ro iec tu lu i eligibil;



a Il-a  tra n şă  -  în  m ărim e de 40%  din valoarea subvenţiei ap robate  de Comisie 

este oferită beneficiaru lu i în  baza cererii de debursare . Tem ei pen tru  debursare  

constitu ie  confirm area cheltu ie lilor în valoare de 50% de d in  valoarea proiectului 

eligibil, în so ţite  de d o cum en te  financiare: acte p rim are  contabile  (copiile 

fac tu rilo r/dec lara ţiilo r vam ale, invoice-urilor), o rd ine  de plată, deviz de cheltuieli 

ale lucrărilor efectuate;

a IlI-a  tra n şă  -  în  m ărim e de 20% din  valoarea subvenţie i ap robate  de Comisie 

este oferită  beneficiaru lu i în  baza cererii de debursare . Tem ei p en tru  debursare  

constitu ie  confirm area cheltu ie lilor în  valoare de 80% din  valoarea p ro iectu lu i 

eligibil, în so ţite  de d o cum en te  financiare: acte p rim are  contabile  (copiile 

fac tu rilo r/dec laraţiilo r vam ale, invoice-urilor), o rd ine de plată, deviz de cheltuieli 

ale lucrărilor efectuate , p recum  şi actul de verificare în  teren  al A genţiei, în  care se 

confirm a cheltu ie lile  su p o rta te  de către  beneficiar şi stad iu l operaţional al 

proiectului.

BINE DE ŞTIUT! în  cazul în  care, în u rm a ach iziţiilo r sum a investiţiilor este 

mai m ică decît cea estim ată  la m om en tu l încheierii con trac tu lu i de acordare a 

subvenţiei în  avans, tranşa  finală va constitu i d iferen ţa  d in tre  sum a to tală  a 

subvenţiei şi tranşele  ach ita te  an terio r.

ATENŢIE!

Pînă la transferarea  plăţii finale a subvenţiei în  avans, so licitan tu l va asigura 

în tocm irea  şi p rezen ta rea  u rm ăto are lo r docum ente :

1) copia p rocesulu i-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de 

cheltuieli descifrat p en tru  m aterialele  u tilizate , serviciile de m on ta re  şi instalare;

2) copia procesulu i-verbal de recepţie  la te rm inarea  lucrărilor, precum  şi a 

procesului-verbal de recep ţie  finală, în so ţite  de deciz ia /acordu l/av izu l eliberat de 

au to rita tea  com peten tă  în  dom eniu l m ediulu i şi resurselor na tu ra le ;

3) actele p rim are  con tab ile  (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vam ale, 

invoice-urilor) sau a lte  in s tru m en te  de p lată  adm ise pe terito riu l Republicii 

M oldova care nu  con trav in  cadrulu i legal;



4) pro iecte le  de investiţii în  in frastruc tu ra  de a lim en tare  cu apă/evacuare  a 

apelor uzate  vor p rezen ta  avizul tehn ico-econom ic  de la opera to r, în  cazul în care 

există astfel de en tită ţi, sau decizia consiliului local, care a testă  conform ita tea  

pro iectu lu i cu stra teg ia  privind a lim en tarea  cu apă/evacuarea  apelor uzate. In 

cazul în  care, u n  astfel de p ro iect nu corespunde cerin ţe lo r specificate, p ro iectu l va 

fi în so ţit de angajam entu l un ită ţilo r adm in istra tiv -te rito ria le  de nivelul întîi, 

privind asigurarea gestionării şi în tre ţin e rii investiţiei.

V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A 

SUBVENŢIEI ÎN AVANS

D epunerea dosarelor de solicitare a subvenţiei în avans are loc în  cadrul 

apelurilor a n u n ţa te  de către  M inisterul A griculturii, D ezvoltării Regionale şi 

M ediului (în co n tin u are  -  M inister), în baza o rd inu lu i m inistru lu i.

O rd inu l p riv ind  apelul de depunere  a dosarelor va include: m ăsuri care fac 

obiectul apelului, te rm enu l-lim ită  p en tru  depunerea  dosarelor, alte cerin ţe. 

O rdinul privind apelul de depunere  a dosarelor este pub licat pe paginile web ale 

M inisterului şi A genţiei.

Perioada de aplicare în  baza fiecărui apel de dep u n ere  a dosarelor nupoate  fi 

mai m ică de 60 de zile lucrătoare.

Dosarul de solicitare  a subvenţiei în avans este depus de prim ar la 

secţia/serviciul terito ria l al Agenţiei de In terven ţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură din 

aria în care so lic itan tu l îşi are sediul jurid ic  şi în care va efectua investiţia.

D osarul de solicitare  a subvenţiei în  avans va include cererea de solicitare a 

subvenţiei în avans, p ro iectu l şi docum ente le  aferen te  m ăsurii p en tru  care se 

planifică a fi e fectuată  investiţia. D osarul se în reg istrează  sigilat, şnu ru it şi paginat, 

p en tru  a nu p e rm ite  separarea /în locu irea  docum en te lo r. Fiecare pagină va con ţine  

sem nătu ra  şi ştam pila  secţiei/serv iciu lu i terito ria l al A genţiei, iar docum ente le  

p rezen ta te  în  copii vor fi con trapuse  cu originalul şi aplicată ştam pila „conform  

orig inalu lu i”.



La depunerea  dosaru lu i de solicitare a subvenţiei în  avans, solicitantul va 

prim i confirm area care a testă  recep ţionarea  dosaru lu i de către  secţia/serviciul 

terito ria l al A genţiei.

în  te rm en  de io zile lucră toare  de la recep ţionarea  dosarelor, secţiile/serviciile 

terito ria le  ale A genţiei, vor asigura exam inarea dosarelor depuse conform  

u rm ătoare lo r etape:

1) con tro lu l adm in istra tiv  al dosaru lu i care va include verificarea 

com pletitud in ii şi verid icităţii da te lo r p rezen ta te , p rin  co n trap u n erea  cu bazele de 

date la care A genţia are acces;

2) verificarea fizică, cu deplasarea angajatu lu i secţiei/serv iciu lu i teritorial la 

locul unde  va fi e fectuată  investiţia, p en tru  a confirm a date le  d in  dosar.

Dacă în  tim pul exam inării dosarului se consta tă  abateri, ce conduc la 

im posib ilita tea exam inării p relim inare  a cererii de solicitare a subvenţiei în avans, 

rep rezen tan tu l secţiei/serv ic iu lu i terito ria l va în tocm i o notificare, ce va fi adusă la 

cunoştin ţa  so lic itan tu lu i p rin  adresa poştală şi p rin  adresa electronică, nu m ai 

tîrziu de 10 zile lucră toare  de la depunerea  dosaru lu i, în care va indica m otivele 

pen tru  care cererea respectivă nu poate fi supusă exam inării. Prim arul, va avea la 

d ispoziţie  10 zile lucră toare  p en tru  a se conform a.

în  cazul în  care so licitan tu l nu  se conform ează cerin ţe lo r d in  notificare în 

term enele  stabilite , rep rezen tan tu l secţiei/serviciului teritorial, în tocm eşte  un  

proces-verbal de co n sta ta re  a iregularităţilor, m odel ap robat prin  ordinul 

d irectoru lu i A genţiei. Solicitantul va fi inform at despre decizia respectivă adop ta tă  

p rin  scrisoare recom andată , dar nu  m ai tîrziu  de 3 zile lucrătoare  de la data  

în tocm irii procesulu i-verbal.

Totoclastă, în  procesul de verificare pe teren  a obiectu lu i investiţional, la 

necesitate, A genţia poa te  a trage în activ ita tea  grupului de lucru  şi alţi experţi.

Solicitantul poa te  depune  o cerere nouă în  cadru l apelu lu i u rm ăto r, în  cazul 

în care nu  a în tru n it  condiţiile  necesare /a  fost declara t neeligibil în  cadrul apelului 

p recedent.



Tem ei p en tru  iniţierea procesului de rambursare a subvenţiei în avans 

acordate  şi rezo lu ţiunea  con trac tu lu i de acordare  a subvenţie i în avans constitu ie:

1) retragerea  sau anu larea  deciziei Comisiei priv ind selectarea pro iectu lu i 

investiţional;

2) u tilizarea subvenţie i în  avans în  alte scopuri decît cele p en tru  care a fost 

acordată;

3) m odificarea p ro iec tu lu i/p lanu lu i de afaceri fără notificarea şi acordul 

prealabil a A genţiei;

4) refuzul de a p rezen ta  inform aţiile  sau docum en te le  solicitate de Agenţie, în  

cadrul verificărilor pe teren .

D upă finalizarea ob iec tu lu i investiţional, beneficiarul de subvenţii este 

obligat să aplice şi să în tre ţin ă  m aterialele  de v izib ilitate  aplicate pe obiect 

conform  m odelelor şi sch iţe lo r ap robate  de Agenţie.

Notă!
C O STU RI S I  B U N U R I N E E L IG IB IL E  

N u sunt eligibile pen tru  subvenţionare următoarele costuri şi bunuri la 
solicitarea subvenţiei în avans:
1) achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
2) achiziţionarea de bunuri second-hand;
3) taxa pe valoare adăugată;
4) comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;
5) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;
6) procurarea de bunuri imobile;
7) instruirea/şef montaj;
8) serviciile de transport şi cheltuielile vamale;
9) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), al 
operaţiunii de compensare şi al contractelor de cesiune, precum şi
prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore;
10) operaţiuni de întreţinere curentă, costuri de amortizare şi închiriere;
11) costuri operaţionale (precum salarii, obligaţii de asigurare şi cheltuieli 
de funcţionare);
12) costuri pentru obţinerea actelor permisive;
13) costuri pentru elaborarea documentaţiei de proiect de valorificare a investiţiei şi de 
expertiză ecologică;
14) costurile (cheltuielile) suportate p înă  la încheierea contractului de acordare a 
subvenţiei în avans între beneficiar şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru  
Agricultură.
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M anualul de p rocedu ră  aferen t m ăsurii de sprijin  (ghidul solicitan tu lu i) este 

un  m aterial de in form are tehn ică  a po ten ţia lilo r beneficiari ai subvenţiilo r în avans 

d in  Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural şi constitu ie  un  

suport inform ativ  com plex p en tru  în tocm irea  p ro iectu lu i conform  cerin ţe lor 

specifice ale „R egulam entului cu privire la acordarea subvenţiilor p en tru  

îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai si de m uncă în  m ediul rural d in  Fondul N aţional de 

D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural”, ap robat p rin  H otărîrea  G uvernului nr. 

476 din 18 octom brie  2019.

G hidul p rez in tă  regulile p en tru  p regătirea, în tocm irea  şi depunerea  dosarului 

de solicitare a subvenţie i în  avans p en tru  p ro iectu l de investiţii, p recum  şi 

m odalita tea  de selecţie, ap robare  şi deru lare  a p ro iectu lu i dum neavoastră . Ghidul 

citat, con ţine  lista indicativă a tipu rilo r de investiţii p en tru  care se acordă fonduri 

neram bursab ile , docum en te le , avizele şi acordurile  pe care trebu ie  să le p rezen ta ţi, 

m odelul cererii de solicitare a subvenţiei în  avans, al p ro iec tu lu i ce dem onstrează  

fezabilitatea investiţiei, ale declaraţiei pe propria  răspundere  privind verid icitatea  

in form aţiilo r şi a do cu m en te lo r p rezen ta te , p recum  şi alte inform aţii utile  realizării 

p ro iectu lu i şi com pletării corecte  a docum ente lo r. Ghidul so licitan tu lu i, p recum  şi 

docum ente le  anexate  po t suferi rectificări u rm are  m odificărilor legislative sau, 

p rocedurale . V arianta  actualiza tă  a ghidulu i este publicată  pe pagina oficială a 

A genţiei şi poate  fi accesat la : w w w .aipa.gov.m d.

Notă!

Pentru a obţin informaţii despre FNDAMR ne puteţi contacta direct la secţiile/serviciile 
teritoriale ale Agenţiei, prin telefon, e-mail sau pe pagina oficială la „întreabă, suntem O n 

line!”

http://www.aipa.gov.md


1. PREVEDERI GENERALE

Prezentu l Ghid al so licitan tu lu i, vine în inform area celor in teresaţi de 

accesarea subven ţiilo r în avans p en tru  m ăsura  de sprijin  -renovarea şi dezvoltarea 

localităţii rurale.

Scopul acestu ia  constă  în  facilitarea accesului la inform aţii a so licitan ţilor de 

subvenţii care p rin  investiţiile  efectuate  vor facilita şi spori condiţiile  de trai ale 

populaţiei din  m ediu l rural.

Sprijinul financiar neram bursab il şi neim pozabil se acordă un ită ţii 

adm inistrativ - terito ria le  de nivelul în tâ i (sate şi com une, p recum  şi oraşe cu o 

populaţie  de p înă la io ooo de locuitori cu s ta tu t de rez iden t, conform  ultim ului 

recensăm în t al popu laţie i şi al locuinţelor).

Măsura nr. 2 -  Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale face parte  d in  

P riorita tea III. „ îm bunătă ţirea  nivelului de trai şi a cond iţiilo r de m uncă în  m ediul 

ru ra l” din  Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile  de subvenţionare  în  

dezvoltarea ag ricu ltu rii şi m ediulu i rural.

Principiile de subven ţionare  şi stim ularea  investiţiilor, sursele de finan ţare  şi 

subven ţionare  ale subm ăsurii respective, in stitu ţia  responsabilă  de aprobarea 

deciziei cu privire la au to riza rea  spre plată, criteriile  de elig ibilitate a so licitanţilor 

sprijinului financiar, p rocedu ra  de exam inare a cererilor de acordare  a subvenţiilor 

şi ach itarea  lor, m ăsurile  de supraveghere a respectării prescrip ţiilo r de 

subven ţionare  şi alte pa rticu larită ţi specifice procesulu i de subven ţionare  su n t 

descrise în  Legea nr. 276/2016.

A u to rita tea  responsabilă  de im plem entarea  M ăsurii nr. 2 -  Renovarea şi 

dezvoltarea localităţii rurale este A genţia de In terven ţie  şi Plăţi pen tru  

A gricultură care funcţionează  în baza H otărârii G uvernului n r.20/2019. A genţia are 

m isiunea de a susţine  financiar p roducătorii agricoli şi com un ită ţile  locale în 

vederea dezvoltării sectoru lu i ag ro industrial şi m ediulu i rural prin  gestionarea



eficientă a Fondului na ţional de dezvoltare  a agricu ltu rii şi m ediu lu i rural, p recum  

şi a a lto r fonduri destin a te  susţinerii şi dezvoltării m ediulu i rural.

Noţiunile utiliza te  p en tru  subm ăsura  descrisă în  p rezen tu l Ghid sun t 

u rm ătoarele:

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură -  au to rita te  adm in istrativă  în 

subord inea M inisteru lu i A griculturii, D ezvoltării Regionale şi M ediului, 

responsabilă  de gestionarea eficientă a Fondului na ţional de dezvoltare a 

agriculturii şi m ediulu i rural, inclusiv a surselor financiare provenite  de la 

partenerii de dezvoltare;

c o fin a n ţa re  -  asigurare d in  partea  so licitan tu lu i a surselor p roprii (costuri eligibile 

şi neeligibile) necesare  realizării p ro iectelor de dezvoltare  rurală şi accesarea 

subvenţiei în avans. C ofm anţarea poate fi asigurată  prin: m ijloace băneşti proprii, 

credite  bancare, îm p ru m u tu ri, garanţii bancare, c red ite  tehn ice , înso ţite  de 

garanţii bancare , inclusiv m ijloace financiare provenite  din  partea  donatorilor; 

criterii de eligibilitate -  condiţii obligatorii care urm ează să fie îndep lin ite  de către 

so licitan t p en tru  a p u tea  d epune  cererea de solicitare a subvenţiei, docum ente le  

obligatorii şi cele so licitate  sup lim en tar p en tru  m ăsura  de sprijin în parte, în 

vederea ob ţinerii a ju to ru lu i financiar neram bursabil;

cont unic trezoreriei -  con t de decon tare  al M inisterului F inanţelor, deschis în 

sistem ul de ev iden ţă  contab ilă  al Băncii N aţionale a M oldovei, ale cărui m ijloace 

po t fi p lasate  în tr-u n  con t bancar sau în  m ai m ulte  considera te  ca un  to t în treg  şi 

destina t gestionării m ijloacelor bugete lo r com ponen te  ale bugetu lu i public 

naţional;

date neveridice -  in form aţii con ţinu te  în docum en te le  anexate la cererea de 

solicitare a subvenţiei, dar care nu corespund  realită ţii, co n sta ta te  în  procesul 

exam inării dosarelo r de subven ţionare  sau controale lor, referitoare  la volum ul şi 

can tita tea  lu c ră rilo r/b u n u rilo r supuse subvenţionării;



Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural -  to ta lita te  a 

m ijloacelor bugetare, p recum  şi a celor provenite  clin partea  partenerilo r de 

dezvoltare, destin a te  finanţării m ăsurilor de sprijin;

investiţie eligibilă -  b u n u ri (active) depuse în  activ itatea de în trep rin ză to r sau în 

activ ităţile  de îm b u n ă tă ţire  a calităţii vieţii în m ediul rural desfăşurate  pe terito riu l 

Republicii M oldova, da te  în  exploatare conform  condiţiilo r şi te rm enelo r p revăzute 

pen tru  fiecare m ăsu ră  de sprijin, pasibile de sprijin  financiar din Fondul naţional 

de dezvoltare a ag ricu ltu rii şi m ediulu i rural;

proiect investiţional -  to ta lita tea  investiţiilor eligibile şi neeligibile necesare în tru  

realizarea unuia  sau mai m u lto r obiective, pe o perioadă de te rm ina tă ; 

solicitant -  orice persoană jurid ică sau fizică în reg istra tă  în  m odul stabilit sau o 

u n ita te  ad m in istra tiv -te rito ria lă  de nivelul în tîi (sate şi com une, inclusiv oraşe cu o 

populaţie  de p înă la io ooo de locuitori cu s ta tu t de rez iden t, conform  ultim ulu i 

recensăm în t efectuat al popu laţiei şi al locuinţelor);

subvenţie în avans -  sprijin  financiar neram bursab il şi neim pozabil oferit în avans 

d in  Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural p en tru  

dom eniile  şi în  condiţiile  p revăzu te  în  R egulam entul privind acordarea 

subvenţiilor p en tru  îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai şi de m uncă în m ediul rural din 

Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural.

ABREVIERI UTILIZATE

AIPA -  A genţia de In terven ţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură 

ASP -  A genţia Servicii Publice

MADRM -  M inisterul A griculturii, Dezvoltării Regionale şi M ediului

SIA ESBS -  Sistem  Inform aţional A u tom atiza t de Evidenţă a Solicitanţilor şi 
Beneficiarilor de Subvenţii

SFS -  Serviciul Fiscal de Stat

ST -  Secţii/Servicii T eritoriale



II. DESCRIEREA MĂSURII 2 - Renovarea şi dezvoltarea 
localităţii rurale

Domeniul ele acţiune: sprijinul este acordat pentru investiţii destinate să 

faciliteze şi să sporească condiţiile de trai ale populaţiei din mediul rural. 

Subvenţia în avans se acordă pentru următoarele tipuri de investiţii:

1) crearea, îm b u n ă tă ţir e a  şi ex tin d erea  serv ic iilo r  locale de b a ză  p e n tru  

p o p u la ţia  rurală, in c lu s iv  a g re m e n t şi cu ltu ră , p re c u m  şi s tr u c tu ra  a feren tă .

a) renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea 

pieţelor, tîrgurilor, expoziţiilor;

b) reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;

c) sisteme de producere şi furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;

d) dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile (centre de 

îngrijire pentru copii, bătrîni şi persoane cu nevoi speciale);

e) construcţia/reconstrucţia grădiniţelor, inclusiv dotarea acestora;

f) achiziţionarea de vehicule şi echipament de deszăpezire, întreţinere spaţii 

verzi;

g) înfiinţarea, amenajarea facilităţilor publice de agrement pentru populaţia 

rurală în conformitate cu Legea nr. 591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale 

localităţilor urbane şi rurale (parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de 

sport, piste pentru biciclişti);

h) co n stru c ţia /reco n stru c ţia  lacurilor de acum ulare  a apei ca facilitate publică 

de ag rem en t p en tru  populaţia  rurală  şi ca rezervă strategică de apă p en tru  

perioadele de secetă ale anulu i, în  conform ita te  cu Legea apelor nr. 272/2011.

2) c o n se rv a re a /re s ta u ra re a  p a tr im o n iu lu i is to r ic  c o n s tr u it  şi de p e isa j n a tu ra l  

rura l (o b iec te  in d iv id u a le  sa u  a n sa m b lu r i de a rh ite c tu ră  rura lă  cu in te res  is to r ic  sa u  

e tn o -a n tro p o lo g ic  ca d o va d ă  a e c o n o m ie i rura le  tra d iţio n a le , opere a le  a rh ite c tu r ii  

pe isa jere  şi a le a r te i g ră d in i-sc u a ru r i, g răd in i, p a rcu ri):



a) situri co n stru ite  -  cen tre  istorice ale localităţilor sau fragm en te /zone  de 

struc tu ră  ru rală  istorică;

b) peisaje cu ltu rale  şi na tu ra le  rurale  şi situri na tu ra le  ele înaltă  valoare;

c) locuri ale m em oriei istorice cu ltu rale  (locuri legate de even im ente  istorice 

sau cultural sem nificative, de viaţa unor personalită ţi rem arcabile), inclusiv 

aspecte socio-econom ice aferente;

d) c rearea /am enaja rea /renovarea , m uzeelo r ru rale  (clădiri şi obiecte de 

expoziţie cu valoare istorică, na tu ra lă , trad iţională , educaţională , agricolă, care 

rep rezin tă  zona ru rală  respectivă, p recum  şi grădini zoologice şi botanice);

3̂ ) restaurarea/reabilitarea/conservarea monumentelor/structurilor istorice 

specifice pentru arhitectura rurală tradiţională intr-o anumită zonă, destinate unor 

scopuri publice, inclusiv monumente de for public (crame vechi, mori, conace 

boiereşti) cu accent pe dezvoltarea turismului rural;

4) conservarea patrimoniului imaterial şi a tradiţiilor proprii ale comunităţii 

locale, cum  ar fi:

a) m uzica şi dansul;

b) e lem en te  de folclor şi etnografie;

c) profesii trad iţiona le ;

5) crearea centrelor pentru vizitatori în ariile protejate (definite în Legea nr. 

1538/1998 privind fondul ariilor protejate de stat) şi trasee turistice;

6) restaurarea zonele naturale de valoare înaltă, inclusiv ecosistemele naturale. 

ATENŢIE: M arim ea sprijinului financiat acordat rep rez in tă  80% din valoarea 

to ta lă  eligibilă a pro iectu lu i. Costul eligibil al pro iectu lu i nu  va depăşi sum a de 3,0 

m ln  lei, iar perioada  de im plem en tare  a pro iectu lu i nu  va fi m ai m are de 24 luni.

III. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru  a d em o n stra  îndep lin irea  criteriilor m in im e obligatorii specifice 

proiectului dum neavoastră  este necesar să p rezen ta ţ în  cadrul Secţiilor/Serviciilor



terito ria le  AIPA toate  in form aţiile  concluden te  în acest sens, iar docum entele  

justificative vor su sţine  aceste  inform aţii.

Condiţiile obligatorii care u rm ează a fi îndep lin ite  de către  so licitan tu l de 

subvenţii p en tru  a pu tea  depune  cererea de solicitare a subvenţie i în  avans p en tru  

m ăsura 2 sunt:

1) so licitan tu l este u n ita tea  adm in istra tiv -te rito ria lă  de nivelul întîi;

2) p ro iectu l se im p lem en tează  în tr-o  localitate  rurală;

3) au  la bază u n  pro iect, deviz de cheltu ieli ale lucrărilor şi/sau  serviciilor, alte 

docum en te  confirm ative p revăzu te  de legislaţia în vigoare;

4) costul to ta l al p ro iec tu lu i eligibil nu va depăşi sum a de 3 000 000 lei;

3) perioada de im p lem en tare  a pro iectu lu i nu va depăşi 24 luni;

6) co n trib u ţia  financiară a solicitan tu lu i rep rezin tă  cel p u ţin  20% din  costul 

to ta l al p ro iectu lu i eligibil;

7) so licitan tu l poate  aplica cu un  singur p ro iect p en tru  m ăsura respectivă pe 

parcursul perioadei de im p lem en tare  conform  p rezen tu lu i Regulam ent;

8) asigurarea du rab ilită ţii p ro iectu lu i subven ţiona t pe parcursul a 5 ani după 

darea în exp loatare a pro iectu lu i;

9) so licitan tu l va de ţine  avizele şi au to riza ţiile  necesare  p en tru  efectuarea 

investiţiei şi va respecta  cerin ţe le  specifice de m ediu  asociate  investiţiei, p en tru  

investiţiile care prevede legislaţia;

10) m o d ern iza rea /ex tin d erea  clădirilor su n t în con fo rm ita te  cu a rh itec tu ra  

specifică locală, in teg rîndu-se  în  situl co n stru it sau na tu ra l fără a 

afecta /dezech ilib ra  aspectu l de ansam blu;

11) p en tru  pro iecte le  destina te  tu rism ulu i, beneficiarul îşi va asum a 

angajam entu l de a include obiectu l investiţiei în  c ircuitu l turistic;

12) p ro iecte le  privind investiţiile în  renovarea /m odern izarea  

c lăd irilo r/ob iectivelor tu ris tice  vech i/isto rice  destina te  dezvoltării tu rism ulu i rural 

vor fi realizate  cu respectarea  cadrulu i legal în dom eniu l pro tejării pa trim oniu lu i 

constru it;



13) la etapa implementării, proiectul investiţional nu poate constitui obiect de 

finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat 

sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

IV. DOCUMENTELE OBLIGATORII

D osarul de ap licare  p e n tru  o b ţin e rea  su b v en ţiilo r în  avans va inc lude  

u rm ăto are le  d o cu m en te :

1) cererea  de  so lic itare  a subven ţie i în  avans;

2) p ro iec tu l e lab o ra t p e n tru  o perioadă  de 5 ani, care  să d em o n streze  

fezab ilita tea  p ro iec tu lu i investiţional;

3) declara ţia  pe  p ro p rie  ră sp u n d e re  p riv ind  v e rid ic ita tea  in fo rm aţiilo r şi a 

d o cu m en te lo r p rez en ta te ;

4) declara ţia  cu p riv ire  la conflic tu l de in te rese;

5) copia deciziei consiliu lu i local p riv ind: a) a p ro b a rea  p ro iec tu lu i

investiţional;

b) dovada capac ită ţii de  co fin an ţa re  în  p ro p o rţie  de  cel p u ţin  20% d in  valoarea  

p ro iec tu lu i eligibil;

c) îm p u te rn ic ire a  p rim aru lu i sau  a persoane i în  m o d u l stab ilit, p e n tru  a 

d ep u n e  cererea  de p ro iec t investiţiona l, cu d rep tu l de  a sem na  c o n trac tu l de 

aco rdare  a subven ţie i în  avans şi a lte  acte  necesare; 6) d o c u m e n ta ţia  de p ro iec t şi 

devizul de cheltu ie li e la b o ra t p e n tru  investiţia  so licitată;

7) p e n tru  p ro iec te le  p rev ăzu te  la pct. 10, subpc t. 3), b enefic iaru l p rez in tă  

avizul p realabil, e lib e ra t de  că tre  C onsiliul N aţional al M o n u m e n te lo r Istorice, 

p riv ind  c o re sp u n d e rea  in te rv en ţiilo r p ro p u se  c e rin ţe lo r de p ro te ja re  a 

m o n u m e n te lo r  isto rice  (în  special în  cazul m odificării fu n c ţiu n ii/u tiliz ă rii in iţia le  a 

clădirii);

8) copia ac te lo r perm isive  necesare  p e n tru  e fec tuarea  investiţie i, în  

co n fo rm ita te  cu p rev ed erile  Legii nr. 721/1996 priv ind  ca lita tea  în  co n stru c ţii, Legii 

nr. 163/2010 p riv ind  au to riza rea  execu tării lu cră rilo r de  co n stru c ţie , Legii nr.



851/1996 privind expertiza ecologică şi Legii nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului;

9) copia P lanului de dezvoltare  a localităţii şi/sau  Strategiei de dezvoltare 

locală, după caz, ap roba te  de consiliul local.

P ro c e d u ra  d e  a c o rd a re  a s u b v e n ţ i i lo r  în  a v a n s  va fi efectuată  în  3 tranşe  

după cum  urm ează:

/ tra n şă  -  în  m ărim e de 40%  din  valoarea subvenţiei ap roba te  de Comisie, este 

oferită beneficiarului în  baza cererii de debursare , după sem narea con tractu lu i de 

acordare a subvenţiei în avans cu Agenţia. Această plată se efectuează după 

p rezen tarea  do cu m en te lo r confirm ative ce dovedesc desch iderea  şi transferarea 

m ijloacelor financiare, co n trib u ţie  p roprie  în  contu l unic trezorerial, în  p roporţie  

de cel p u ţin  20% din  valoarea pro iectu lu i eligibil;

a ll-a  tra n şă  -  în m ărim e de 40% din valoarea subvenţiei ap robate  de Comisie 

este oferită  beneficiaru lu i în  baza cererii de debursare . Tem ei p en tru  debursare  

constitu ie  confirm area cheltu ie lilor în  valoare de 50% de d in  valoarea pro iectu lu i 

eligibil, în so ţite  de d o cum en te  financiare: acte p rim are  contabile  (copiile 

fac tu rilo r/dec lara ţiilo r vam ale, invoice-urilor), o rd ine de plată, deviz de cheltuieli 

ale lucrărilor efectuate;

a IlI-a  tra n şă  -  în  m ărim e de 20% din  valoarea subvenţie i ap roba te  de Comisie 

este oferită beneficiaru lu i în baza cererii de debursare . Tem ei p en tru  debursare 

constitu ie  confirm area cheltu ie lilo r în valoare de 80% din valoarea p ro iectu lu i 

eligibil, în so ţite  de d o cum en te  financiare: acte p rim are  contabile  (copiile 

fac tu rilo r/dec laraţiilo r vam ale, invoice-urilor), o rd ine  de plată, deviz de cheltuieli 

ale lucrărilor efectuate , p recum  şi actu l de verificare în  te ren  al Agenţiei, în care se 

confirm a cheltu ie lile  su p o rta te  de către  beneficiar şi stad iu l operaţional al 

proiectului.

BINE DE ŞTIUT! In cazul în  care, în  u rm a ach iziţiilo r sum a investiţiilor este 

m ai m ică decît cea estim ată  la m om entu l încheierii con trac tu lu i de acordare a



subvenţiei în avans, tran şa  finală va constitu i d iferen ţa  d in tre  sum a to ta lă  a 

subvenţiei şi tranşele  ach ita te  an terio r.

ATENTIE!>

Pînă la transferarea  plăţii finale a subvenţiei în  avans, so licitan tu l va asigura 

în tocm irea  şi p rezen ta rea  u rm ătoare lo r docum ente :

1) copia p rocesulu i-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de 

cheltuieli descifrat p en tru  m ateria le le  u tilizate , serviciile de m o n ta re  şi instalare;

2) copia procesulu i-verbal de recepţie  la te rm inarea  lucrărilor, precum  şi a 

procesului-verbal de recep ţie  finală, în so ţite  de deciz ia /acordu l/av izu l eliberat de 

au to rita tea  co m peten tă  în  dom eniu l m ediului şi resurselor na tu ra le ;

3) actele p rim are  con tab ile  (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, 

invoice-urilor) sau alte in s tru m en te  de p lată  adm ise pe terito riu l Republicii 

Moldova;

4) dovezi de înm atricu la re  a tehn ic ii/u tila ju lu i supus înreg istrării de stat, 

pen tru  investiţiile  p revăzu te  la pct. 10 subpct. 1) lit. f) a HG nr. 476 din 18.10.2019

V. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A 

SUBVENŢIEI ÎN AVANS

D epunerea dosarelo r de solicitare a subvenţiei în  avans are loc în cadrul 

apelurilor a n u n ţa te  de către  M inisterul A griculturii, D ezvoltării Regionale şi 

M ediului (în co n tin u are  -  M inister), în  baza ord inu lu i m in istru lu i.

O rd inu l priv ind apelul de depunere  a dosarelor va include: m ăsuri care fac 

obiectul apelului, te rm enu l-lim ită  pen tru  depunerea  dosarelor, alte cerinţe. 

O rd inu l priv ind apelul de depunere  a dosarelor este publicat pe paginile web ale 

M inisterului şi A genţiei.

Perioada de aplicare în  baza fiecărui apel de dep u n ere  a dosarelor nupoate  fi 

mai m ică de 60 de zile lucrătoare.



D osarul de solicitare a subvenţiei în avans este depus de prim ar la 

secţia/serviciul terito ria l al A genţiei de In terven ţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură din 

aria în  care so lic itan tu l îşi are sediul jurid ic şi în  care va efectua investiţia.

D osarul de solicitare a subvenţiei în avans va include cererea de solicitare a 

subvenţiei în  avans, pro iectu l şi docum en te le  aferen te  m ăsurii p en tru  care se 

planifică a fi efectuată  investiţia. Dosarul se în reg istrează  sigilat, şnu ru it şi paginat, 

pen tru  a nu perm ite  separarea /în locu irea  docum ente lo r. Fiecare pagină va con ţine  

sem nătu ra  şi ştam pila  secţiei/serv iciu lu i teritorial al A genţiei, iar docum entele  

p rezen ta te  în copii vor fi con trapuse  cu originalul şi aplicată ştam pila „conform  

orig inalu lu i”.

La depunerea  dosaru lu i de solicitare a subvenţiei în  avans, so licitan tu l va 

prim i confirm area care a testă  recep ţionarea dosaru lu i de către  secţia/serviciul 

teritorial al A genţiei.

In te rm en  de io zile lucrătoare  de la recep ţionarea  dosarelor, 

secţiile/serviciile terito ria le  ale Agenţiei, vor asigura exam inarea dosarelor depuse 

conform  u rm ăto are lo r etape:

1) con tro lu l adm in istra tiv  al dosaru lu i care va include verificarea 

com pletitud in ii şi verid icităţii da te lo r p rezen ta te , p rin  co n trap u n erea  cu bazele de 

date la care A genţia are acces;

2) verificarea fizică, cu deplasarea angajatu lu i secţiei/serv iciu lu i teritorial la 

locul unde  va fi e fectuată  investiţia, p en tru  a confirm a date le  din  dosar.

Dacă în  tim pul exam inării dosaru lu i se consta tă  abateri, ce conduc la 

im posib ilita tea exam inării p relim inare  a cererii de solicitare a subvenţiei în  avans, 

rep rezen tan tu l secţiei/serv iciu lu i teritorial va în tocm i o notificare, ce va fi adusă la 

cunoştin ţa  so lic itan tu lu i prin  adresa poştală şi prin  adresa electronică, nu mai 

tîrziu  de 10 zile lucră toare  de la depunerea  dosaru lu i, în care va indica m otivele 

p en tru  care cererea respectivă nu poate  fi supusă exam inării. Prim arul, va avea la 

d ispoziţie  10 zile lucră toare  p en tru  a se conform a.



în  cazul în  care so lic itan tu l nu se conform ează cerin ţe lo r clin notificare în  

term enele  stabilite , rep rezen tan tu l secţiei/serv iciu lu i terito ria l, în tocm eşte  un  

proces-verbal de consta ta re  a iregularităţilor, m odel ap roba t prin  ord inul 

d irectoru lu i A genţiei. Solicitan tu l va fi in fo rm at despre  decizia respectivă adop ta tă  

p rin  scrisoare recom andată , dar nu  mai tîrziu de 3 zile lucrătoare  de la data  

în tocm irii procesului-verbal.

T otodastă, în  procesul de verificare pe te ren  a ob iectu lu i investiţional, la 

necesitate, A genţia poate  a trage în  activ itatea grupulu i de lucru  şi alţi experţi.

Solicitantul poa te  d epune  o cerere nouă în  cadrul apelului u rm ăto r, în  cazul 

în  care nu a în tru n it condiţiile  necesare /a  fost declarat neeligibil în  cadrul apelului 

p receden t.

Tem ei p en tru  in i ţ ie r e a  p ro c e s u lu i  d e  r a m b u r s a r e  a s u b v e n ţie i  în  a v a n s

acordate  şi rezo lu ţiunea  con trac tu lu i de acordare  a subvenţie i în  avans constitu ie:

1) re tragerea  sau anu larea  deciziei Comisiei privind selectarea pro iectu lu i 

investiţional;

2) u tilizarea  subvenţie i în  avans în  alte scopuri decît cele p en tru  care a fost 

acordată;

3) m odificarea p ro iec tu lu i/p lanu lu i de afaceri fără notificarea şi acordul 

prealabil a Agenţiei;

4) refuzul de a p rezen ta  inform aţiile  sau docum en te le  so licitate  de Agenţie, în 

cadrul verificărilor pe teren .

După finalizarea ob iectu lu i investiţional, beneficiaru l de subvenţii este 

obligat să aplice şi să în tre ţin ă  m ateria le le  de vizib ilitate  aplicate pe obiect 

conform  m odelelor şi sch iţe lo r ap robate  de Agenţie.



Nota!
COSTURI Ş I BUNURI N EELIG IBILE  

Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri la 
solicitarea subvenţiei în avans:
1) ach iziţionarea  ele bunuri de  la persoa n e/în trep rin d eri afilia te;
2)  ach iziţionarea  de bunuri second-hand;
3)  taxa p e  va loare  adăugată;
4)  com isioanele  bancare, costurile  garan ţiilo r  bancare ş i cheltu ie lile  sim ilare;
5)  costurile  de sch im b valutar, taxele ş i p ierd erile  ocaziona te  de sch im burile  
valutare;
6)  p rocurarea  de bunuri im obile;
7)  in s tru irea /şe f m ontaj;
8)  serv ic iile  de  transport şi cheltu ielile  vam ale;
9)  ach itările  e fec tua te  în cadru l opera ţiun ilor de sch im b a l m ărfurilor (barterul), 
a l opera ţiun ii de com pensare ş i a l con tracte lor de cesiune, p recu m  şi
p r in  in term ed iu l în treprinderilor înregistra te în zone le  off-shore;
10)  opera ţiun i de în treţinere curentă, costuri de am ortizare ş i închiriere;
11)  costuri opera ţiona le  (precum  salarii, ob liga ţii de  a sigurare şi cheltu ie li 
de fim c ţio n a re );
12)  costuri p e n tru  ob ţinerea  actelor p erm isive;
13) costuri p en tru  elaborarea  docum enta ţie i de p ro iec t de  va lorificare a 
investiţiei şi de  expertiză  ecologică;
14)  costurile  (cheltu ie lile) suporta te  p în ă  la încheierea  con trac tu lu i de acordare a  
subven ţie i în avans în tre  benefic iar ş i A g en ţia  de In terven ţie  ş i P lă ţi pen tru  
A g r ic u ltu ră .
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M anualul de p rocedu ră  aferen t m ăsurii de sprijin (ghidul solicitan tu lu i) este 

u n  m ateria l de in form are tehn ică  a po ten ţia lilo r beneficiari ai subvenţiilo r în  avans 

din Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural şi constitu ie  un  

suport inform ativ  com plex p en tru  în tocm irea  p ro iectu lu i conform  cerin ţe lo r 

specifice ale „R egulam entului cu privire la acordarea  subvenţiilor p en tru  

îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai si de m uncă în  m ediul ru ral d in  Fondul N ational det > }

D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural”, ap robat p rin  H otărîrea  G uvernului nr. 

476 din 18 oc tom brie  2019.

Ghidul p rez in tă  regulile p en tru  p regătirea, în tocm irea  şi depunerea  dosaru lu i 

de solicitare a subvenţie i în  avans p en tru  pro iectu l de investiţii, p recum  şi 

m odalita tea  de selecţie, ap robare  şi deru lare  a pro iectu lu i dum neavoastră . Ghidul 

citat, con ţine  lista indicativă a tipu rilo r de investiţii p en tru  care se acordă fonduri 

neram bursab ile , docum en te le , avizele şi acordurile  pe care trebu ie  să le p rezen ta ţi, 

m odelul cererii de solicitare a subvenţiei în  avans, al p ro iec tu lu i ce dem onstrează  

fezabilitatea investiţiei, al declaraţie i pe p ropria  răspundere  priv ind verid icitatea 

inform aţiilor şi a docum en te lo r p rezen ta te , p recum  şi a lte  inform aţii utile  realizării 

p ro iec tu lu i şi com pletării corecte  a docum ente lo r. Ghidul so licitan tu lu i, p recum  şi 

docum ente le  anexate  p o t suferi rectificări, u rm are  m odificărilor legislative sau, 

p rocedurale . V arianta  actualiza tă  a ghidulu i este publicată  pe pagina oficială a 

A genţiei şi poate  fi accesată  la : w w w .aipa.gov.m d.

Notă!

Pentru a obţin informaţii despre FNDAMR ne puteţi contacta direct la secţiile/'serviciile 
teritoriale ale Agenţiei, prin telefon, e-mail sau pe pagina oficială la „întreabă, suntem O n 

line!’’

http://www.aipa.gov.md


VI. PREVEDERI GENERALE

Prezentu l Ghid al so licitan tu lu i, vine în  in form area celor in teresaţi de 

accesarea subven ţiilo r în  avans p en tru  diversificarea econom iei rurale p rin  

activ ităţi nonagricole.

Scopul acestu ia  constă  în  facilitarea accesului la in form aţii a so licitan ţilo r de 

subvenţii care îşi creează sau dezvoltă activ ităţi nonagricole, inclusiv procesarea şi 

com ercializarea p roduse lo r agroalim en tare  trad iţiona le  în  m ed iu l rural.

Sprijinul financiar neram bursab il şi neim pozabil se acorda persoanelor 

jurid ice (în trep rin d eri m icro  şi m ici) sau fizice care desfăşoară activ itate  de 

în trep rin ză to r, în reg is tra te  în tr-o  localitate rurală şi îşi p ropun  să dezvolte 

activ ităţi nonagricole  în  m ediul rural.

M ăsura nr. 3 -  D iversificarea econom iei rurale prin activităţi 

nonagricole face parte  d in  P riorita tea III. „ îm bunătă ţirea  nivelului de trai şi a 

condiţiilor de m uncă în  m ediul ru ra l”din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile 

de subven ţionare  în  dezvoltarea agriculturii şi m ediu lu i rural.

Principiile de subven ţionare  şi stim ularea  investiţiilor ,sursele de finan ţare  şi 

subven ţionare  ale subm ăsurii respective, in stitu ţia  responsabilă  de aprobarea 

deciziei cu privire la au to rizarea  spre plată, criteriile  de eligibilitate a so licitanţilor 

sprijinului financiar, p rocedura  de exam inare a cererilor de acordare  a subvenţiilor 

şi ach itarea  lor, m ăsurile  de supraveghere a respectării prescrip ţiilo r de 

subven ţionare  şi a lte  particu larită ţi specifice p rocesulu i de subven ţionare  sun t 

descrise în Legea nr. 276/2016.

A u to rita tea  responsabilă  de im p lem en tarea  M ăsurii nr. 3 -  Diversificarea  

econom iei rurale prin  activităţi nonagricole este A genţia de In terven ţie  şi Plăţi 

p en tru  A gricultură care funcţionează în  baza H otărârii G uvernului n r.20/2019.

A genţia are  m isiunea de a susţine financiar p roducăto rii agricoli şi 

com unită ţile  locale în vederea dezvoltării sectoru lu i ag ro industria l şi m ediului 

rural prin  gestionarea  eficientă a Fondului naţional de dezvoltare  a agriculturii şi



m ediului rural, p recum  şi a a lto r fonduri destina te  susţinerii şi dezvoltării m ediului 

rural.

Noţiunile u tiliza te  p en tru  subm ăsura  descrisă în  p rezen tu l Ghid sun t 

urm ătoarele :

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură -  au to rita te  adm in istrativă  în  

subord inea M in isteru lu i A griculturii, D ezvoltării Regionale şi M ediului, 

responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului na ţional de dezvoltare a 

agriculturii şi m ed iu lu i rural, inclusiv a surselor financiare provenite  de la 

partenerii de dezvoltare;

cazare turistică în spaţiul rural -  servicii de cazare p res ta te  de tipurile  de struc tu ri 

de prim ire  tu ristică , defin ite  conform  H otărîrii G uvernului nr. 643/2003 cu privire 

la aprobarea N orm elor m etodologice şi criteriilor de clasificare a s truc tu rilo r de 

prim ire tu ris tică  cu funcţiun i de cazare şi de servire a m esei, am plasate  în  spaţiu l 

rural, cu o capacita te  în tre  3 şi 10 cam ere;

cofmanţare -  asigurare  d in  partea  so licitan tu lu i a surselor p roprii (costuri eligibile 

şi neeligibile) necesare realizării p ro iecte lo r de dezvoltare  rurală  şi accesarea 

subvenţiei în  avans. C ofinanţarea poate fi asigurată  prin: m ijloace băneşti proprii, 

credite  bancare, îm p ru m u tu ri, garanţii bancare, c red ite  tehnice, înso ţite  de 

garanţii bancare , inclusiv m ijloace financiare provenite  din partea  donatorilor; 

criterii de e lig ib ilita te  -  condiţii obligatorii care u rm ează să fie îndep lin ite  de către 

solicitan t p en tru  a p u tea  depune  cererea de solicitare a subvenţiei, docum ente le  

obligatorii şi cele so licita te  sup lim en tar p en tru  m ăsura  de sprijin în parte, în 

vederea ob ţinerii a ju to ru lu i financiar neram bursabil;

cont escrow -  con t bancar deschis la o bancă com ercială d in  Republica M oldova în 

lei m oldoveneşti în  u rm a sem nării con trac tu lu i tr ip a rtit d in tre  bancă, Agenţia de 

In tervenţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură şi beneficiar, p rin  in te rm ed iu l căruia vor fi 

adm in istra te  to a te  m ijloacele financiare aferen te  p ro iectu lu i, după aprobarea 

acestuia;



d a te  neverid ice  -  in fo rm aţii co n ţin u te  în  docum en te le  anexate la cererea ele 

solicitare a subvenţiei, dar care nu corespund  realită ţii, co n sta ta te  în procesul 

exam inării dosarelor de subven ţionare  sau controale lor, referitoare  la volum ul şi 

can tita tea  lu c ră rilo r/b u n u rilo r supuse subvenţionării;

F ondu l N a ţio n a l de D e zv o lta re  a A g r ic u ltu r ii ş i M ed iu lu i R u ra l -  to ta lita te  a 

m ijloacelor bugetare, p recum  şi a celor provenite  din partea  partenerilo r de 

dezvoltare, d es tin a te  finanţării m ăsurilor de sprijin;

in v e s tiţie  elig ib ilă  -  bunuri (active) depuse în  activ itatea  de în trep rin ză to r sau în 

activ ităţile  de îm b u n ă tă ţire  a calităţii vieţii în  m ediul rural desfăşurate  pe terito riu l 

Republicii M oldova, da te  în  exploatare conform  condiţiilo r şi te rm en e lo r prevăzute 

p en tru  fiecare m ăsură  de sprijin, pasibile de sprijin financiar d in  Fondul naţional 

de dezvoltare a ag ricu ltu rii şi m ed iu lu i rural;

p ro ie c t in v e s tiţ io n a l  -  to ta lita tea  investiţiilor eligibile şi neeligibile necesare în tru  

realizarea unu ia  sau m ai m u lto r obiective, pe o perioadă de te rm ina tă ; 

so lic ita n t -  orice persoană jurid ică sau fizică în reg istra tă  în  m odul stabilit sau o 

u n ita te  adm in istra tiv -te rito ria lă  de nivelul întîi (sate şi com une, inclusiv oraşe cu o 

populaţie  de p înă la io ooo de locuitori cu s ta tu t de rez iden t, conform  u ltim ulu i 

recensăm în t efectuat al populaţiei şi al locuinţelor);

su b v e n ţie  în a v a n s  -  sprijin  financiar neram bursabil şi neim pozabil oferit în avans 

din Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural p en tru  

dom eniile  şi în  condiţiile  p revăzu te  în R egulam entul privind acordarea 

subvenţiilor p en tru  îm b u n ă tă ţirea  nivelului de trai şi de m uncă în m ediul rural din 

Fondul N aţional de D ezvoltare a A griculturii şi M ediului Rural;

tu r ism  rura l -  form ă de turism  desfăşurată  în  m ediul rural şi o rien ta tă  spre 

u tilizarea resu rse lo r tu ris tice  locale (naturale , cu lturale), cunoaşterea  m ediului 

rural, ac tiv ităţilo r specifice acestuia, obiceiurilor şi trad iţiilo r locale.

ABREVIERI UTILIZATE

AIPA -  A genţia de In terven ţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură



ASP -  A genţia Servicii Publice

MADRM -  M inisteru l A griculturii, Dezvoltării Regionale şi M ediului

SIA ESBS AIPA -  Sistem  Inform aţional A u tom atiza t de Evidenţă a 
Solicitanţilor şi Beneficiarilor de Subvenţii

SES -  Serviciul Fiscal de Stat

ST -  Secţii/Servicii T eritoriale

VII. DESCRIEREA MĂSURII 3 - Diversificarea economiei 
rurale prin activităţi non-agricole

Domeniul de acţiune: subvenţia  în avans este aco rdată  persoanelor jurid ice 

şi fizice în reg is tra te  în con fo rm ita te  cu legislaţia în vigoare în  m ediul rural, care îşi 

creează sau dezvoltă  activ ităţi non-agricole, inclusiv procesarea  şi com ercializarea 

produselor ag roa lim en tare  trad iţionale . Subvenţia în  avans se acordă p en tru  

următoarele tipuri de investiţii:

1) p r o ie c te  p r i v i n d  d iv e r s i f ic a re a  e c o n o m ie i  ru ra le  p r in  c re ş te r e a  n u m ă r u l u i  de  

m ic r o - m t r e p r in d e r i  ş i  în tr e p r in d e r i  m ic i  în  s e c to r u l  n o n -a g r ic o l ,  ca re  v o r  c o n tr ib u i  la 

d e z v o l ta r e a  s e r v ic i i lo r  ş i c re a rea  de  n o i  lo c u r i  de  m u n c a  în s p a ţ iu l  rural:

a) în fiin ţarea  şi renovarea a telierelor de în tre ţin e re  a tehnicii şi 

ech ipam ente lo r, a te liere  de cizm ărie;

b) ach iz iţionarea  de sistem e, m aşini, ech ipam en te  şi u tilaje non-agricole, 

inclusiv sistem e de p roducere  şi fu rn izare  a energiei folosind resurse  regenerabile;

c) crearea şi m odern izarea  serviciilor veterinare;

d) cen tre  de in stru ire  şi form are p en tru  însuşirea  profesiilor, hobby sau 

dezvoltare personală , sport şi recreere, servicii de supo rt educaţional, tabere de 

od ihnă p en tru  copii, cen tre  de tehnologii in form aţionale;

e) co n stru c ţia /m o d e rn iza rea /d o ta rea  sălilor de cinem a, postu rilo r locale de 

televiziune şi radio;

f) p re lu crarea /p ro cesarea /am b alarea  şi com ercializarea d irectă  a specialităţilor 

trad iţionale  g a ran ta te  : carne, lapte, fructe, legum e, cereale, p roduse  de m orărit şi



panificaţie, m iere, ierbu ri m edicinale, u leiuri oleaginoase şi eterooleaginoase, 

m irodenii, b ău tu ri alcoolice locale, lichioruri din  fructe şi b ău tu ri locale;

g) co n stru c ţia /reco n stru c ţia  şi u tilarea puncte lo r de com ercializare d irectă  

doar a p roduse lo r a lim en tare  şi nealim en tare  de fabricare proprie/locală ;

2) p r o ie c t e  p r i v in d  p ă s t r a r e a ,  d e z v o l ta r e a  ş i  d iv e r s i f ic a re a  a c t iv i tă ţ i lo r  d e  

a r t i z a n a t  ş i  m e ş t e ş u g u r i  tr a d i ţ io n a le :

a) crearea sau ex tinderea  un ită ţilo r m eşteşugăreşti -  a te liere  de p relucrare  a 

lem nului, de confecţionare  a obiecte lor artizanale, de confecţionare  a artico lelor 

d in  ceram ică, de cro ito rie , b roderie , tricotaje, îm p le titu ri, de fierărie, de prelucrare  

a pieilor, papurii şi răchitei;

b) construcţia , m odern izarea  şi ex tinderea clădirilor operaţionale  şi a 

u tilită ţilo r conexe u n ită ţilo r m eşteşugăreşti;

c) ach iz iţionarea  utilajelor, unelte lo r şi d ispozitivelor, inclusiv ech ipam ente  

hardw are şi p roduse  softw are, p en tru  prelucrarea, am balarea  şi m arketingul 

p roduselo r m eşteşugăreşti;

3) p r o ie c te  p r i v in d  d e z v o l ta r e a  şi p r o m o v a r e a  se rv ic i i lo r  ş i  a c t iv i tă ţ i lo r  de t u r i s m  

rural, p r e c u m  ş i a c t i v i tă ţ i lo r  în a e r  liber:

a) co n stru c ţia /m o d e rn iza rea /d o ta rea /am en a ja rea  s tru c tu rilo r de prim ire 

turistică;

b) do tarea  şi am enajarea  locurilor destina te  prestării serviciilor de ag rem en t şi 

activ ităţi recreative p e n tru  turişti, activ ităţi în  aer liber (călăritul, ciclism ul, 

alpinism ul, p îrtii p en tru  schiat, cen tre  de ag rem en t acvatic, spo rt nautic  pe ape 

in terioare, pescu itu l sportiv  şi v înătoare).

ATENŢIE: M arim ea sprijinului financiat aco rdat rep rezin tă  50% din valoarea 

to tală  eligibilă a p ro iec tu lu i. Costul eligibil al pro iectu lu i nu  va depăşi sum a de 1,0 

m ln lei, iar perioada  de im p lem en tare  a p ro iectu lu i nu  va fi m ai m are de 24 luni.



VIII. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pen tru  a d em o n stra  îndep lin irea  criteriilor m inim e obligatorii specifice 

pro iectu lu i dum neavoastră  este necesar să p rezen ta ţi în  cadru l Secţiilor/Serviciilor 

terito ria le  AI PA toate  inform aţiile  concluden te  în  acest sens, iar docum ente le  

justificative vor susţine  aceste inform aţii.

Condiţiile obligatorii care urm ează a fi îndep lin ite  de către  so licitan tu l de 

subvenţii p en tru  a p u tea  d epune  cererea de solicitare a subvenţiei în  avans pen tru  

m ăsura 3 sunt:

1) pro iectu l se im p lem en tează  în tr-o  localitate  rurală;

2) beneficiari în  cadrul p rezen te i m ăsuri sîn t persoanele jurid ice 

(în trep rinderile  m icro şi m ică) sau persoane fizice care desfăşoară activ itate  de 

în trep rin ză to r, în reg istra tă  în tr-o  localitate rurală, care îşi p ropun  să dezvolte 

activ ităţi non-agrico le  în  m ediul rural;

3) perioada de im p lem en ta re  a pro iectu lu i nu  va depăşi 24 luni;

4) costul to ta l al p ro iec tu lu i eligibil nu va depăşi sum a de 1 000 000 lei;

5) co n trib u ţia  financiară a beneficiaru lu i de subvenţie  rep rezin tă  cel pu ţin  

50% din  valoarea investiţiei eligibile;

6) u rm are  realizării pro iectu lu i, beneficiarul se angajează să respecte toate  

standardele  na ţionale  relevante privind p ro tec ţia  m ediulu i, pro tejarea 

pa trim oniu lu i cu ltu ral şi na tu ra l, sănăta tea  publică şi secu rita tea  m uncii;

7) la m o m en tu l depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, nu au 

res tan ţe  la ach ita rea  im pozite lo r şi taxelor faţă de bugetu l public naţional;

8) beneficiarul va de ţine  docum en te  ce a testă  com peten ţe le  profesionale 

relevante în dom en iu l p e n tru  care solicită sprijin  financiar;

9) sîn t d e ţin ă to ri legali ai bunurilo r im obile (te renu ri/spa ţii) pe /în  care se 

realizează investiţia. Pen tru  bunurile  d e ţin u te  în fo losin ţă /com odat, te rm enu l va fi 

de cel p u ţin  7 ani, calculat cu anu l depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în

avans;



io) în cazul p rop rie tă ţilo r private de ţinu te , acestea trebu ie  să fie lipsite de 

orice obligaţii sau garan ţii financiare faţă de sta t sau terţi, cu excepţia cazului în 

care dato ria  rep rez in tă  un  îm p ru m u t destina t exclusiv finan ţării investiţiei;

n) so licitan tu l va d em onstra  m odul în care p ro iectu l p ropus va con tribu i la 

îm b u n ă tă ţire  cond iţiilo r de viaţă ale localnicilor şi care vor fi beneficiile relevante;

12) p en tru  p ro iecte le  prevăzu te  la pct. 14, subpct. 1), literele f) şi g) din  

Regulam ent, priv ind investiţiile  în  p relucrarea  şi com ercializarea directă  a 

p roduselor ag roa lim en tare  trad iţiona le  se vor respecta  condiţiile  şi standardele  

naţionale  de sănă ta te  a an im alelor şi p lantelor, conform  prevederilor Legii nr. 

296/2017 privind cerin ţe le  generale  de igienă alim entară;

13) su n t considera te  eligibile p en tru  sprijin  num ai costurile  (cheltuielile) 

suporta te  după înche ierea  con tractu lu i de acordare  a subvenţiei în  avans în tre  

beneficiar şi A genţie;

14) vor asigura pe parcursu l im plem entării p ro iec tu lu i investiţional cel pu ţin  

un loc de m uncă p e rm an en t fără d rep tu l de a reduce funcţia  tim p de 3 ani, 

încep înd  cu anul u rm ăto r plăţii u ltim ei tranşe  a subvenţiei au to riza te . în  cazul în  

care în perioada m en ţio n a tă  locu l/locurile  de m uncă creat(e), p en tru  care a p rim it 

punctaj la evaluarea p lanulu i de afaceri, devin(e) vacant(e) d in  diverse m otive, 

beneficiarul va fi obligat, în te rm en  de m axim um  60 de zile lucrătoare, să 

suplinească locu l/locurile  de m uncă vacant(e), p ăstrînd  num ăru l şi tipul acestora;

15) beneficiarul de subvenţii va asigura m en ţinerea  funcţionalită ţii obiectului 

investiţiei şi va păstra  toa te  ev idenţele  contab ile  în decurs de 5 ani din m om entu l 

dării în exp loatare a investiţiei;

16) la e tapa  im plem entării, p ro iectu l investiţional nu  poate  constitu i obiect de 

finan ţare  neram bursab ilă  în  cadrul a lto r p rogram e finan ţa te  d in  bugetu l de sta t 

sau din  sursele p a rten erilo r de dezvoltare.



IX. DOCUMENTELE OBLIGATORII

D osarul de aplicare p en tru  ob ţinerea  subvenţiilo r în  avans va include 

u rm ătoare le  docum en te :

1) cererea de so licitare  a subvenţie i în avans;

2) p lan  de afaceri e labo ra t p en tru  o perioadă de 5 ani, care să dem onstreze  

fezabilitatea p ro iec tu lu i investiţional;

3) declaraţia  pe p roprie  răspundere  privind verid icitatea  inform aţiilor şi a 

docum en te lo r p rezen ta te ;

4) copia ex trasu lu i din  Registrul persoanelor jurid ice, iar în  cazul gospodăriilor 

ţărăneşti (de ferm ieri), copia certificatului de în reg istrare , cu anexarea declaraţiei 

de constitu ire;

3) do cu m en te  confirm ative privind form area profesională în dom eniu l 

an trep reno ria tu lu i;

6) do cu m en te  justificative care dem onstrează  d ispon ib ilita tea  cofinanţării a 

cel pu ţin  20% d in  valoarea costurilo r eligibile ale p ro iectu lu i investiţional la 

m om en tu l depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar;

7) copia în ştiin ţă rii de recep ţionare  a notificării privind in iţierea activităţii de 

com erţ, depusă la au to rita tea  adm in istra ţie i publice locale pe al cărei terito riu  se 

va desfăşura activ itatea  turistică;

8) copia ac te lo r ce a testă  d rep tu l de p ro p rie ta te /p o sesie  ai bunurilo r im obile 

în /p e  care se efectuează investiţia  şi p roprie tari ai b unu rilo r m obile ce constitu ie  

obiect al investiţiei.

Procedura de acordare a subvenţiilor în avans va fi efectuată  în 3 tranşe  

după cum  urm ează:

I tranşă -  în  m ărim e de 30% din valoarea subvenţiei ap roba te  de Comisie este 

oferită beneficiarului, după sem narea con trac tu lu i de acordare  a subvenţiei în 

avans cu A genţia. A ceastă p lată  se efectuează după p rezen tarea  docum ente lo r 

confirm ative ce dovedesc desch iderea  şi transferarea  m ijloacelor financiare,



con tribu ţie  p roprie , în con tu l escrow , în  p roporţie  de cel p u ţin  20% din valoarea 

pro iectu lu i eligibil;

a Il-a tranşă -  în  m ărim e de 50% din  valoarea subvenţie i ap robate  de Comisie 

este oferită beneficiaru lu i în baza cererii de debursare . T em ei p en tru  debursare  

constitu ie  confirm area cheltu ie lilor în  valoare de 50% de d in  valoarea p ro iectu lu i 

eligibil, în so ţite  de d o cum en te  financiare: actele p rim are  contabile  (copiile 

fac tu rilo r/dec laraţiilo r vam ale, invoice-urilor), o rd ine de plată, deviz de cheltuieli 

ale lucrărilor efectuate ;

a IlI-a tranşă -  în m ărim e de 20% d in  valoarea subvenţiei ap robate  de 

Comisie va fi e fec tua tă  după finalizarea pro iectu lu i, în  baza cererii de debursare  

îna in ta tă  de beneficiar către  A genţie, îm p reu n ă  cu do cu m en ta ţia  financiară 

necesară: actele  p rim are  con tab ile  (copiile fac tu rilo r/dec lara ţiilo r vam ale, invoice- 

urilor), o rd ine  de plată, deviz de cheltu ieli ale lucrărilo r efectuate, copia 

procesului-verbal de recep ţie  la term inarea  lucrărilor, p recum  şi a procesuluiverbal 

de recepţie  finală, în so ţite  de acordul de m ediu  sau de avizul expertizei ecologice 

de sta t e liberat în  m odul stabilit, d ocum en ta ţia  de p ro iec t şi devizul de cheltuieli.

Subvenţia finală va fi transfera tă  la m om en tu l finalizării investiţiei şi darea în 

exploatare a p ro iec tu lu i, cu condiţia  efectuării de către  A genţie în prealabil a unei 

inspecţii în  te ren  (verificare la faţa locului) p en tru  a se asigura că lucrările 

efectuate  co respund  cu cheltu ielile  supo rta te  şi stad iu l opera ţiona l al proiectului.

BINE DE ŞTIUT! In cazul în  care, în  u rm a achiziţiilor sum a investiţiilor este 

m ai m ică decît cea estim ată  la m om en tu l încheierii con trac tu lu i de acordare a 

subvenţiei în  avans, tran şa  finală va constitu i d iferen ţa  d in tre  sum a to ta lă  a 

subvenţiei şi tranşele  ach ita te  an terio r.



X. PROCEDURA DE DEPUNERE A DOSARULUI DE SOLICITARE A

SUBVENŢIEI IN AVANS

D epunerea dosarelo r de solicitare a subvenţiei în  avans are loc în  cadrul 

apelurilor a n u n ţa te  de către  M inisterul A griculturii, D ezvoltării Regionale şi 

M ediului (în co n tin u are  -  M inister), în  baza o rd inu lu i m in istru lu i.

O rd inu l priv ind apelul de depunere  a dosarelor va include: m ăsuri care fac 

obiectul apelului, te rm enu l-lim ită  pen tru  depunerea  dosarelor, alte cerinţe. 

O rdinul privind apelul de depunere  a dosarelor este  pub licat pe paginile web ale 

M inisterului şi A genţiei.

Perioada de aplicare în baza fiecărui apel de depunere  a dosarelor nu poate  fi 

mai m ică de 60 de zile lucrătoare.

D osarul de solicitare  a subvenţiei în  avans este depus de 

ad m in is tra to r/re p rez en ta n tu l legal la secţia/serv iciu l terito ria l al Agenţiei de 

In tervenţie  şi Plăţi p en tru  A gricultură d in  aria în care so licitan tu l îşi are sediul 

juridic şi în  care va efectua investiţia.

Dosarul de solicitare  a subvenţiei în  avans va include cererea de solicitare a 

subvenţiei în  avans, p ro iectu l şi docum ente le  aferen te  m ăsurii p en tru  care se 

planifică a fi e fectuată  investiţia. Dosarul se în reg istrează  sigilat, şnu ru it şi paginat, 

p en tru  a nu p e rm ite  separarea /în locu irea  docum ente lo r. Fiecare pagină va conţine  

sem nătu ra  şi ştam pila  secţiei/serviciului teritorial al A genţiei, iar docum entele  

p rezen ta te  în copii vor fi con trapuse  cu originalul şi aplicată ştam pila „conform  

orig inalu lu i”.

La depunerea  dosaru lu i de solicitare a subvenţiei în  avans, so licitan tu l va 

prim i confirm area care a testă  recep ţionarea  dosaru lu i de către  secţia/serviciul 

terito ria l al A genţiei.

în  te rm en  de io zile lucră toare  de la recep ţionarea  dosarelor, secţiile/serviciile 

terito ria le  ale A genţiei, vor asigura exam inarea dosarelor depuse conform  

u rm ătoare lo r etape:



î) con tro lu l adm in istra tiv  al dosaru lu i care va include verificarea 

com pletitud in ii şi verid icităţii da te lo r p rezen ta te , p rin  con trapunerea  cu bazele de 

date  la care A genţia are acces;

2) verificarea fizică, cu deplasarea angajatu lu i secţiei/serviciului teritorial la 

locul un d e  va fi e fec tua tă  investiţia, p en tru  a confirm a date le  din  dosar.

Dacă în tim pu l exam inării dosaru lu i se consta tă  abateri, ce conduc la 

im posib ilita tea  exam inării p relim inare  a cererii de solicitare a subvenţiei în avans, 

rep rezen tan tu l secţiei/serv iciu lu i terito ria l va în tocm i o notificare, ce va fi adusă la 

cunoştin ţa  so lic itan tu lu i p rin  adresa poştală şi p rin  adresa electronică, nu m ai 

tîrziu  de 10 zile lucră toare  de la depunerea  dosarului, în care va indica m otivele 

pen tru  care cererea respectivă nu poate  fi supusă exam inării. 

A d m in is tra to r/rep rezen tan tu l legal, va avea la d ispoziţie  10 zile lucrătoare  p en tru  a 

se conform a.

In cazul în care so licitan tu l nu  se conform ează cerin ţe lo r din  notificare în}

term enele  stab ilite , rep rezen tan tu l secţiei/serviciului terito ria l, în tocm eşte  un 

proces-verbal de co n sta ta re  a iregularităţilor, m odel ap robat prin  ordinul 

d irectoru lu i A genţiei. Solicitantul va fi in fo rm at despre decizia respectivă adop ta tă  

prin  scrisoare recom andată , dar nu  mai tîrziu  de 3 zile lucră toare  de la data  

în tocm irii procesulu i-verbal.

Solicitantul poa te  depune  o cerere nouă în cadrul apelu lu i u rm ăto r, în cazul 

în care nu  a în tru n it condiţiile  necesare /a  fost declara t neeligibil în cadrul apelului 

precedent.

Tem ei p en tru  iniţierea p ro c e s u lu i  d e  r a m b u r s a r e  a s u b v e n ţ ie i  în a v a n s

acordate  şi rezo lu ţiunea  con trac tu lu i de acordare  a subvenţiei în  avans constituie:

1) re tragerea  sau anu larea  deciziei Comisiei priv ind selectarea proiectului 

investiţional;

2) u tilizarea  subvenţie i în  avans în  alte  scopuri decît cele p en tru  care a fost 

acordată;



3) m odificarea p ro iec tn lu i/p lanu lu i de afaceri fără notificarea şi acordul 

prealabil a A genţiei;

4) refuzul de a p rezen ta  inform aţiile  sau docum en te le  solicitate de Agenţie, în  

cadrul verificărilor pe teren .

D upă finalizarea ob iec tu lu i investiţional, beneficiaru l de subvenţii este 

obligat să aplice şi să în tre ţin ă  m ateria le le  de v izib ilitate  aplicate pe obiect 

conform  m odelelor şi sch iţe lo r ap robate  de A genţie.

Notă!
COSTURI ŞI BUNURI N EELIG IBILE  

Nu sunt eligibile pentru subvenţionare următoarele costuri şi bunuri la
solicitarea subvenţiei în avans:
1)  ach iziţionarea  de  bunuri de la perso a n e/în trep rin d eri afilia te;
2)  ach iziţionarea  de bunuri second-hand;

3) taxa p e  va loare adăugată;
4)  com isioanele  bancare, costurile  garan ţiilo r bancare şi cheltu ie lile  sim ilare;
5) costurile  de sch im b valutar, taxele şi p ie rd erile  ocaziona te  de schim burile  
valutare;
6)  p rocurarea  de bunuri im obile;
7)  in s tru irea /şe f m o n ta j;
8)  serv ic iile  de transport şi cheltu ie lile  vamale;
9)  ach itările  e fec tua te  în cadru l opera ţiun ilor de sch im b a l m ărfurilor (bartend), 
a l opera ţiun ii de com pensare  şi a l con tracte lor de cesiune, p recu m  şi
p r in  in term ed iu l în treprinderilor înregistra te în zonele  o ff-shore;
10)  opera ţiun i de în treţinere curentă, costuri de  am ortizare şi închiriere;
11)  costuri opera ţiona le  (precum  salarii, ob liga ţii de a sigurare ş i cheltu ieli 
de fu n c ţio n a re );
12)  costuri p e n tru  ob ţinerea  actelor perm isive;
13)  costuri p e n tru  elaborarea  docum enta ţie i de p ro iec t de va lorificare a 
investiţie i şi de expertiză  ecologică;
14)  costurile  (cheltu ie lile) suporta te  p în ă  la încheierea  con trac tu lu i de acordare a 
subven ţie i în avans în tre beneficiar ş i A gen ţia  de In terven ţie  şi P lă ţi p en tru  

A g r ic u ltu ră .



Anexa nr. 8
la Ordinul MADRM nr. S C  din .0<2 .oidlO

59 t t

’’APROB”
Director adjunct al Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

2 0 2 0 __________________________
(semnătura) (numele prenumele)

NR. ACTULUI DE INSPECŢIE CODUL DOSARULUI

ACT DE INSPECŢIE
A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR MĂSURA NR. 1 

îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale
I. INFORMAŢII DESPRE GRUPUL DE CONTROL

Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3
NUME

PRENUME
II. INFORMAŢII DESPRE CONTROL

Control notificat Data notificării vletoda de notificare Persoana care a făcut notificarea
Da Nu ZZ/LL/AAAA Telefon Poştă mail Personal Nume Prenume Semnătură

Controlul a fost efectuat în 3 zile Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la 
notificare

III. DATE DESPRE SOLICITANT
3.1. Unitatea adininistrativ-teritorială

Unitatea adininistrativ-teritorială de nivelul întîi
Cod Fiscal (IDNO)

Sediul: Municipiul/raionul/Oraşul/satul/str.
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

3.2. Primarul
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/ E-mail

3.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

IV. INFORMAŢII PRIVIND INVESTIŢIA EFECTUATĂ
IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)

Municipiul/raionul /Oraşul/satul /Str.
4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei
4.2.Costul investiţiei eligibile pentru solicitarea subvenţiei, lei
4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)
4.4. Cofinanţare din surse împrumutate (lei)
4.5. Cofinanţare din surse proprii (lei)

V. Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia
5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:
5.2. Terenuri/bunuri deţinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale:
5.3. Terenuri/bunuri deţinute iu arenda, ha

Numerele cadastrale



VI. VERIFICAREA

N, ........... .. .............. ,, ^ 4 , Corespunde
Comentarii

materialele dosarului de subvenţionare DA ' NU Nu-i
cazul

6.1. Condiţii generale
6.1.1. Cererea de solicitare a subvenţiei în avans; □ □ □
6.1.2. Proiectul elaborat pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze 

fezabilitatea proiectului investiţional;
□ □ □

6.1.3. Declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor şi a documentelor prezentate;

□ □ □

6.1.4. Declaraţia cu privire la conflictul de interese; □ □ □
6.1.5. Copia deciziei consiliului local; □ □ a

6.1.6. Documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli elaborat pentru 
investiţia solicitată;

□ □ □

6.1.7 Copia actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei; □ □ □
6.1.8. Copia Planului urbanistic general sau Planului de dezvoltare 

localităţii;
□ □ □

6.1.9. Copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea 
devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate şi 
serviciile prestate;

□ □ □

6.1.IU Copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
precum şi a procesului-verbal de recepţie finală;

□ □ □

6.1.11 Actele primare contabile (facturi llscale/declaraţii vamale, invoice); □ a □

6.1.12
Avizul tehnieo-economic în cazul proiectele de investiţii în 
infrastructura de alimentare cu apă/evacuare a apelor uzate;

□ □ □

6.2 Verificarea fizică a investiţiei
6.2.1 Construcţia/reabilitarea/modcrnizarea drumurilor şi podurilor public 

locale
□ □ □

6.2.2 Extinderea/reabilitarea/modernizarca sistemelor de alimentare cu 
apă, epurarea apei şi canalizării: □ □ □

>.2.2.1 Proiecte în domeniul gestionării resurselor de apă; □ □ □
>.2.2.2 Proiectele în domeniul colectării, epurării şi deversării apelor uzate; □ □ □
6.2.3 Solicitantul este unitatea administrativ-terilorială de nivelul întîi □ □ □
6.2.4 Proiectul se implementează într-o localitate rurală; □ □ □
6.2.5 Au la bază proiect, deviz de cheltuieli, alte documente confirmative; □ □ □
6.2.6 Costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 3 000 000 

Iei;
□ □ □

6.2.7 Perioada de implementare a proiectului depăşeşte 24 luni; □ □ □
6.2.8 Contribuţia financiară a solicitantului de cel puţin 20% din costul 

total al proiectului eligibil;
□ □ □

6.2.9 Solicitantul deţine actele permisive necesare pentru efectuarea 
investiţiei

□ □ □

6.2.1« Constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor 
programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor d 
dezvoltare

□ □ □

Conîentarii:

...

Nr. Obiectul analizei / verificării
Rezultatul verificării la locul investiţiei

Da Nu Nu-i
cazul

Comentarii

i. Solicitantul, (reprezentantul legal sau un imputernicit prin procura), a asigurat accesul 
la data, locul si ora programata pentru atingerea obiectivelor vizitei?

□ □ □

2. Amplasarea proiectului este conforma Cererii sprijinului si in documentelor anexate? □ □ □
3. Condiţiile existente pe teren permit realizarea investiţiilor: spatii, instalaţii, 

echipamente, utilaje, montaje, dotări (după caz)?
□ □ □

4. Au fost realizate fotografii pentru proiect (pentru prezentarea situaţiei existente în 
ce priveşte amplasamentul proiectului) la data vizitei pe teren?

□ □ □

VII. Semnarea, transmiterea fişei de control şi eventualele observaţii



Observaţii ale solicitantului (dacă e cazul): DA NU
Am primit un exemplar de fişă de verificare □ □
Am fost informat despre neregulile constatate □ □

Observaţiile solicitantului:

.................................... (O bservaţiile reprezentantului legal/ îm puternicit al reprezentantului legal (se vor prezenta justificările  bazate pe docum ente, pe baza
carora nti este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuate de către specialiştii AIPA )

Data: ___.___._______; Ora:____._____
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal _______________________  __________________________

(Sem nătură)_____________________ (num e şi funcţie);

Concluzii ale specialiştilor care au participat la control (dacă e cazul):

nplete, termenii efectuării acestora este

i, prezentul act de inspecţie poate fi contestat 
îiul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice şi cot 
respectată.

în caz de dezacord cu constatările şi concluziile reprezentanţilor Agenţie 
cu cerere prealabilă la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu set 
Sfânt, 162, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Inspector: Nume/Prenume Data Semnătura
1,
2.
3.

„COORDONAT”
Şef al Direcţiei verificări pe teren a Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură ”__”_______ 2020

(semnătura) (numele prenumele)



’’APROB”
Director adjunct al Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

2020____________________________
(semnătura) (n prenumele)

NR. ACTULUI DE INSPECŢIE j _________> CODUL DOSARULUI

r ~~l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ACT DE INSPECŢIE

A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR MĂSURA NR. 2 
_________________________Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale_________________

1. INFORMAŢII DESPRE CRUPUL DE CONTROL
Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3

NUME
PRENUME

11. INFORMAŢII DESPRE CONTROL
Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a (acut notificarea

Da Nu ZZ/LL/AAAA Telefon Poştă mail Personal Nume Prenume Semnătură

Controlul a fost efectuat în 3 zile Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la 
notificare

III. DATE DESPRE SOLICITANT
3.1. Unitatea administrativ-teritorială

Unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi
Cod Fiscal (IDNO)

Sediul: Municipiul/raionul/Oraşul/satul/str.
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

3.2. Primarul
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/ E-mail

3.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

IV. INFORMAŢII PRIVIND INVESTIŢIA EFECTUATĂ
IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)

Municipiul/raionul /Oraşul/satul /Str.
4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei
4.2.Costul investiţiei eligibile pentru solicitarea subvenţiei, lei
4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)
4.4. Cofinanţare din surse împrumutate (lei)
4.5. Cofinanţare din surse proprii (lei)

V. Bunurile imobile pe care se efectuează investiţia
5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:
5.2. Terenuri/bunuri deţinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale:
5.3. Terenuri/bunuri deţinute in arenda, ha

Numerele cadastrale

VI. VERIFICAREA

Verificarea eligibilităţii proiectului investiţional/ actelor anexate la 
materialele dosarului de subvenţionare

Corespunde
ComentariiDA NU Nu-i 

căzu 1



6.1. Condiţii genera ic
6.1.1. Cererea de solicitare a subvenţiei în avans; □ □ □
6.1.2. Proiectul elaborai pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze 

fezabilitatea proiectului investiţional;
□ □ □

6.1.3. Declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a 
documentelor prezentate;

□ □ □

6.1.4. Declaraţia cu privire la conflictul de interese; □ □ □
6.1.5. Copia deciziei consiliului local; □ □ □

6.1.6. Documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli elaborat pentru 
investiţia solicitată;

□ □ □

6.1.7 Copia actelor pennisive necesare pentru efectuarea investiţiei; □ □ □

6.1.8. Copia Planului urbanistic general sau Planului de dezvoltare a localităţii; □ □ □

6.1.9. Copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului 
de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate şi serviciile prestate; □ □ □

6.1.10 Copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a 
procesului-verbal de recepţie finală; □ □ □

6.1.11 Actele primare contabile (facturi fiscale/dcclaraţii vamale, invoice); □ □ □
6.1.12 Dovada înmatriculării a tehnicii/utilajului supuse înregistrării de stat, 

pentru investiţiile prevăzute la lit. f) subpet. 1) pct. 10. □ a □
6.2. Verificarea fizică a investiţiei
6.2.1 Crearea, îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor locale de bază pentru 

populaţia rurală, inclusiv agrement şi cultură, precum şi structura 
aferentă;

□ □ □

6.2.1.I Renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea 
pieţelor, tîrgurilor, expoziţiilor;

□ □ D

6.2.1.2 Reabilitarea străzilor pietonalc locale, instalarea iluminatului public; □ □ □
6.2.1.3 Sisteme de producere şi furnizare a energici folosind resurse 

regenerabile;
□ □ □

6.2.1.4 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile; □ □ □
6.2.1.5 Construcţia/reconstrucţia grădiniţelor, inclusiv dotarea acestora; Q □ □
6.2.1.6 Achiziţionarea de vehicule şi echipament de deszăpezire, întreţinere spaţii 

verzi
O □ □

6.2.1.7 înfiinţarea, amenajarea facilităţilor publice de agrement pentru 
populaţia rurală: parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, 
piste biciclişti

□ D □

6.2.1.8 Construcţia/reconstrucţia lacurilor de acumulare facilitate de agrement 
pentru populaţia rurală şi ca rezervă strategică de apă;

□ □ □

6.2.2 Conservarea/restaurarea patrimoniului istoric; O □ □
6.2.2.1 Situri construite -  centre istorice ale localităţilor; □ □ a
6.2.2.2 Peisaje culturale şi naturale rurale şi situri naturale de înaltă valoare; □ □ □
6.2.2.3 Locuri ale memoriei istorice, inclusiv aspecte socio-economice aferente; □ Q □
6.2.2.3 Crearea/amenajarea/renovarea, muzeelor rurale; □ □ □
6.2.3 Restaurarea/rcabilitarea/conservarea monumentelor/structurilor istorice, 

cu accent pe dezvoltarea turismului rural;
□ □ □

6.2.4 conservare patrimoniu imaterial şi tradiţiilor proprii ale comunităţii 
locale,

□ □ □

6.2.4.1 muzica şi dans; □ □ □

6.2.4.2 elemente de folclor şi etnografie; □ □ □

6.2.4.3 profesii tradiţionale; o □ □

6.2.5 Crearea centrelor pentru vizitatori în ariile protejate şi trasee turistice; □ □ a
6.2.6 Restaurarea zonele naturale de valoare înaltă, inclusiv ecosisteme 

natural;
□ □ □

6.2.7 Proiectul se implementează într-o localitate rurală; □ □ □

6.2.8 Au la bază proiect, deviz de cheltuieli, alte documente confirmative; □ □ □

6.2.9 Costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 3 000 000 Iei; □ □ □

6.2.10 Perioada de implementare a proiectului depăşeşte 24 luni; a □ □

6.2.11 Contribuţia financiară a solicitantului de cel puţin 20% din costul 
total al proiectului eligibil;

□ a □

6.2.12 Solicitantul deţine actele pennisive necesare pentru efectuarea 
investiţiei

□ □ □

6.2.13 Constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul alic 
programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor c 
dezvoltare

□ □ □

Comentarii:



Nr. Obiectul analizei / verificării

Rezultatul verificării la locul 
investiţiei

Da Nu Nu-i
cazul

Comentarii

1. Solicitantul, (reprezentantul legal sau un împuternicit prin procura), a asigurat accesul la 
data, locul si ora programata pentru atingerea obiectivelor vizitei?

□ □ □

2. Amplasarea proiectului este conforma Cererii sprijinului si in documentelor anexate? □ □ □
3. Condiţiile existente pe teren permit realizarea investiţiilor: spatii, instalaţii, echipamente, 

utilaje, montaje, dotări (după caz)?
□ □ □

•1. Au fost realizate fotografii pentru proiect (pentru prezentarea situaţiei existente în ce 
priveşte amplasamentul proiectului) la data vizitei pe teren?

□ □ □

VII. Semnarea, transmiterea fişei de control şi eventualele observaţii
Observaţii ale solicitantului (dacăe cazul) : DA NU
Am primit un exemplar de fişă de verificare
Am lost informat despre neregulile constatate

Observaţiile solicitantului:

.................................... (O bservaţiile reprezentantului legal/ îm puternicit al reprezentantului legal (se vor prezenta justificările  bazate pe docum ente, pe baza
carora nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuate de către specialiştii AIPA)

Data: ___.___._______ ; Ora:____._____
Reprezentant legal/ împuternicit al reprezentantului legal _______________________  __________________________

(Sem nătura)_____________________ (num e şi funcţie):
Concluzii ale specialiştilor care au participat la control (dacă e cazul):

nplete, termenii efectuării acestora este

i, prezentul act de inspecţie poate fi contestat 
Jiul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice şi coi 
respectată.

In caz de dezacord cu constatările şi concluziile reprezentanţilor Agenţie 
cu cerere prealabilă la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu se< 
Sfânt, 162, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Inspector: Nume/Prenume Data Semnătura
1.
2.
3.

„ COORDONAT”
Şef al Direcţiei verificări pe teren a Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură ”__”_______ 2020

(semnătura) (numele prenumele)



’’APROB”
Director adjunct al Agenţiei de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

2020____________________________
(semnătura) (numele prenumele)

NR. ACTULUI DE INSPECŢIE CODUL DOSARULUI

ACT DE INSPECŢIE
A CERERII DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR MĂSURA NR. 3 

Diversificarea economiei rurale prin activităţi nonagricole
I. INFORMAŢII DESPRE GRUPUL DL CON TROL

Specialist 1 Specialist 2 Specialist 3
NUME

PRENUME
II. INFORMAŢII DESPRE CONTROL

Control notificat Data notificării Metoda de notificare Persoana care a tăcut notificarea
Da Nu ZZ/LL/AAAA Telefon Poştă mail Personal Nume Prenume Semnătură

Controlul a fost efectuat în 3 zile Data controlului Motivul dacă controlul nu a fost efectuat în 3 zile de la 
notificare

______________________________ IU. DATE DESPRE SOLICITANT
3.1. Agentul economic______________________ __________________

Denumirea agentului economic
Cod Fiscal (1DNO)

Sediul: Municipiul/raionul/Oraşul/satul/str.
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

3.2. Administrator
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/ E-mail

3.3. Reprezentantul legal
Nume şi Prenume

Adresa
Telefon fix/mobil/fax/E-mail

IV. INFORMAŢII PRIVIND INVESTIŢIA EFECTUATĂ
IV. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)

Municipiul/raionul /Oraşul/satul /Str.
4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei
4.2.Costul investiţiei eligibile pentru solicitarea subvenţiei, lei
4.3. Suma sprijinului solicitat (lei)
4.4. Cofinanţare din surse împrumutate (lei)
4.5. Cofinanţare din surse proprii (lei)

V. Bu ii urile imobile pc care se efectuează investi (ia
5.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia (ha), din care:
5.2. Terenuri/bunuri deţinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale:
5.3. Terenuri/bunuri deţinute in arenda, ha

Numerele cadastrale

VI. VERIFICAREA

Verificarea eligibilităţii proiectului investiţional/ actelor anexate la 
materialele dosarului de subvenţionare

Corespunde
ComentariiDA NU Nu-i

cazul



6.1. Condiţii generale
6.1.1. Cererea de solicitare a subvenţiei în avans; □ □ □

6.1.2. Plan de afaceri elaborat pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze 
fezabilitatea proiectului investiţional;

□ □ □

6.1.3. Declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a 
documentelor prezentate;

□ □ □

6.1.4. Copia extrasului din Registru, în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de 
constituire;

□ D □

6.1.5. Documente confirmative de formare profesională în domeniul 
antrcprenoriatului

□ □ □

6.1.6. Documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanţării 
a cel puţin 20% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului 
investiţional;

□ □ □

6.1.7 Copia înştiinţării de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii 
de comerţ, depusă la APL pe al cărei teritoriu se va desfăşura 
activitatea;

□ □ □

6.1.8. Copia actelor ce atestă dreptul de posesie a bunurilor imobile în/pe care 
se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile;

□ □ □

6.1.9. Copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea 
devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate şi 
serviciile prestate;

□ a □

6.1.10 Copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum 
şi a procesului-verbal de recepţie finală; □ □ □

6.1.11 Actele primare contabile (facturi fiscale/declaraţii vamale, invoice); □ □ □
6.1.12 Dovada achitării integrale; □ □ □
6.2. Verificarea fizică a investiţiei
6.2.1 Proiecte privind diversificarea economiei rurale prin creşterea 

numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non- 
agricol;

□ p □

6.2.1.1 înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi 
echipamentelor, ateliere de cizmărie;

□ □ □

6.2.I.2 achiziţionarea de sisteme, maşini, echipamente şi utilaje non-agricole, 
inclusiv sisteme de producere a energiei folosind resurse regenerabile;

□ □ □

6.2.1.3 crearea şi modernizarea serviciilor veterinare; □ □ □
6.2.1.4 centre de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor, hobby sau 

dezvoltare personală, sport şi recrecre, servicii de suport educaţional, 
tabere de odihnă pentru copii, centre de tehnologii informaţionale;

□ □ □

6.2.1.5 construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de 
televiziune şi radio;

□ □ □

6.2.1.6 prelucrarca/procesarea/ainhalarea şi comercializarea produselor tradiţionale 
garantate: carne, lapte, fructe, legume, cereale, produse de morărit şi 
panificaţie, miere, ierburi medicinale, uleiuri oleaginoase şi ctcrooleaginoasc, 
mirodenii, băuturi alcoolice locale, lichioruri din fructe şi băuturi locale;

□ □ □

6.2.1.7 construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor de comercializare directă 
doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie/locală;

o □ □

6.2.2 Proiecte privind păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de 
artizanat şi meşteşuguri tradiţionale:

□ □
D6.2.2.1 crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti; □ □ o

6.2.2.2 construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor operaţionale şi a 
utilităţilor conexe unităţilor meşteşugăreşti;

□ □ □

6.2.2.3 achiziţionarea utilajelor, uneltelor şi dispozitivelor, pentru prelucrarea, 
ambalarea şi marketingul produselor meşteşugăreşti;

□ □ □

6.2.3 Proiecte privind dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi activităţilor de 
turism rural, precum şi activităţilor în aer liber:

□ □ □

6.2.3.1 construcţia/modernizarea/dotarea/amenajarea structurilor primi 
turistică;

□ □ □

6.2.3.2 dotarea şi amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de 
agrement şi activităţi recreative pentru turişti, activităţi în aer liber

□ □ □

 ̂ 6.2.4 Proiectul se implementează într-o localitate rurală; □ □ □
6.2.5 Solicitant este persoană juridică (micro sau mică) sau persoane fizice 

care desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrată într-o localitate 
rurală;

□ □ □

6.2.6 Perioada de implementare a proiectului nu va depăşi 24 luni; □ □ □
6.2.7 Costul total al proiectului eligibil nu va depăşi suma de 1 000 000 lei; Q □ □



6.2.8 Contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 
50% din valoarea investiţiei eligibile;

□ □ □

6.2.9 Beneficiarul deţine documente ce atestă competenţele profesionale în 
domeniul pentru care solicită sprijin financiar;

□ □ □

6.2.10 Deţinător legal al bunurilor imobile (terenuri/spaţii) pe/în care se 
realizează investiţia.

□ □ □

6.2.11 In cazul proprietăţii private, să fie lipsite de orice obligaţii sau 
garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care 
datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării 
investiţiei;

□ □ □

6.2.12 Proiectul va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
localnicilor şi vor fi beneficii relevante;

□ □ □

6.2.13 Pe parcursul implementării proiectului s-a deschis cel puţin un loc de 
muncă permanent

□ □ □

Comentarii:

Nr. Obiectul analizei / verificării

Rezultatul verificării la locul 
investiţiei

Da Nu Nu-i
cazul

Comentarii

1. Solicitantul, (reprezentantul legal sau un împuternicit prin procura), a asigurat accesul la 
data, locul si ora programata pentru atingerea obiectivelor vizitei?

□ □ □

2. Amplasarea proiectului este conforma Cererii sprijinului si in documentelor anexate? □ □ □
3. Condiţiile existente pe teren permit realizarea investiţiilor: spatii, instalată, echipamente, 

utilaje, montaje, dotări (după caz)?
□ □ □

A. Au fost realizate fotografii pentru proiect (pentru prezentarea situaţiei existente în ce 
priveşte amplasamentul proiectului) la data vizitei pe teren?

□ □ □

VII. Semnarea, transmiterea fişei de control şi eventualele observaţii
Observaţii ale solicitantului (dacăc cazul): DA NU
Am primit un exemplar de fişă de verificare □ □
Am fost informat despre neregulile constatate □ □

Observaţiile solicitantului:

.................................... (O bservaţiile  reprezentantului legal/ îm putern icit al reprezentantului legal (se vor prezenta justificările  bazate pe docum ente, pe baza
carora nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuate de către specialiştii AIPA)

Data: ___.___._______ ; Ora:____._____
Reprezentant legal/ împuternicit al reprezentantului legal _______________________  __________________________

(Sem nătura)_____________________ (num e şi funcţie):
Concluzii ale specialiştilor care au participat la control (dacă e cazul):

nplete, termenii efectuării acestora este

i, prezentul act de inspecţie poate fi contestat 
Jiul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi

Declar că constatările efectuate în cadrul verificărilor sunt veridice şi cot 
respectată.

in caz de dezacord cu constatările şi concluziile reprezentanţilor Agenţie 
cu cerere prealabilă la Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, cu se< 
Stănt, 162, în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Inspector: Nume/Prenume Data Semnătura
1.
2.
3.

» COORDONAT”



Şef al Direcţiei verificări pe teren a Agenţiei 
de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură


