
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

Subvenții în avans 
pentru îmbunătățirea 
nivelului de trai și de 
muncă în mediul rural

gowww.aipa.gov.md

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

I Depunerea dosarelor de solicitare a 
subvenției în avans are loc în cadrul apelurilor 
anunțate de către Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului.

II Dosarul de solicitare a subvenției este 
depus de către solicitant (de către primar – 
pentru măsurile nr. 1 și nr. 2, de către 
administrator/reprezentantul legal – pentru 
măsura nr. 3) la secția/serviciul teritorial(ă) 
a(l) Agenției din aria în care solicitantul își are 
sediul juridic și în care va efectua investiția.

III În termen de 60 de zile lucrătoare de la 
data primirii notificării referitoare la 
selectarea dosarului de finanțare, 
solicitantul trebuie să asigure prezentarea 
documentelor confirmative privind 
capacitatea de cofinanțare, ulterior fiind 
invitat să semneze contractul de acordare a 
subvenției în avans. Contractul se semnează 
între Agenție și beneficiar.

PROCEDURA DE DEPUNERE: 



I tranșă - 40% (această plată se efectuează 
după prezentarea documentelor confirma-
tive ce dovedesc deschiderea și transferarea 
mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 
contul unic trezorerial, în proporție de cel puțin 
20% din valoarea proiectului investițional).

II-a tranșă - 40% (temei pentru debursare 
constituie confirmarea cheltuielilor în 
valoare de 50% din valoarea proiectului eligi-
bil, însoțite de documente financiare).

III-a tranșă - 20% (temei pentru debursare 
constituie confirmarea cheltuielilor în 
valoare de 80% din valoarea proiectului eligi-
bil, însoțite de documente financiare).

Costul total al proiectului eligibil nu va 
depăși suma de 3 000 000 de lei iar 

valoarea maximă a sprijinului financiar în 
cadrul Măsurilor 1&2 este de 80%

Pentru măsura de sprijin financiar nr. 3 este 
următoarea:

Costul total al proiectului eligibil nu va 
depăși suma de 1 000 000 de lei iar valoarea 

maximă a sprijinului financiar în cadrul 
Măsurii 3 este de 50%

Potențiali beneficiari: persoană juridică sau fizică 
înregistrată în modul stabilit sau unitate 
administrativ-teritorială de nivelul întâi (sate și 
comune, precum și orașe cu o populație de până la 10 
000 de locuitori cu statut de rezident);

Domeniile eligibile subvenționării:
Măsura 1:    Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 
economice publice rurale.
Măsura 2:   Renovarea și dezvoltarea localității rurale.
Măsura 3:  Diversificarea economiei rurale prin 
activități nonagricole.

Criterii generale de eligibilitate pentru 
obținerea sprijinului financiar:

proiectul se implementează într-o localitate rurală;
există un proiect, un deviz de cheltuieli al lucrărilor 
și/sau serviciilor, alte documente confirmative;
perioada de implementare a proiectului nu 
depășește 24 de luni;
contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel 
puțin 20% pentru Masura 1&2 iar pentru Masura 3 va 
fi de 50% din costul total al proiectului eligibil;
solicitantul aplică cu un singur proiect pentru 
măsura respectivă pe parcursul perioadei de 
implementare;
se asigură durabilitatea proiectului subvenționat pe 
parcursul a 5 ani după darea în exploatare a 
obiectului;
solicitantul deține avizele și autorizațiile necesare 
pentru efectuarea investiției și respectă cerințele 
specifice de mediu asociate investiției;
pentru proiectele destinate turismului, beneficiarul 
își asumă angajamentul de a include obiectul 
investiției în circuitul turistic;
proiectele privind investițiile în renovarea/moderniza-
rea clădirilor/obiectivelor turistice vechi/istorice desti-
nate dezvoltării turismului rural se realizează prin 
respectarea cadrului legal în domeniul protejării 
patrimoniului construit;
la etapa implementării, proiectul investițional nu 
constituie obiect de finanțare nerambursabilă în 
cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat 
sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul privind 
acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai 
și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvol-

tare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019)
Info: www.aipa.gov.md

PROCEDURA DE FINANȚARE

TREI TRANȘE

40%

TRANȘA 1

40%

TRANȘA 2

20%

TRANȘA 3

Pentru măsurile de sprijin financiar nr. 1 și nr. 2 
se efectuează în modul următor:

80%

TREI TRANȘE

30%

TRANȘA 1

50%

TRANȘA 2

20%

TRANȘA 3

50%

I tranșă - 30% (plată se efectuează după 
prezentarea documentelor confirmative ce 
dovedesc deschiderea și transferarea 
mijloacelor financiare, contribuție proprie, în 
contul escrow, în proporție de cel puțin 20% 
din valoarea proiectului eligibil).

II-a tranșă - 50% (temei pentru debursare 
constituie confirmarea cheltuielilor în 
valoare de 50% din valoarea proiectului 
eligibil, însoțite de documente financiare).

III-a tranșă - 20% (plata se efectuează după 
finalizarea proiectului, în baza cererii de 
debursare înaintate de beneficiar către 
Agenție, împreună cu documentația 
financiară necesară).


