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Acest Ghid a fost elaborat cu suportul financiar și tehnic al Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul Proiectului „Crearea unui mediu de politici
favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei
abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/
MOL/006/GFF), implementat în vederea prevenirii degradării solului prin gestionarea
integrată a resurselor naturale şi punerea în aplicare a unei abordări integrate pentru
atingerea neutralității degradării terenurilor agricole în Republica Moldova.
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Prefață
Ghidul solicitantului subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare (în continuare
- Ghidul) este elaborat în vederea popularizării prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 985/2020 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare
a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiţionale de
îmbunătăţiri funciare întru implementarea Programului de
îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului
durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Totodată, prin elaborarea Ghidului, Agenția de Intervenţie şi
Plăţi pentru Agricultură (în continuare - AIPA) își propune să
faciliteze înțelegerea și interpretarea, fără echivoc, a tuturor
normelor și procedurilor aferente procesului de acordare
a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiționale de
îmbunătățiri funciare.
Ghidul se adresează persoanelor juridice, persoanelor fizice,
precum și autorităților administraţiei publice locale de nivelul
întîi, care deţin terenul pe care urmează a fi implementat
proiectul investiţional cu titlu de proprietate, posesie sau
folosinţă.
Informația cuprinsă în Ghid a fost selectată și sistematizată,
având la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 985/2020
cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi
procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele
investiţionale de îmbunătăţiri funciare întru implementarea
Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării
managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 20212025, precum și informația disponibilă pe pagina web a AIPA,
la compartimentul „Subvenții în avans – îmbunătățiri funciare”
(http://aipa.gov.md/ro/subventii-avans-funciar).
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1. Glosar
Cofinanțare – asigurare din partea solicitantului a surselor financiare proprii (costuri eligibile)
necesare realizării proiectelor investiţionale;
Cont escrow – cont bancar, deschis la o bancă comercială din Republica Moldova în lei
moldovenești, în urma semnării contractului tripartit dintre bancă, AIPA şi beneficiar, prin
intermediul căruia vor fi administrate toate mijloacele financiare aferente proiectului, după
aprobarea acestuia;
Degradare a solului – proces pedologic generat de acțiunea factorilor naturali şi antropici, cu
impact negativ asupra funcțiilor solului, care conduce la micșorarea fertilității acestuia;
Fertilitate a solului – totalitatea însușirilor fizice, chimice și biologice ale solului care asigură
plantele, pe tot parcursul perioadei de vegetație, cu elemente nutritive, apă și aer, de care
au nevoie pentru creșterea și dezvoltarea lor în condițiile satisfacerii și celorlalți factori de
vegetație (factorii de mediu – căldură, lumină etc.);
Instituţie implementatoare – structură organizaţională care este împuternicită să asigure
implementarea politicilor statului în domeniul îmbunătăţirilor funciare, protecţiei, conservării
şi sporirii fertilităţii solurilor. În sensul acestui ghid – este Agenția Relații funciare și Cadastru;
Îmbunătăţiri funciare – ansamblu de lucrări tehnice de amenajare şi ameliorare ale căror
efecte se menţin pe o perioadă lungă în circuitul de utilizare, urmărind să pună în valoare
solurile neproductive sau să sporească productivitatea unor soluri slab productive;
Proiect investiţional – document de bază în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor,
principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară a acestuia;
Protecţia solului – sistem de măsuri juridice, organizatorice, economice, tehnologice şi de
altă natură, prin care se urmăreşte utilizarea raţională a solurilor, cu luarea în considerare a
pretabilităţii acestora şi evitarea acţiunilor care conduc la deteriorarea şi degradarea lor;
Perimetru de ameliorare – toate terenurile degradate din cadrul perimetrului delimitat,
indiferent de titularul dreptului de proprietate, a căror punere în valoare este necesară din
punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de
mediu şi al diversităţii biologice;
Solicitant – persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care
deţine teren în proprietate, posesie sau folosinţă, înregistrat în modul stabilit în registrele de
publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investiţional;
Subvenţie în avans – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat în avans din
mijloacele financiare pentru finanţarea proiectelor investiţionale de îmbunătăţiri funciare din
Programul de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor
de sol pentru anii 2021-2025;
Soluri degradate – soluri care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie sub
acţiunea factorilor naturali şi antropici.
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2. Scopul Ghidului
Scopul acestui ghid este de a oferi informații utile și explicite solicitanților de subvenții în
avans pentru finanțarea proiectelor investiţionale de îmbunătățiri funciare și de a:
• prezenta și descrie măsurile și condițiile privind acordarea subvențiilor în avans
pentru finanțarea proiectelor investiţionale de îmbunătățiri funciare;
• familiariza solicitanții cu procedura de depunere a dosarelor pentru obținerea
subvențiilor în avans pentru realizarea proiectelor respective;
• ajuta solicitanții cu informații utile despre regulile de solicitare a acestui tip de sprijin
financiar.

Informațiile cuprinse în ghid se referă la acordarea subvențiilor în avans pentru finanțarea
proiectelor investiţionale de îmbunătățiri funciare, ce vizează:
• realizarea activităților ce țin de prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și
hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime;
• efectuarea activităților de ameliorare chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri
salinizate-soloneţizate (semihidromorfe şi hidromorfe);
• implementarea activităților de conservare şi de sporire a fertilității solurilor terenurilor
agricole.

Condițiile și procedurile descrise
în acest ghid sunt aplicabile
proiectelor evaluate și selectate în
perioada 2021-2023.
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3. Condiții de acordare
a subvenției
Finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătăți funciare se realizează în cadrul a 3 măsuri
de sprijin financiar și anume:

Măsura 1.
Aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii
solului;

Măsura 2.
Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor;

Măsura 3.
Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilității
solurilor.

Condițiile necesare a fi respectate pentru acordarea subvențiilor în avans în limitele măsurilor respective includ următoarele:
• terenul pe care urmează a fi implementat proiectul investițional să fie deținut legal - în
proprietate, posesie sau folosință pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după
realizarea investiției;
• proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi – sate,
comune, orașe, municipii (cu excepția mun. Chișinău și Bălți);
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• proiectul de execuţie este avizat
pozitiv de o instituţie de cercetări de profil şi are un deviz de
cheltuieli;
• costul total al proiectului eligibil
nu va depăşi suma de 1000000
de lei;
• perioada de implementare a
proiectului (darea în exploatare
a obiectului (realizarea investiţiei)) - nu depăşeşte 24 de luni
de la data semnării cu Agenţia
a contractului de acordare a
subvenţiei în avans;
• contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin
20% din costul total al proiectului investiţional;
• solicitantul poate depune un
singur proiect pentru măsura
respectivă pe parcursul perioadei de implementare;
• durabilitatea proiectului subvenţionat se asigură pe parcursul a 5 ani după darea în
exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);
• lipsa restanţelor la achitarea
impozitelor şi a taxelor faţă
de bugetul public naţional la
momentul depunerii cererii de
solicitare a subvenţiei în avans.
• în cazul realizării unor construcţii sau instalaţii (conform
documentației de proiect) este
necesară deținerea actelor
permisive necesare pentru
efectuarea investiţiei, obţinute
în conformitate cu prevederile
Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, Legii nr.851/1996
privind expertiza ecologică şi
ale Legii nr.86/2014 privind
evaluarea impactului asupra
mediului şi să respecte cerinţele specifice de mediu asociate
investiţiei.

În cadrul Măsurii nr.1 vor
fi cofinanţate proiectele
investiţionale de implementare
a activităţilor ce ţin de
prevenirea şi combaterea
eroziunii solului (eoliene şi
hidrice) pe terenuri agricole
afectate de eroziune de
suprafaţă şi în adâncime, cum
ar fi: „Proiecte ce cuprind
măsuri, lucrări hidrotehnice şi
fitoameliorative pe terenurile
afectate de ravene.”

În cadrul Măsurii nr. 2 vor
fi cofinanţate proiectele
investiţionale de implementare
a măsurilor şi a activităţilor
ce ţin de ameliorarea chimică
a solurilor pe terenuri
agricole cu soluri salinizatesoloneţizate (semihidromorfe
şi hidromorfe), cum ar fi:
„Proiecte ce conţin măsuri,
lucrări de ameliorare chimică a
solurilor saraturate (alcalice).”

În cadrul Măsurii nr. 3 vor
fi cofinanţate proiectele
investiţionale de implementare
a măsurilor, activităţilor ce ţin
de conservare şi de sporire a
fertilităţii solurilor terenurilor
agricole, cum ar fi: „Proiecte
ce conţin măsuri, lucrări de
protecţie a solului în cadrul
practicilor agricole.”
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În cazul Măsurii nr.3, adițional condițiilor de mai sus este necesar ca solicitantul de subvenții:
• să respecte toate standardele naţionale relevante privind protecţia mediului, reglementările
ce ţin de efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, protecţie, conservare şi sporire a
fertilităţii solurilor (ca urmare a realizării proiectului);
• să deţină documente necesare ce atestă competenţele profesionale relevante în domeniul
pentru care solicită sprijin financiar sau dispune de un contract de colaborare cu instituţiile
de cercetări de profil pe perioada implementării proiectului;
• să asigure menţinerea funcţionalităţii obiectului investiţiei şi să păstreze toate evidenţele
contabile în decurs de 5 ani de la data dării în exploatare a obiectului/sau a rotaţiei depline
a culturilor în asolament.
Detaliat, condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans pentru măsurile
corespunzătoare pot fi consultate la oficiul teritorial al Agenției în a cărui rază teritorială este
înregistrat solicitantul de subvenții, fie online pe pagina web oficială a AIPA, la compartimentul
“Subvenții în avans – îmbunătățiri funciare” (www.aipa.gov.md/ro/subventii-avans-funciar).

De reținut că la etapa
implementării, proiectul
investiţional nu constituie obiect
de finanţare nerambursabilă în
cadrul altor programe finanţate
din bugetul de stat sau din sursele
partenerilor de dezvoltare.

4. Documente
		necesare
Pentru a obține subvenții în avans, solicitantul va depune la AIPA (oficiul teritorial al Agenției
în a cărui rază teritorială este înregistrat), un dosar care va conține:
• cererea de solicitare a subvenţiei în avans;
• proiectul (planul de afaceri) elaborat pentru o perioadă de până la 5 ani, care să demonstreze
fezabilitatea proiectului investiţional;
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• dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului
investiţional (pentru persoane fizice şi juridice), precum copii ale contractelor de credit,
împrumut încheiate cu instituţii bancare şi organizaţii de creditare nebancară, acordate
în scopul executării proiectului investiţional, documente confirmative acceptabile, precum
și decizia consiliului local privind disponibilitatea mijloacelor financiare din bugetul local
pentru implementarea proiectului investiţional;
• copia avizului la proiectul de execuţie emis de către o instituţie de cercetare de profil (fie
Academia de Științe, Universitatea Agrară de Stat din Moldova sau Institutul „Nicolae Dimo”;
• declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor
prezentate;
• în cazul implicării bunurilor, inclusiv terenuri ce reprezintă proprietate publică, copia
deciziei consiliului local privind:
- aprobarea proiectului investiţional;
- dovada capacităţii de cofinanţare în proporţie de cel puţin 20% din valoarea proiectului
investiţional;
- împuternicirea primarului sau a persoanei responsabile în modul stabilit, pentru a
depune cererea de proiect investiţional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a
subvenţiei în avans şi alte acte necesare;
• documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli elaborat pentru investiţia solicitată;
• dacă documentaţia de proiect prevede construcţia unor edificii capitale, se va prezenta
copia actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obţinute în conformitate cu
prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legii
nr.851/1996 privind expertiza ecologică şi ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului
asupra mediului.
În cazul Măsurii nr.3, adițional documentelor de mai sus este necesar ca solicitantul de
subvenții să prezinte:
• copia extrasului din Registrul persoanelor juridice, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de
fermieri) – copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire;
• documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanţării a cel puţin 20%
din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional la momentul depunerii cererii
de solicitare a sprijinului financiar, cum ar fi copii ale contractelor de credit, împrumut
încheiate cu instituţii bancare şi organizaţii de creditare nebancară, acordate în scopul
executării proiectului investiţional, documente confirmative acceptabile, decizia consiliului
local privind disponibilitatea mijloacelor financiare din bugetul local pentru implementarea
proiectului investiţional;
• copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie/folosinţă a bunurilor imobile pentru
care se efectuează investiţia.
Toate documentele menționate mai sus pot fi accesate pe pagina web oficială a AIPA, la
compartimentul „Subvenții în avans – îmbunătățiri funciare” (www.aipa.gov.md/ro/subventiiavans-funciar).
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5. Procedura de
acordare a subvențiilor
Acordarea subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor
investiţionale de îmbunătățiri funciare este un proces complex,
constituit dintr-un șir de etape și include:
• Depunerea dosarului;
• Evaluarea proiectelor;
• Încheierea contractului de acordare a subvenției în avans;
• Acordarea propriu-zisă a subvenției în avans;
• Verificarea în teren.

I. DEPUNEREA
DOSARULUI
Depunerea dosarului pentru solicitarea subvenției în avans se depune la subdiviziunea teritorială a Agenției în raza teritorială a căreia urmează a fi implementat proiectul investițional.
Dosarul pentru solicitarea subvenției în
avans va conține:
• Cererea de solicitare a subvenției în avans;
• Proiectul investițional, în care se descrie
necesitatea și modalitatea efectuării investițiilor;

Depunerea dosarelor de solicitare
a subvenţiei în avans are loc în
cadrul apelurilor anunţate de
către Agenția relații Funciare și
Cadastru.
Perioada în baza fiecărui apel de
depunere a dosarelor nu poate fi
mai mică de 60 de zile lucrătoare.

• Planul de afaceri, care va include estimarea costului investiției și sursele de finanțare a proiectului investițional;
• Declarația pe propria răspundere privind
veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, semnată de solicitantul
subvenției în avans;
12
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• Declarația cu privire la conflictul de interese, semnată de solicitantul subvenției în avans;
• Contractul de acordare a subvenției în avans, semnat între AIPA și solicitantul subvenției
în avans.
Toate documentele menționate mai sus se vor depune conform modelului aprobat de Agenția
Relații Funciare și Cadastru și publicat pe pagina web a acesteia (www.arfc.gov.md), pagina web
a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (www.maia.gov.md) și a AIPA (www.aipa.gov.
md) și care poate fi descărcat, accesând www.aipa.gov.md/ro/subventii-avans-funciar.
La depunerea dosarului de solicitare a subvenției în avans, solicitantul primește de la subdiviziunea teritorială a Agenției o confirmare despre recepționarea dosarului său.
Examinarea dosarului depus va fi realizată de subdiviziunea teritorială a Agenției în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării dosarului, fiind realizate în acest sens:
- controlul administrativ al dosarului, care include verificarea completitudinii şi veridicității
datelor prezentate, prin contrapunere cu bazele de date la care Agenţia are acces, cu emiterea unui aviz (pozitiv/negativ) privind evaluarea preliminară a dosarului;
- verificarea fizică, cu deplasarea angajatului subdiviziunii teritoriale a Agenției la locul unde
va fi efectuată investiţia, pentru a confirma datele din dosar.
Dacă în urma examinării dosarului se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării
preliminare a cererii de solicitare a subvenției în avans sau sunt necesare informații suplimentare (concretizări, etc.), reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției întocmeşte o notificare ce se aduce la cunoștința solicitantului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
depunerii dosarului (prin adresa poștală și prin adresa electronică).
În notificare se vor indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării, iar solicitantul va avea la dispoziţie 10 zile lucrătoare pentru a se conforma. În cazul
neconformării reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției întocmeşte un proces-verbal
de constatare a iregularităţilor (în termen de cel mult 5 zile lucrătoare) și informează solicitantul despre decizia respectivă prin scrisoare recomandată (în termen de cel mult 3 zile
lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal).

Solicitantul care nu a întrunit
condiţiile necesare sau nu
s-a conformat cerinţelor
din notificarea întocmită de
reprezentantul subdiviziunii
teritoriale a Agenției în termenele
stabilite și/sau a fost declarat
neeligibil în cadrul apelului
precedent, poate depune o cerere
nouă în cadrul apelului în derulare
sau în cadrul apelului următor.
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II. EVALUAREA PROIECTELOR
Comisia este formată din 7
membri, dintre care:
• 2 membri din partea
Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare;
• 1 membru din partea
Ministerului Economiei;
• 2 membri din partea
Agenției Relații Funciare și
Cadastru;
• 1 membru – din partea AIPA;
• 1 membru – din partea
Institutului de Pedologie,
Agrochimie şi Pedologie a
Solului „N.Dimo”.
Suplimentar, pot fi atraşi
reprezentanți ai instituţiilor de
cercetări de profil, în funcţie
de specificul investițiilor.

Evaluarea şi selectarea finală a proiectelor
investiţionale care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate şi au fost evaluate pozitiv se
efectuează în termen de 10 zile lucrătoare
de către o Comisie de evaluare și selectare,
instituită de Agenția Relații Funciare și Cadastru.
Comisia de evaluare și selectare va evalua proiectele investiționale prin atribuirea punctajului – minimum 70 de puncte
şi maximum 155 de puncte, selectarea fiind efectuată în ordinea descrescătoare a
punctajului de evaluare în cadrul mijloacelor financiare disponibile şi în conformitate
cu criteriile stabilite.
Rezultatele evaluării se consemnează într-un proces-verbal elaborat şi semnat în
termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării procesului de selectare a proiectelor
eligibile pentru finanţare, care se publică
pe paginile web oficiale ale Agenției Relații
Funciare și Cadastru (www.arfc.gov.md) și
AIPA (www.aipa.gov.md).
Dosarele selectate spre finanţare, în ordine descrescătoare, se transmit AIPA pentru încheierea contractului de acordare a
subvenţiilor în avans şi monitorizarea implementării proiectelor, în limitele fondului
disponibil.

Deciziile Comisiei pot fi contestate
în conformitate cu prevederile
Codului administrativ al Republicii
Moldova nr.116/2018.
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III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
DE ACORDARE A SUBVENȚIEI ÎN AVANS
Subvenţia în avans se acordă în baza contractului de acordare a subvenţiei în avans,
semnat între AIPA şi beneficiar.
Pentru aceasta, beneficiarul, în termen de
60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării referitoare la selectarea dosarului de
finanțare, va prezenta documentele confirmative privind capacitatea de cofinanțare, în
proporție de cel puţin 20%, care pot fi:
• copii ale contractelor de credit, împrumut
încheiate cu instituţii bancare şi organizaţii
de creditare nebancară, acordate în scopul
executării proiectului investiţional;
• documente confirmative acceptabile (certificate bancare privind existenţa resurselor
financiare proprii, depozite scadente înainte de lansarea proiectului investiţional, credite tehnice oferite de antreprenori, însoţite de garanţii bancare, extrase din cont care
dovedesc suma disponibilă finanţării);
• decizia consiliului local privind disponibilitatea mijloacelor financiare din bugetul
local pentru implementarea proiectului investiţional.

Contractul de acordare a subvenţiei în avans
va conține clauze cu privire la:
• obiectul şi valoarea investiţiei;

Beneficiarii selectaţi pentru
semnarea contractului de
acordare a subvenţiei în
avans au obligativitatea
să achiziţioneze utilaje,
echipamente şi materiale de
construcţie în condiţii de piaţă
de la furnizorii/producătorii de
bunuri şi/sau servicii eligibile în
cadrul proiectului investiţional.

Confirmarea capacităţii de
cofinanţare serveşte drept bază
pentru semnarea contractului de
acordare a subvenţiei în avans.
Neprezentarea documentelor ce
confirmă capacitatea de cofinanţare
constituie temei de respingere a
cererii de solicitare a subvenţiei
în avans de către Comisie, în baza
notificării prezentate de Agenţie.

• plăţile şi asigurarea cofinanţării;
• suma sprijinului acordat şi condiţiile de debursare a tranşelor;
• data-limită de implementare a proiectului;
• obligaţiile beneficiarului, inclusiv de a menţine funcţionalitatea infrastructurii şi de a evita orice modificare substanţială care afectează condiţiile infrastructurii, ceea ce poate duce
la subminarea obiectivelor sale iniţiale;
• obligaţia beneficiarului de a obţine acordul preventiv, în scris, de la Agenţie, în cazul modificării proiectului/planului de afaceri, care nu afectează condiţiile infrastructurii, ceea ce
poate duce la subminarea obiectivelor sale iniţiale;
• obligaţia AIPA de a informa membrii Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la eliberarea acordului de modificare a proiectului/planului de afaceri, menţionată mai sus;
• dreptul AIPA de a monitoriza respectarea prevederilor contractuale de către beneficiar;
• răspunderea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de scutire de răspundere (impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei).
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IV. ACORDAREA PROPRIU-ZISĂ
A SUBVENȚIEI ÎN AVANS
Subvenția în avans este acordată în 2 tranșe, în conformitate cu următoarea procedură:
Tranşa I, în mărime de 70% din valoarea
subvenţiei aprobate este oferită beneficiarului în baza cererii de debursare, după
semnarea cu AIPA a contractului de acordare a subvenţiei în avans.
Această plată se efectuează după prezentarea documentelor confirmative ce dovedesc deschiderea şi transferarea contribuţiei proprii, în conturile existente în
trezorerie sau în băncile comerciale pentru
nonbugetari, în proporţie de cel puţin 20%
din valoarea proiectului investiţional;

Tranşa a II-a, în mărime de 30% din valoarea subvenţiei aprobate este oferită
beneficiarului în baza cererii de debursare,
după confirmarea cheltuielilor în valoare
de 100% din valoarea proiectului investiţional, însoţite de:

Durata de implementare
a proiectului investiţional
constituie maximum 24
de luni de la data semnării
contractului de acordare a
subvenţiei în avans. Termenul
de valabilitate a contractului
de acordare a subvenţiei în
avans se stabileşte în contract,
în funcţie de domeniul în
care se realizează investiţia
şi perioada de monitorizare
postachitare specifică fiecărei
submăsuri de sprijin.

- actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-urilor);
- ordinele de plată;
- devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate;
- actul de verificare în teren al Agenţiei, în
care se confirmă cheltuielile suportate
de către beneficiar şi stadiul operaţional
al proiectului.

Valoarea subvenției constituie 80%
din valoarea proiectului eligibil

Subvenţia în avans se transferă în contul nou deschis la trezorerie pentru unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi, iar pentru persoană juridică, persoană fizică – în contul
escrow deschis la băncile comerciale, la momentul semnării contractului de acordare a subvenţiei în avans.
Subvenţia finală se efectuează la momentul finalizării investiţiei şi dării în exploatare a obiectului.
Beneficiarul de subvenţii este obligat ca după finalizarea proiectului să prezinte documentaţia financiară necesară:
- actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declaraţiilor vamale, invoice-urilor);
- ordinele de plată, devizul de cheltuieli al lucrărilor efectuate;
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- copia procesului-verbal de recepţie la finalizarea 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;
- documentaţia de proiect şi devizul de cheltuieli.
Beneficiarul de subvenţii este obligat să implementeze proiectul investiţional în strictă conformitate cu termenele stabilite în contractul de acordare a subvenţiei în avans. În cazul în
care termenul este depăşit din motive ce nu ţin de voinţa beneficiarului, beneficiarul anunţă
AIPA printr-o scrisoare cauzele care au condus la nerespectarea termenuluiю
Sunt interzise decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bunuri, lucrări sau servicii
decât cele acceptate în cadrul proiectului investiţional, inclusiv efectuarea lucrărilor până la
semnarea cu AIPA a contractului de acordare a subvenţiei în avans, cu excepţia celor ce ţin de
elaborarea documentaţiei de proiect de valorificare a investiţiei, de expertiză ecologică, dar
nu mai mult de 20% din valoarea proiectului investiţional.

În cazul în care în urma
implementării proiectului
investiţional suma investiţiilor
este mai mică decât cea
estimată la momentul
încheierii contractului de
acordare a subvenţiei în
avans, tranşa finală constituie
diferenţa dintre suma totală a
subvenţiei şi tranşele achitate
anterior.
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V. VERIFICAREA ÎN TEREN
Pe parcursul perioadei de implementare,
AIPA, de comun cu Agenția relații Funciare
și Cadastru efectuează vizite pe teren pentru a monitoriza progresul în realizarea
proiectului de către beneficiar.
La necesitate, AIPA poate atrage, cu titlu
gratuit, în această activitate și alţi experţi
cu experiență relevantă procesului de monitorizare a implementării proiectului investițional.
Beneficiarii de subvenţii sunt obligaţi să
prezinte AIPA, în termen de 5 zile lucrătoare, informaţiile şi documentele solicitate în
cadrul verificărilor, care se referă la obiectul investiţiei pentru care a fost acordată
subvenţia în avans.
Subvenția în avans va fi rambursată statului, iar contractul de acordare a subvenţiei
în avans – reziliat, în cazul în care:
• beneficiarul de subvenţii a fost inclus
în lista de interdicţie a beneficiarilor
de subvenţii, astfel fiind retrasă sau anulată decizia Comisiei privind selectarea
proiectului investiţional pentru a fi subvenționat;
• subvenţia în avans a fost utilizată în
alte scopuri decât cele pentru care a
fost acordată;
• proiectul/planul de afaceri a fost modificat fără notificarea şi acordul prealabil al AIPA;
• beneficiarul a refuzat să prezinte informaţii sau documente solicitate de
AIPA în cadrul verificărilor pe teren.
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La finalizarea implementării
proiectului investițional,
solicitantul va prezenta:
1) copia procesului-verbal
de executare a lucrărilor,
cu anexarea devizului de
cheltuieli descifrat pentru
materialele utilizate,
serviciile de montare şi
instalare;
2) copia procesului-verbal
de recepţie la finalizarea
lucrărilor, precum şi a
procesului-verbal de
recepţie finală, în cazul
în care proiectul se va
finaliza cu realizarea unor
construcţii sau instalaţii,
acestea fiind însoţite de
decizia/acordul/avizul
eliberat de autoritatea
competentă în domeniul
mediului şi resurselor
naturale;
3) actele primare contabile
(copiile facturilor fiscale/
declaraţiilor vamale, invoiceurilor) sau alte instrumente
de plată admise pe teritoriul
Republicii Moldova care nu
contravin cadrului legal.
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LISTA SECȚIILOR/SERVICIILOR
TERITORIALE ALE AIPA
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Unitățile
Oficiile teritoriale
administrativeteritoriale
Cahul
Secția teritorială Cahul
Taraclia
(or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102)
Cantemir
Vulcănești
mun. Chișinău
Ialoveni
Secția teritorială Chișinău
Strășeni
(mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, etaj.
Criuleni
12, bir. 1210)
Anenii Noi
Dubăsari
Serviciul teritorial Căușeni
Căușeni
(Or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40)
Ștefan Vodă
Edineț
Secția teritorială Edineț
Briceni
(or. Edineț, șos. Bucovinei, 37)
Ocnița
Dondușeni
Florești
Serviciul teritorial Florești
Soroca
(or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 63 et.3)
Șoldănești
mun. Bălți
Glodeni
Secția teritorială Bălți
Rîșcani
(mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj 3)
Fălești
Drochia
Sîngerei
Orhei
Serviciul teritorial Orhei
Telenești
(or. Orhei, str. Ion Creangă, 1)
Rezina
Hîncești
Serviciul teritorial Hîncești
Cimișlia
(or. Hîncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. 126)
Leova
Ungheni
Serviciul teritorial Ungheni
Călărași
(or. Ungheni str. Națională, 7)
Nisporeni
Comrat
Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia
Ceadîr-Lunga
(or. Comrat str.Lenin, 188, 004)
Basarabeasca

Numărul
de telefon

(0299) 3-31-21

(022) 22-03-93

(0243) 2-11-10

(0246) 2-41-12

(0250) 2-70-22

(0231) 3-56-04

(0235) 3-32-91

(0269) 2-36-10

(0236) 2-52-49

(0298) 2-97-79

Acest Ghid a fost elaborat cu suportul financiar și tehnic al Organizației Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în cadrul Proiectului „Crearea unui mediu de politici
favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea unei
abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/
MOL/006/GFF), implementat în vederea prevenirii degradării solului prin gestionarea
integrată a resurselor naturale şi punerea în aplicare a unei abordări integrate pentru
atingerea neutralității degradării terenurilor agricole în Republica Moldova.

