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Submăsura nr.1. 
Stimularea investițiilor 
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legumelor  

şi a fructelor pe teren 
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tuneluri) 

Hotărârea Guvernului  
nr.507 din 30 mai 

2018 

AIPA 

Domeniul de acțiune: Domeniul de acţiune: subvenţia în avans 
este acordată pentru cofinanţarea costului modulelor noi de sere, solarii, 
tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de 
acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, al materialului neţesut de tip 
AGRYL, precum şi al materialului săditor, inclusiv al răsadului de legu-
me şi al seminţelor de legume certificate. 

Condiții:  
1) suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri consti-

tuie cel puţin 0,1 ha, înfiinţată de un singur solicitant; 
2) materialul de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tu-

neluri are grosimea de cel puţin 150 de microni; 
3) proiectul sau schiţa proiectului (planul) pentru investiţia planifi-

cată este elaborat(ă) de proiectant sau furnizor autorizat; 
4) procurarea bunurilor (activelor) eligibile este confirmată prin 

certificate de calitate. 

Documente suplimentare: 
1) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea 

devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de 
montare şi instalare; 

2) copia certificatului de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii 
sau utilajului; 

3) copia poliţei de asigurare a proiectului investiţional supus sub-
venţionării în avans pentru perioada anului în curs şi contractul de in-
tenţie cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investiţional pentru 
următorii doi ani;  

4) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor 
vamale, invoice-urilor); 

5) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 35% 
din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional. 
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Documente obligatorii:  
1) actul privind înfiinţarea plantaţiei multianuale şi actul privind re-

cepţionarea plantaţiei multianuale în primul an de vegetaţie; 
2) certificatul de valoare biologică/calitate a materialului săditor; 
3) actul privind darea în exploatare a sistemului de suporturi, de anti-
grindină/de antiploaie, precum şi a sistemului de irigare în plantaţiile 
viticole/pomicole tinere; 

4) copia contractului de asigurare a riscurilor  
5) actele primare contabile (copiile ordinului de plată, facturilor fisca-
le/ declaraţiilor vamale, invoice-urilor); 
6) dovezi de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus înregistrării de 
stat; 
7) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 35% din 
valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional. 
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Domeniul de acțiune: înființarea şi modernizarea plantațiilor mul-
tianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole con-
form proiectului de înființare a plantațiilor multianuale cu soiuri înscrise 
în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, cu material sădi-
tor autohton sau de import, procurat conform prevederilor articolului 11 
alineatul (4) litera c) din Legea nr.68 din 5 aprilie 2013 despre semințe, 
şi nesubvenționate anterior. Suprafața minimă indivizibilă a plantației 
multianuale în cadrul proiectului investițional este de 0,5 ha.   

Sânt eligibile următoarele costuri:  
1) înfiinţarea plantaţiilor pomicole, viticole, plantaţiilor-mamă po-

micole şi viticole, plantaţiilor nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşun, 
plantaţiilor de culturi etero-oleaginoase (proiectarea plantaţiei, procura-
rea materialului săditor, lucrările de pregătire a terenului şi solului, de 
plantare şi îngrijire a plantaţiilor tinere);  

2) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor moderne de 
suporturi; 

3) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor de irigare; 
4) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrin-

dină şi antiploaie; 
5) procurarea tehnicii/utilajelor agricole necesare înfiinţării şi în-

grijirii plantaţiilor multianuale, ţinînd cont de capacitatea unităţii agrico-
le (cai putere), raportată la suprafaţa plantaţiei multianuale, parte a pro-
iectului investiţional. 

lex:LPLP2013040568
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Stimularea investiţiilor 
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Hotărârea Guvernului  
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2018 

AIPA 

Domeniul de acțiune: în cadrul prezentei submăsuri poate fi acor-
dată subvenţia în avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în proiec-
tele start-up la construcţia/reconstrucţia, utilarea şi modernizarea ferme-
lor zootehnice de diverse specii de animale (inclusiv lucrările de proiec-
tare a fermelor, pînă la 10% din costul proiectului).  

Documente suplimentare:  
1) autorizarea sanitar-veterinară de funcţionare, pentru fermă zootehni-
că; 
2) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi 
a procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de acordul de mediu sau 
de avizul expertizei ecologice de stat, eliberat în modul stabilit, proiec-
tul tehnic şi devizul de cheltuieli în cazul extinderii construcţiilor noi, 
reconstrucţiilor fermelor zootehnice;  
3) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vama-
le, invoice-urilor); 
4) actul de punere în funcţiune a mijlocului fix în modul stabilit, pentru 
utilajele, echipamentele şi alte bunuri eligibile pentru care este necesară 
instalarea; 
5) copia poliţei de asigurare a proiectului investiţional supus subvenţio-
nării în avans pentru perioada anului în curs şi contractul de intenţie cu 
asiguratorul pentru asigurarea proiectului investiţional pentru următorii 
doi ani; 
6) dovezi de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus înregistrării de stat; 
7) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 35% din 
valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional. 
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încurajarea creării 
întreprinderilor mici 

de către tineri 
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Submăsura nr.4. 
Stimularea 
procurării 

animalelor de 
prăsilă  

Hotărârea Guvernului  
nr.507 din 30 mai 

2018 

AIPA 

Domeniul de acţiune: în cadrul prezentei submăsuri pot fi acor-
date subvenţii în avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în pro-
iecte start-up la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme atestate în 
categoria de prăsilă, inclusiv din import. 

Sînt eligibile la procurare: 
1) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni; 
2) vieri cu vîrsta de 4-8 luni (de rasă pură şi birasiali) şi scrofiţe 

neînsămînţate cu vîrsta de 5-8 luni (de rasă pură şi birasiale); 
3) mioare/căpriţe şi berbeci/ţapi cu vîrsta de 6-20 de luni; 
4) iepuri de casă de reproducţie; 
5) mătci de albine şi/sau roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel 

mult 3 luni. 

Documente suplimentare: 
1) autorizarea sanitar-veterinară de funcţionare, pentru fermă zoo-

tehnică; 
2) copia poliţei de asigurare a animalelor împotriva riscurilor de 

producţie, conform Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea 
subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, cu excepţia procu-
rării mătcilor de albine/roiurilor de albine; 

3) copia actelor de punere şi scoatere de sub carantină profilactică 
a animalelor de prăsilă importate, eliberate de subdiviziunile teritoriale 
ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; 

4) copia certificatului de înregistrare (identificare, mişcare) a ani-
malelor, pentru animalele care sînt supuse înregistrării conform Legii 
nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea ani-
malelor; 

5) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor 
vamale, invoice-urilor); 

6) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 35% 
din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional. 

lex:LPLP20040708243
lex:LPLP20060720231
lex:LPLP20060720231
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Submăsura nr.5. 
Stimularea investiţiilor 

pentru dezvoltarea  
infrastructurii 
postrecoltare şi 

procesare  

Hotărârea Guvernului  
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2018 

AIPA 

Domeniul de acțiune: în cadrul prezentei submăsuri poate fi 
acordată subvenţia în avans pentru cofinanţarea costurilor eligibile în 
proiecte start-up pentru domeniile:  

1) construcţiei depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, 
strugurilor şi legumelor şi a caselor de ambalare; 

2) prelucrării primare/finite, procesării, uscării şi congelării fruc-
telor, strugurilor, legumelor şi cartofilor; 

3) prelucrării primare/finite, uscării, condiţionării, depozitării, 
păstrării şi ambalării cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soiei; 

4) prelucrării primare/finite, ambalării, refrigerării, congelării, 
procesării şi păstrării, inclusiv analizei, a cărnii, laptelui şi a mierii de 
albine. 

Documente suplimentare: 
1) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

precum şi a procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de acordul de 
mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat eliberat în modul sta-
bilit, proiectul tehnic şi devizul de cheltuieli în cazul extinderii con-
strucţiilor noi şi/sau reconstrucţiilor obiectivelor existente, care sînt 
modernizate cu instalaţii, utilaj şi echipament eligibil destinat prelucră-
rii/procesării şi ambalării produselor de origine animală şi vegetală; 

2) copia certificatului de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii 
sau utilajului; 

3) copia poliţei de asigurare a proiectului investiţional supus 
subvenţionării în avans pentru perioada anului în curs şi a contractului 
de intenţie cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investiţional 
pentru următorii doi ani; 

4) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor 
vamale, invoice-urilor); 

5) actul de punere în funcţiune a mijlocului fix în modul stabilit 
– pentru utilajele, echipamentele şi alte bunuri eligibile pentru care 
este necesară instalarea; 

6) dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 
35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional. 
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CONDIŢII FINANCIARE 

 Valoarea maximă a subvenţiei în avans acordată unui producător 
agricol debutant va constitui 65%, inclusiv valoarea subvenţiei ma-
jorate, din valoarea costurilor eligibile.  

 Subvenţia în avans va fi acordată în baza contractului de acordare a 
subvenţiei în avans, semnat între Agenţie şi beneficiar, după apro-
barea proiectului de către Comisia de evaluare şi selecţie.  

 Producătorul va asigura cofinanţarea celeilalte porţiuni a valorii 
proiectului investiţional în termen de 60 de zile lucrătoare de la 
aprobarea proiectului investiţional. 

 Furnizorii/producătorii de bunuri şi/sau servicii eligibile în cadrul 
proiectului trebuie să fie înregistraţi în activitatea de prestare/
producere/ comercializare a acestora. 

 Beneficiarii care au semnat contractul de acordare a subvenţiei în 
avans au obligativitatea să achiziţioneze utilaje şi echipamente în 
condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care 
să cuprindă: minimum 3 cereri de ofertă şi dovada transmiterii 
acestora, ofertele primite, un proces-verbal semnat de reprezentan-
tul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei 
cîştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii şi, după 
caz, documentul din care să rezulte autorizarea activităţii de pro-
ducţie/servicii/comerţ a furnizorului. 

 Subvenţia în avans va fi debursată în două tranşe, în avans şi finală. 
Subvenţia în avans va fi transferată în contul escrow la momentul 
semnării contractului de acordare a subvenţiei în avans. Subvenţia 
finală va fi efectuată la momentul finalizării investiţiei şi darea în 
exploatare.  

 Se interzic decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bu-
nuri, lucrări sau servicii decît cele acceptate în cadrul proiectului 
investiţional. 

DOCUMENTE OBLIGATORII  

1) cererea-tip de solicitare a subvenţiei în avans; 
2) planul de afaceri pentru o perioadă de 5 ani, care să demon-

streze fezabilitatea proiectului investiţional;  
3) în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), copia certificatu-

lui de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire;  
4) copia diplomei de studii/certificatului care confirmă instruirea 

producătorului agricol în domeniu, cu durată totală a cursului de mini-
mum 40 de ore;  

5) declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea infor-
maţiilor şi a documentelor prezentate; 

6) cel puţin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează a fi 
achiziţionat în cadrul proiectului investiţional; 

7) documente justificative care demonstrează disponibilitatea co-
finanţării a cel puţin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectu-
lui investiţional;  

8) declaraţia privind asumarea obligaţiei de a achita restul sumei 
pentru cofinanţare în scopul implementării proiectului în cazul în care 
proiectul va fi selectat.  


