
Subvenții în avans pentru 
proiectele start-up din 

Fondul național de 
dezvoltare a agriculturii 

și mediului rural

gowww.aipa.gov.md

Domeniile de sprijin eligibile 
plăților în avans sunt:

producerea legumelor şi a 
fructelor pe teren protejat 

construcția/modernizarea 
fermelor zootehnice

înființarea plantațiilor multianuale

dezvoltarea infrastructurii 
postrecoltare şi procesare

procurarea animalelor de prăsilă

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
va anunța lansarea apeluluide depunere a solicitării 

sprijinului financiar. Perioada de aplicare nu va fi mai 
mică de 45 de zile lucrătoare.

Procedura de depunere: 
Dosarul se depune la oficiul teritorial 
al Agenției, din aria în care pro-
ducătorul agricol își are sediul juridic 
și a efectuat investiția. Acesta va 
include cererea de solicitare a spri-
jinului financiar, planul de afaceri și 
alte documente obligatorii.

AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Teritorial 
(Serviciu/

Secție Teritorial/ă)
Raioane incluse Telefon

ST Ungheni Ungheni, Călărași,
Nisporeni
 067357373/

023 625 249

ST Cahul Cahul, Taraclia,
Cantemir, Vulcănești 

078286692/
029 933 121

ST U.T.A.
Găgăuzia
  Comrat, Ceadâr-Lunga,

Basarabeasca
 079435230/

029 829 779

ST Căușeni Căușeni, Ștefan-Vodă 067357395/
024 321 110

ST Chișinău 
mun. Chișinău, Ialoveni, 
Ștrășeni, Criuleni,
Anenii Noi, Dubăsari 

067357361/
022 292 611

ST Edineț Edineț, Briceni, Ocnița, 
Dondușeni, 024624112

ST Bălți 
mun. Bălți, Glodeni, 
Râșcani, Fălești, 
Drochia, Sângerei 

067357379/
023 135 604 

ST Florești Florești, Soroca 
Șoldănești

067357397/
025 027 022 

ST Orhei Orhei, Telenești, 
Rezina, 

067357377/
023 533 291

ST Hâncești Hîncești, Cimișlia, 
Leova 

026 923 610

Credite pentru afaceri de succes

Oferte variate pentru IMM

Adaptate necesităților companiei

Acces la resurse internaționale

Multiple opțiuni de asigurare

Contact Center 1313 www.maib.md



Potenţiali beneficiari: 
tineri fermieri şi femei fermieri
care desfășoară pentru prima dată
o activitate economică;

I Tranșă - 75 % 
din valoarea plății în avans, care se 
va achită cu condiția prezentării
dovezilor cofinanţării din partea 
Beneficiarului a 35% din valoarea 
costurilor eligibile;

II Tranșă – 25% 
din valoarea subvenției, în baza 
cererii de debursare la darea în 
exploatare a obiectului investiției și 
prezentarea actelor confirmative, 
conform domeniului în care este 
efectuată investiția.

Valoarea maximă a 
sprijinului financiar 

din valoarea costurilor eligibile.
Plata subvenției în avans va fi 
efectuată prin intermediul contului 
Escrow în modul următor:

Criterii de eligibilitate pentru obținerea sprijinului 
financiar:

au la bază un plan de afaceri fezabil;
au sediul social și investiția amplasate într-o locali-
tate rurală;
valoarea investiției/proiectului nu poate depăși 
1000000 lei din cheltuielile eligibile;
perioada de implementare a proiectului nu va 
depăși 24 luni;
dispune de pregătire și formare profesională în 
domeniul antreprenorialului;
sunt deținători legali ai bunurilor imobile pe care 
se realizează investiția;
nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor 
faţă de bugetul public naţional;
nu sunt afiliați unui alt producător agricol;
vor crea pe parcursul implementării proiectului 
locuri de muncă.

65%

75% 25%

DOUĂ TRANȘE

TRANȘA 1 TRANȘA 2

La finisarea 
investiției


