
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cu privire la aprobarea  

unor documente 

 

Întru executarea prevederilor pct. 12 subpct. 1), subpct. 3), subpct. 4), pct. 22 subpct. 

5), pct. 29 subpct. 1), pct. 31 subpct. 2), pct. 34 subpct. 1), pct. 45, pct. 46 subpct. 2), pct. 55 

subpct. 3), pct. 63, pct. 65 subpct. 4), pct. 79, pct. 84 subpct. 4) și pct. 132 ale 

Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a 

producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 49-52, art. 151) (în continuare – 

Regulament), în scopul creării condițiilor uniforme în vederea asigurării gestionării 

eficiente a resurselor financiare destinate susținerii producătorilor agricoli, 

 

ORDON: 

1. Se aprobă: 

1) Lista soiurilor de viță de vie, solicitate pe piețele de desfacere a producției de struguri, 

conform anexei nr. 1; 

2) Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcție pentru sere, solarii, 

tuneluri, pasibile de subvenționare în anul 2014, conform anexei nr. 2; 

3) Lista utilajului tehnologic și a materialelor de construcție pentru utilarea și renovarea 

tehnologică a fermelor zootehnice, permis pentru subvenționare, conform anexei nr. 3; 

4) Lista echipamentelor tehnologice și a utilajelor noi pentru întreprinderile de prelucrare 

primară, procesare, uscare și congelare a fructelor și legumelor, de prelucrare primară, 

ambalare, refrigerare, congelare și păstrare a cărnii, procesare, ambalare și păstrare a 

laptelui, prelucrare primară/procesare, condiționare, depozitare și ambalare a 

cerealelor și oleaginoaselor, precum și la casele de ambalare și frigidere, conform 

anexei nr. 4; 

5) Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, conform 

anexei nr. 5; 

6) Modelul planului de afaceri înaintat pentru alocarea subvențiilor destinate dezvoltării 

și modernizării agriculturii Republicii Moldova, conform anexei nr. 6; 

7) Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor 

prezentate de către solicitantul de subvenție, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina 

sub nici o formă investiția supusă subvenționării, de a nu casa, defrișa plantațiile 

multianuale, conform perioadelor de timp specificate, de a utiliza creditul exclusiv în 

scopurile indicate la pct. 18 al Regulamentului, de a respecta prevederile pct. 42 al 



Regulamentului, precum și angajamentul de a respecta cerințele și standardele de 

mediu la implementarea proiectului, conform anexei nr. 7; 

8) Contractul-model de acordare a sprijinului financiar, conform anexei nr. 8; 

9) Scheme-model de plantare a pomilor, conform anexei nr. 9; 

10) Actul-model de înființare a plantației multianuale, conform anexei nr. 10; 

11) Actul-model de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ și instalațiilor antigrindină, 

conform anexei nr. 11; 

12) Actul-model de instalare a modulelor de sere (construcția serei, solariilor sau 

tuneluri), utilajului, echipamentului și materialului nețesut pentru acoperirea plantelor, 

conform anexei nr. 12; 

13) Actul-model de dare în exploatare a sistemului de irigare, conform anexei nr. 13; 

14) Actul-model de instalare a utilajului și a echipamentului tehnologic nou destinat 

dotării și modernizării fermelor zootehnice, conform anexei nr. 14; 

15) Actul-model de dare în exploatare a echipamentelor tehnologice și utilajelor noi, 

destinate pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare, uscare și congelare a 

fructelor și legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare și 

păstrare a cărnii, procesare, ambalare și păstrare a laptelui, prelucrare 

primară/procesare, condiționare, depozitare și ambalare a cerealelor și oleaginoaselor, 

precum și pentru casele de ambalare și frigidere, conform anexei nr. 15. 

 

2. Se stabilește că la accesarea sprijinului financiar conform măsurilor de sprijin 3, 4, 6 și 

8 ale Regulamentului pentru care au fost întocmite acte de înființare a plantațiilor în 

toamna anului 2013, acte de dare în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013, nu este 

necesară înlocuirea lor cu noile modele de acte aprobate conform punctul 1 subpunctele 

10), 11), 12), 13, 14) și 15) ale prezentului ordin.   

3. Se pune în sarcina Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură: 

1)  asigurarea recepționării și examinării documentelor din dosarele producătorilor 

agricoli, pentru acordarea sprijinului financiar, în strictă conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 135 din 24.02.2014.  

2) asigurarea publicității prezentului ordin, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova și plasarea acestuia pe pagina electronică oficială a Agenției de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură. 

4. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 51 din 5 martie 

2013 cu privire la aprobarea unor documente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 75-81, art. 398). 

5. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.   

 

 

Ministru                                                                                       Vasile BUMACOV 

 

 

 

 

 



 
Prezentul proiect de ordin este elaborat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

          

                                                                                                          P. Maleru 

 

 

 Coordonat:        V. GUȚU 

 

          

         M. Suvac 

    

         P. Avasiloaie 

 

         T. Nistorică 

 

         M. Butucel 

 

 

Ex. N. Ciubuc 

Tel. 022-222-892        

 



 

Anexa nr.1 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

 
 

 

Lista  

soiurilor de viță de vie, solicitate pe piețele de desfacere a producției de struguri 
 

a) soiuri de struguri pentru masă 

 

Codreanca 

Kubani (Moldova rannea) 

Prima 

Victoria  

Mecita 

Kişmiş lucistîi 

Apiren roz 

Pameati Negrulea 

Guzun 

Osennii ciornîi 

 

b) soiuri de struguri pentru vin 

 

Fetească regală 

Muscat Ottonel 

Viorica 

Pinot gris 

Riesling de Rhin 

Riton 

Traminer rose 

Cabernet Franc 

Fetească neagră 

Rară neagră 
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Anexa nr.2 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

 

 

Lista 

echipamentului, utilajului, materialelor de construcție pentru sere, solarii, tuneluri, 

pasibile de subvenționare în anul 2014 

 

1. Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi 

controlul condiţiilor de mediu la producerea legumelor pe teren protejat, inclusiv:  
a) regimul de temperatură şi umiditate a aerului, inclusiv cazane şi generatoare termice;  

b) regimul de temperatură a solului;  

c) irigare (prin picurare, microaspersiune sau aspersiune);  

d) fertilizare;  

e) iluminare artificială;  

f) aeraţie;  

g) ecrane, inclusiv termic;  

h) plasă de umbrire; 

i) plasă antiinsecte;  

j) materiale sintetice pentru mulcirea solului și folii de mulcire; 

k) stivuitor; 

l) sistem de evacuare şi reciclare a apelor pluviale;  

m) substratul din lina mineralizată; 

n) sistem de creştere a plantelor pe jghiaburi, cu suporturi din otel galvanic. 

2. Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare, 

inclusiv pentru:  
a) alimentare cu palete;  

b) pregătirea substratului;  

c) umplerea cu substrat a paletelor;  

d) semănat;  

e) dozarea substanţelor de nutriţie;  

f) irigare;  

g) deplasarea şi stocarea paletelor celulare.  

3. Materialul de construcţie:  
a) Metal şi materiale din metal, utilizate la construcţia carcasei sau fermei, pentru sere 

de iarnă, solarii, tuneluri.  

b) Accesorii de asamblare a elementelor de construcţie a serei, solariului, tunelului;  

4. Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului şi protecţia plantelor în sere, 

solariu:  
a) Motocultoare (o singură unitate);  

b) Stropitoare, inclusiv atomizoare și pulverizatoare. 
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Anexa nr.3 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

 

Lista  

utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie pentru utilarea şi renovarea 

tehnologică a fermelor zootehnice, permis pentru subvenţionare în anul 2014  

 

Nr. 

d/o 
Denumirea utilajelor tehnologice 

1. Utilaj tehnologic pentru fermele cu stabulaţie liberă a vacilor: 

          a) dormitoare (boxe şi cuşete); 

     b) Saltele pentru boxe 

2. Instalaţii pentru sălile de muls vacile, oile, caprele; 

3. Aparate de muls vacile, oile caprele 

4. Analizor de lapte 

5.  Rezervuare (frigidere) pentru răcirea și păstrarea laptelui 

6. Adăpătoare pentru vaci, porici, păsări, iepuri, oi și capre 

7. Combine pentru silozarea porumbului 

8. Presuri pentru presarea fînului/paielor 

9. Presuri pentru silosare în mîneci, plase, baloturi de polietilenă 

10. Echipament (utilaj) pentru producerea amestecului de cereale (combifuraj) 

11. Extrudere universale 

12. Granulatoare 

13. Distribuitoare de nutreț combinat pentru porci, păsări, iepuri, inclusiv linii 

automate 

14. Distribuitoare de furaje cu malaxor 

15. Miniîncărcătoare pentru furaje grosiere şi suculente 

16. Boxe pentru bovine, inclusiv viţei sugaci, viţei la înţărcare 

17. Boxe pentru întreţinerea porcinelor, scroafelor cu sau fără purcei, 

individuale sau în grup, asamblate sau dezasamblate, cu sau fără podele cu 

grilaj 

18. Hrănitoare (treuci) pentru bovine, porci, păsări, iepuri, oi și capre 

19. Utilaj pentru alăptarea viţeilor, mieilor şi iezilor 

20. Baterii (cuşti) pentru creşterea puilor, întreţinerea şi exploatarea găinilor, 

conforme Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare 

(Hotărîrea Guvernului nr.677 din 06.06.2008) 

21. Boxe (cuşti) pentru păsări (altele decît pentru găinile ouătoare), iepuri 

22. Utilaj tehnologic cu sau fără accesorii pentru asigurarea microclimatului în 

încăperile pentru bovine, porci, păsări, ovine și caprine (panouri pentru 

distribuirea curentului electric, reglarea temperaturii, ferestre din 

policarbonat, ţevi pentru deschiderea ferestrelor, motoare, ventilatoare) 

23. Transportatoare pentru evacuarea dejecţiilor la fermele de bovine şi porcine 
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24. Tavă pentru dezinfectarea copitelor, inclusiv sistemul automat pentru 

spălarea copitelor 

25. Boxe individuale pentru fătat 

26. Cîntare/platforme de cîntărire pentru verificarea masei corporale ale 

bovinelor, ovinelor, căprinelor, suinelor, iepurilor şi a păsărilor 

27. Stivuitor telescopic 

28. Echipament (utilaj) pentru creşterea şi întreţinerea păsărilor la sol 

29. Echipament (utilaj) pentru sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor 

30. Incubatoare 

31. Echipament de tuns oi şi capre 

32. Linii pentru scărmănatul şi spălatul lîinii 

33.  Utilaj tehnologic pentru prelucrarea pielicelelor şi pieilor de ovine 

34. Stupi 

35.  Extractor de miere din inox 

36.  Utilaj pentru filtrarea, pomparea, lichifierea, omogenizarea, dozarea, 

ambalarea, inclusiv etichetarea și dezcăpăcirea mierii 

37. Echipament pentru reducerea umidității mierii 

38. Vase pentru păstrarea mierii 

39.  Utilaj pentru însămînţarea artificială a reginelor (matcilor de albini)  

40. Scanner veterinar cu ultrasunet  

41. Stand contenţie ( travaliu) curăţat ongloane 

42. Instalație de incinerare 

43. Cositoare rotativă, tractată cu capacitatea de producere de pînă la 5,2 ha/h cu 

formarea brazdei prin strivire.  

44. Greblă cu rotile pentru adunat fîn. 

45.  Gard electric pentru pășunat 

Denumirea materialelor de construcții 

1. Ţigla metalică, inclusiv panouri termoizolante de tip “sandwich” pentru 

acoperiș 

2. Tabla zincată, zincată profilată 

3. Şarpantă (lemn, metal) 

4. Stîlpi metalici și grinzi metalice 

5. Contravîntuiri 

6. Prelată amovibilă 
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Anexa nr.4 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 
 

Lista 

echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru întreprinderile de prelucrare primară, 

procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare, 

refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare 

primară/procesare, condiționare, depozitare și ambalare a cerealelor şi oleaginoaselor, precum şi 

la casele de ambalare şi frigidere 

 

1. Echipamente şi utilaje pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, cărnii şi 

laptelui, inclusiv case de ambalare  

    a) Echipament pentru menţinerea regimurilor de temperatură, umeditate şi atmosferă (inclusiv 

pentru tratare) în camere frigorifice;  

 b) Agregate şi centrale frigorifice pentru răcirea, ventilarea și condiţionarea spaţiilor de pre-răcire, 

prelucrare, păstrare şi ambalare a produselor horticole;  

c) Utilaj pentru pre-răcire, congelare şi congelarea profundă a fructelor şi legumelor;  

d) Vaporizatoare răcite cu aer şi schimbătoare de căldură cu agenţi intermediari;  

e) Sisteme de automatizare şi monitorizare a instalaţiilor (tablouri de comandă, teleghidare şi 

monitoring prin internet);  

f) tablouri de distribuție a energiei electrice în cadrul frigidereilor și caselor de ambalare, inclusiv 

corpuri de iluminat, cablul de alimentare; 

g) Panouri termoizolante de tip “sandwich” (interior, exterior şi acoperiş), din penopoliuretan şi 

consumabile, inclusiv profil (ţiglă metalică pentru acoperiş), utilizate la construcția frigiderelor și 

caselor de ambalare;  

h) Structura metalică de rezistență (stîlpi metalici, grinzi metalice, contravîntuiri, balustrade 

metalice, elemente de îmbinare, pane zincate); 

i) platforme de cîntărire; 

j) Uşi frigorifice glisante, batante şi “flep-flap”, inclusiv de tip rolete şi burdufuri pentru spaţiile de 

expediţie;  

k) Perdele termoizolante din polivinil sau perdele de aer pentru separarea spaţiilor răcite sau 

condiţionate;  

l) Maşini şi utilaje de spălare, uscare, curăţare, sortare şi ambalare a fructelor şi legumelor, în cadrul 

caselor de ambalare; 

m) Utilaj şi echipament pentru confecționarea ambalajului (cutiilor din carton, a lăzilor din lemn, 

caserolelor) pentru producătorii de fructe şi legume, în cadrul caselor de ambalare; 

n) Stivuitor destinat încărcării/descărcării fructelor și legumelor în frigidere și case de ambalare. 

o) containere pentru depozitarea fructelor și legumele, în frigidere. 

p) pardoseală elicopterizată frigorifică (plasă sudată, fibre disperse) 

  

2. Pentru prelucrarea primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii    

a) Boxă pentru asomarea animalelor;  

b) Maşină de depilare;  

c) Masă pentru curăţarea carcaselor;  

d) Ferestrău pentru tranşarea carcaselor;  

e) Linie de sacrificare şi eviscerare a păsărilor;  

f) Maşini de jupuire;  

g) Elevator pentru ridicarea carcaselor pe calea de rulare;  

h) Duş pentru spălarea carcaselor după depilare;  
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i) Platformă pentru tranşarea carcaselor;  

j) Macaz pentru căile de rulare;  

k) Balanţă electronică (tenzometrică) pentru căile de rulare;  

l) Cuter; 

m) Stelaje (mobile) din inox pentru camerele frigorifice; 

n) Cărucioare pe rotile cu suporturi pentru camerele frigorifice, din inox; 

o) Echipamente şi utilaje penru mărunțire, dozare și ambalare a cărnii în stare proaspătă.  

p) Instalaţii pentru răcirea şi condiţionarea spaţiilor de procesare, păstrare şi ambalare, inclusiv 

instalaţii de ventilare. 

 

3. Pentru procesare, ambalare şi păstrare a laptelui 

a) Tanc de răcire şi stocare a laptelui;  

b) Separator; 

c) Omogenizator;  

d) Conducte de distribuţie;  

e) Pasteurizator;  

f) Pompe de aspiraţie şi de refulare;  

g) Vane pentru coagulare;  

h) Tancuri pentru maturizare;  

i) Echipamente şi utilaje pentru dozare şi ambalare; 

j) Linii pentru prelucrarea laptelui de oi şi capre, inclusiv ambalarea produselor lactate. 

 

4. Utilaj şi echipament pentru prelucrare primară a cerealelor şi produselor oleaginoase  
a) Buncăr;  

b) Sită-tambur;  

c) Separator;  

d) Elevator (diverse tipuri: cu coşuri, bandă etc.);  

e) Transportator cu sită elicoidal (melc) sau cu raclete (redler);  

f) Trior cu discuri;  

g) Maşină de decojit;  

h) Instalaţie cu valţuri;  

i) Detaşoare centrifugale şi cilindrice;  

j) Filtre;  

k) Uscătorie;  

l) Şnec de umidificare intensivă;  

m) Transportor pneumatic;  

 o) Sisteme de aspirare şi ventilare;  

p) Cîntar tenzometric;  

r) Linie de ambalare;  

s) Linie de livrare/descărcare, mutare a cerealelor;  

t) Echipament pentru controlul automat a umedităţii;  

u) Echipament și utilaj tehnologic pentru prelucrarea primară/procesarea (curăţare, uscare, sortare, 

calibrare, condiționare și ambalare) a cerealelor, inclusiv floarea soarelui și soia; 

 w) Utilaj de prelucrare a grîului alimentar; 

 z) Panou de comandă.  

   

5. Instalaţii pentru extragerea uleiurilor vegetale  
a) Presă pentru extragerea uleiului;  

b) Maşină pentru decorticarea seminţelor;  

c) Maşină cu valţuri;  
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d) Strung cu valţuri;  

e) Complex de filtrare a uleiului vegetal;  

f) Presă-filtru;  

g) Linie de rafinare a uleiului;  

h) Complex de dezodorizare a uleiului;  

i) Instalaţie pentru îmbutelierea uleiului vegetal;  

j) Instalaţie pentru turnare în doze, îmbutelierea uleiului vegetal;  

k) Instalaţie pentru etichetarea şi împachetarea tehnică cu peliculă. 

  
 

  

6. Utilaj şi echipament pentru procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor  
a) Diverse linii tehnologice complexe, inclusiv alte utilaje care se includ în liniile tehnologice 

pentru fabricarea conservelor de fructe şi legume;  

b) Maşină de spălat fructe şi legume de diverse tipuri în scopul procesării;  

c) Autoclav, pasterizatoare şi sterilizatoare;  

d) Maşină de curăţat pieliţa;  

e) Maşină de scos sîmburii;  

f) Transportator;  

g) Staţii de vid-evaporare și filtrare;  

h) Cîntar tenzometric;  

i) Mașină de blanșare; 

j) Mașină de sterilizare; 

k) Mașină de tratare antioxidantă; 

l) Mașină de tăiat; 

m) Mașină vacuum; 

n) Mașină pentru conservarea chimică; 

o) Utilaj și echipament pentru prelucrarea și păstrarea concetratului de suc;  

p) Presă pentru obţinerea sucurilor de fructe, legume, strugurilor;  

r) Linie de uscare a fructelor şi legumelor (în bază de curent electric, gaz); 

s) Politaizere şi utilaj de politaiziere;  

t) Stivuitor. 

u) cameră de uscat nuci;  

v) calibrator conform mărimii fructelor uscate, inclusiv nucilor; 

z) maşină pentru decojirea nucilor; 

aa) storcător pentru extragerea coajei; 

bb) linia de producție orizontală de inspecţie; 

cc) linia de producţie înclinată pentru recepţionarea mărfii; 

dd) calibrator conform mărimii miezului de nucă; 

ee) calibrator-separator optic. 
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Anexa nr.5 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

 

"CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -1- 

Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituțiile financiare, inclusiv de către 

asociațiile de economii și împrumut 
 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂTI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele şi prenumele administratorului  

Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data nașterii________________________________Vîrsta ______________Genul___________ 
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                                                                                                                                                                                                        (Feminin/Masculin) 

Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate  Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Prezentarea proiectului  - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

 



   13  

 

7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2014 

2014             

 

8. Pregătirea profesională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

8.1. Instituția absolvită____________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este 

membru________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha_________________________________________________________ 

 Numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha____________________________________________________________ 

      numerele cadastrale______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_____________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arenda, ha_________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă 

________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.6 Destinația terenului___________________________________________________________ 

 

11. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

12.Denumirea instituției financiare de la care a fost accesat creditul 

___________________________________________________________________________________ 

 

12.1 Adresa_________________________________________________________________________ 

 

13. Data încheierii contractului și numărul acestuia________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

14. Scopul contractării creditului_____________________________________________________ 

15. Suma creditului contractat_______________________________________________________ 

 

 16. 16. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-

XVI din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 

 

Data   “____”_________________2014 

_____________________________ 
          (Numele, Prenumele solicitantului) 

____________________________                                             __________________________  L.Ş. 
                             (Semnătura) 
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CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -2- 

Stimularea asigurării riscurilor de producție în agricultură 

 

 

 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 

Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. şi data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 

 
 

 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

 
Denumirea Companiei de Asigurare______________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat _______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) _______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ____________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Informații privind contul bancar al Solicitantului
  

Denumirea băncii_____________________________________________________________________
 

Adresa  băncii________________________________________________________________________ 

Codul băncii_________________________________________________________________________ 
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Beneficiarul _________________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Suma sprijinului solicitat (lei)________________________________________________________ 

 

 

4. Numărul total de cereri depuse_______________________________________________________ 

 

 

5. Total suprafața asigurată, ha_________________________________________________________ 

    Suprafața viticolă, ha_____________________, Suprafața pomicolă, ha_____________________ 

 

 

6. Tipul animalelor asigurate, păsărilor și familiilor de albine 

Animale ________________________________________, nr.________________________________ 

Păsări □, nr______________;  Albine□, nr______________;   

 

 

 

   Data   “____”_________________2014 

   _____________________________ 
          (Numele, Prenumele solicitantului) 

   ____________________________                                             __________________________  L.Ş. 
                             (Semnătura) 

                              

 

 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -3- 

Stimularea investițiilor pentru înființarea plantațiilor multianuale,  

inclusiv sisteme antiîngheț și instalații antigrindină,  

defrișarea plantațiilor multianuale supuse casării și promovarea producției vitivinicole 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂTI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 
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Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data nașterii________________________________Vîrsta ______________Genul___________ 
                                                                                                                                                                                                        (Feminin/Masculin) 

Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate  Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 
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2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

 

 

5. Prezentarea proiectului  - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2014 

2014             

 

8. Pregătirea profisională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția absolvită____________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă_______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
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10.6 Destinația terenului 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

 

12. Înființarea plantațiilor multianuale 

12.1 Înființarea livezilor   

Tipul plantației multianuale  ____________________________________________________________ 

Sistemul de cultură____________________________________________________________________ 
(superintensiv/intensiv) 

Specia______________________________________________________________________________ 
(sămînțoase/sîmburoase) 

Soiul _______________________________________________________________________________ 

Categoria biologică____________________________________________________________________ 

Suprafața plantată, ha 

__________________________________________________________________ 

12.2 Înființarea plantațiilor de viță-de-vie 

Tipul plantației multianuale  ____________________________________________________________ 

Soiul_______________________________________________________________________________ 

Suprafața plantată, ha__________________________________________________________________ 

  

12.3 Defrișarea plantațiilor multianuale 

12.3.1 Plantații pomicole, suprafața ha___________________________________________________ 

12.3.2 Plantații viticole, suprafața ha ____________________________________________________ 

 

 

12.4 Instalarea sistemelor antiîngheț și instalațiilor antigrindină 

12.4.1 Sisteme antiîngheț, suprafața ha___________________________________________________ 

12.4.2 Instalații antigrindină, suprafața ha _______________________________________________ 

 

 

12.5 Suprafața terenului agricol supus procesului de conversiune, ha_________________________ 

12.6 Culturile agricole cultivate – pentru fiecare an separat (anul I, II, III)_______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

12.7 Anul de conversiune a  terenului___________________________________________________ 

12.8 Suprafața terenului pentru care se solicită subvenția, ha_______________________________ 

12.9 Suprafața terenului supus conversiunii pentru fiecare an separat 
Anul I, ha_________________ 

Anul II, ha________________ 

Anul III, ha________________ 

12.10 Denumirea Organismului de Inspecție și Certificare__________________________________ 
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 13. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 
 

        

 

Data   “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
          (Numele, Prenumele solicitantului) 

____________________________                                             __________________________  L.Ș.  
                             (Semnătura) 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -4- 

Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri) 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 
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Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  

Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii___________________________Vîrsta__________________Genul_________________ 

Cod de identificare ___________________________________________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

 E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2014 

5. Prezentarea Proiectului - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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2014             

 

8. Pregătirea profesională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția 

absolvită_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă_______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

10.6 Destinația terenului 

___________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

11. Tipul investiției: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

11.1 Suprafața terenului pe care se efectuează investiția, ha: 

____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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11.2 Suprafața de teren protejat destinat obținerii producției agricole ecologice:            DA/NU 

Notă: (se alege) 

11.3 Suprafața renovată, ha: 

______________________________________________________________ 

11.4 Suprafața construită, ha: 

_____________________________________________________________ 

12. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 

 

13. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

 

Data “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
               (Numele, Prenumele solicitantului) 

 

____________________________                                                  __________________________ L.Ș. 
                                (Semnătura) 

 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -5- 

Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol, precum și  

echipamentului ce formează sisteme de irigare 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 
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Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. DATE despre SOLICITANT 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data nașterii_____________________ Vîrsta__________________Genul_______________________
 

 

 

Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

 E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 
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2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2010 

2010             

5. PREZENTAREA PROIECTULUI - Obiectivul proiectului și justificarea necesității  

implementării proiectului _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2014 

2014             

 

8. Pregătirea profesională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

_______________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția 

absolvită_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut in arenda, ha___________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă_______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
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10.6 Destinația terenului 

___________________________________________________________________________________ 

11. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

 

 

12. Tipul investiției: 

__________________________________________________________________________________ 
(tehnică, utilaj agricol, echipament de irigare) 

 

 

13. Numărul de unități ______________________________________________________________ 

13.1 Marca/Modelul_________________________________________________________________ 

13.2 Seria și numărul certificatului de înmatriculare______________________________________ 

13.3 Numărul de înmatriculare________________________________________________________ 

13.4 Numărul motorului______________________________________________________________ 

13.5 Capacitatea motorului_________________________________________________________ 

13.6 Numărul şasiului________________________________________________________________ 

13.7 Anul producerii_________________________________________________________________ 

13.8 Furnizorul: 

      13.8.1 Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR 

        13.8.2 Întreprinderea de Stat ”Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro” 

      13.8.3 Companiile de  leasing  

      13.8.4 Altele  

 (se bifează)                  

(se indică separat pentru fiecare unitate) 

   

14. Suprafața de acoperire a sistemelor de irigare, ha____________________________________ 
                                                                                                                (suprafaţa irigată) 
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15. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 

     
 

Data   “______”       __________________2014 

______________________________________ 
                          (numele, prenumele solicitantului) 

________________________________________________________
                          ______________________________

 

                                           (semnătura)                                                                                                                                                  
L.Ş.

 

 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -6-  

      Stimularea investițiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice 
 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 



   31  

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  

Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data 

naşterii______________________________Vîrsta_____________Genul_______________________ 

Cod de identificare ___________________________________________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

 E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2014 

5. Prezentarea Proiectului - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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2014             

 

8. Pregătirea profisională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția 

absolvită_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția: 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

10.6 Destinația terenului 

___________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Tipul fermei zootehnice:  

  Bovine:  __________________________________________________________________________ 

  Ovine: ___________________________________________________________________________ 

  Alte specii:________________________________________________________________________ 
Nota:  (se bifează) 
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12. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

13. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 

 

Data “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
               (Numele, Prenumele solicitantului) 

 

____________________________                                                    __________________________ L.Ș. 
                                (Semnătura) 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -7- 

Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 
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Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  

Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii____________________________Vîrsta______________Genul___________________ 

Cod de identificare ___________________________________________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

 E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 



   36  

 

 

 

7. Informaţii privind beneficierea de subvenţii în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 

Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 

2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    

Suma totală a 
sprijinului finan. 

oferit p-u anul 

2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 

2013 

5. Prezentarea Proiectului - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului 

finan. oferit p-

u anul 2014 

2014             

 

8. Pregătirea profisională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția 

absolvită_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă_______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

10.6 Destinația terenului 

_______________________________________________________________________________ 

      

_________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Tipul animalelor de prăsilă procurate: 

________________________________________________ 
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11.1. Numărul de animale procurate: 

____________________________________________________ 

11.2. Numărul crotaliei pentru  animalele 

procurate:________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____ 

 

13. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

14. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 
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Data “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
               (Numele, Prenumele solicitantului) 

 

____________________________                                                    __________________________ L.Ș. 
                                (Semnătura) 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -8- 

Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 
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Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii____________________________Vîrsta_____________Genul____________________ 

Cod de identificare ___________________________________________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

 E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Prezentarea Proiectului - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 
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7. Informaţii privind beneficierea de subvenţii în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2010 

2010             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 
2014 

2014             

 

8. Pregătirea profisională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția 

absolvită_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha_______________________________________________________________ 

      numerele cadastrale________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă_______________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

10.6 Destinația terenului        

___________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

11. Anul de achiziție a utilajului/echipamentului tehnologic nou: 

_____________________________ 

11.1. Destinația utilajului/echipamentului tehnologic nou: 

___________________________________________________________________________________

_ 

 

 

12. Capacitatea frigiderului, (tone):    

 

12.1. Capacitatea totală, (tone): __________________________________________________________ 

12.2. Capacitatea spre subvenționare, (tone): 

________________________________________________ 
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13. Amplasamentul proiectului: 

* Sectorul Rural 

:_____________________________________________________________________ 

* Sectorul Urban : 

____________________________________________________________________ 

 

 

14. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

15. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 

 

 

Data “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
               (Numele, Prenumele solicitantului) 

 

____________________________                                                   __________________________ L.Ș. 
                                (Semnătura) 

 
 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -9- 

Stimularea consolidării terenurilor agricole 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 

 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 



   44  

Nr. și data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data nașterii________________________________Vîrsta ______________Genul___________ 
                                                                                                                                                                                                        (Feminin/Masculin) 

Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate  Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identitate ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Informaţii privind beneficierea de subvenţii în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2010 

2010             

 

 

5. Prezentarea proiectului  - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2014 

2014             

 

8. Pregătirea profisională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția absolvită____________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Destinația terenului______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10.1 Total teren deținut în proprietate, ha_______________________________________________ 

10.2 Total teren deținut în arendă, ha___________________________________________________ 

 

 

 

11. Numărul locurilor de muncă create total: _____________________________________________ 

* F : _______________________________________________________________________________ 

* M: _______________________________________________________________________________ 
(se indică numărul) 

 

12. Metoda consolidării, vînzare – cumpărare/schimb/donație_______________________________ 
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___________________________________________________________________________________

_ 
Numărul parcelelor de teren supuse consolidării 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 
12.1 Suprafața parcelelor consolidate (ha) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__ 

 

13. Numerele cadastrale pentru fiecare parcela 

___________________________________________________________________________________

_ 
 

 

 14. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează) 
        

 

Data   “____”_________________2014 

_____________________________ 
          (Numele, Prenumele solicitantului) 

____________________________                                             __________________________  L.Ș.  
                             (Semnătura) 

 

CODUL DOSARULUI_____________ 

 

CERERE DE SOLICITARE 

A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ANUL 2014 

MĂSURA -10- 

Stimularea irigării terenurilor agricole 

 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ 

Direcția/Secția/Serviciul 

Teritorial__________________________ 
Direcția administrare și control 
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Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Nr. de înregistrare a dosarului în Registrul 

manual___________ 

Data înregistrării ”____”______________2014 Data înregistrării”____”_______________2014 

Nr. şi data înregistrării dosarului în Baza de date 

_______,”____”___________2014 

 

Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
Numele/Prenumele funcționarului 

responsabil_____________________________ 

Semnătura_________________________ 
 

 

Se completează de către solicitant 

1. Date despre solicitant 

1.1. Denumirea Solicitantului  

__________________________________________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică __________________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat sau codul fiscal ____________________________________________ 

Data înregistrării de stat ______________________________________________________________ 

Sediul juridic (raionul, localitatea) ______________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________ 

E-mail ______________________________ 

 

1.2. Numele și prenumele administratorului  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ____________________________________ Fax ___________________________  

E-mail _______________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data nașterii________________________________Vîrsta ______________Genul___________ 
                                                                                                                                                                                                        (Feminin/Masculin) 

Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate  Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _________ De:_____________________ 

 

1.4. Numele și prenumele reprezentantului legal  
Nume și Prenume___________________________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil _____________________________________ Fax __________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

1.5. Date de identificare ale reprezentantului legal  

Data nașterii_____________________ Cod de identificare ____________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: __________ De:____________________ 

 

 

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare în %): 
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___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Informații privind contul bancar al Solicitantului
 

Denumirea băncii___________________________________________________________________ 

Adresa  băncii______________________________________________________________________ 

Codul băncii_______________________________________________________________________ 

Beneficiarul _______________________________________________________________________ 

Contul Beneficiarului _______________________________________________________________ 

 

4. Titlul Proiectului (conform investiției efectuate): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Informații privind beneficierea de subvenții în anii precedenți: 

 

Măsura 1 2 3 4 5 6 7     
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2009 

2009             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2010 

2010             

 

 

5. Prezentarea proiectului  - Obiectivul proiectului și justificarea necesității implementării proiectului 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect  

Municipiul/raionul __________________________________________________________________ 

Orașul/satul ________________________________________________________________________ 

Str. _______________________________________________________________________________ 

6.1. Valoarea totală a proiectului (lei)__________________________________________________ 

6.2. Suma sprijinului solicitat (lei)_____________________________________________________ 
                                                                                              (se indică metoda prin care s-a calculat mărimea sprijinului financiar) 

__________________________________________________________________________________ 

6.3. Durata proiectului - exprimată în luni _______________________________________________ 

 

6.4. Sursa investiției: 

 Surse proprii, în lei______________________________ 

 Credite, în lei___________________________________ 

 Împrumuturi, în lei______________________________ 

 Granturi, în lei__________________________________ 
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Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  
Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2011 

2011             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8    
Suma totală a 

sprijinului finan. 
oferit p-u anul 2012 

2012             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 2013 

2013             

Măsura M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10  

Suma totală a 

sprijinului finan. 

oferit p-u anul 

2014 

2014             

 

8. Pregătirea profesională___________________________________________________________                         
(denumirea specialității conform diplomei, anul absolvirii) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 8.1. Instituția absolvită____________________________________________________________ 

9. Asociația profesională de profil și/sau organizația profesională de produs la care producătorul 

agricol este membru___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

10. Bunurile imobile în/pe care se efectuează investiția 

10.1 terenuri în proprietate, ha________________________________________________________ 

      numerele cadastrale_____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

10.2 terenuri arendate, ha___________________________________________________________ 

      numerele cadastrale_____________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

10.3 Total teren deținut în proprietate, ha____________________________________________ 

10.4 Total teren deținut în arendă, ha ________________________________________________ 

10.5 Numărul și data înregistrării în primărie a contractelor de arendă___________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

10.6 Destinația terenului__________________________________________________________ 

 

11. Numărul locurilor de munca create total:__________________________________________  

* F : ___________________________________________________________________________ 

*M:____________________________________________________________________________ 
(se indica numărul) 
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12. Suprafața irigată, ha 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13.Tipul irigației: 

    □ prin pomparea apei din sistemele de irigare centralizata (50%); 

    □  prin repomparea apei de doua si mai multe ori din sistemul de irigare centralizata (80%); 

    □ prin alte sisteme de irigare (0,5 lei/1 m3); 

    
 

 14. Investiţia este efectuată de către întreprinderile mici şi mijlocii ( conform Legii nr. 206-XVI 

din 07.07.2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii):    

  Întreprindere micro 

 

  Întreprindere mică 

 

  Întreprindere mijlocie 
   Notă: (se bifează)  

 

Data   “____”_________________2014 

 

_____________________________ 
          (Numele, Prenumele solicitantului) 

____________________________                                             __________________________                                   

               
(Semnătura) 

                                                                                                                             L.Ş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 
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Model de business plan înaintat pentru alocarea subvențiilor destinate dezvoltării 

și modernizării agriculturii Republicii Moldova 

 

1. Genul proiectului afacerii, scop și obiective  

Informaţie cu privire la înregistrarea întreprinderii  

 

Denumirea Întreprinderii  

Capital social   

Adresa juridică  

Număr de înregistrare  

Cod fiscal  

Cont de decontare  

Informații de contact  

Persoana de contact  

 

○ Apartenența față de organizații profesionale ________________________________________. 

○ Cine sunt fondatorii şi care este cota de participare a fiecăruia     Tabelul 

Tabelul 1 

Numele, prenumele Funcția 
Cota de participare 

% 

   

   

   

   

Total  100 

○ Domeniul de activitate 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
○ Întreprinderea în prezent are angajați ____ persoane și la sezon cu solicitare mare de muncă lucrează până la 

_____ muncitori. În rezultatul implementării proiectului propus spre subvenționare întreprinderea va crea (a creat) 

_____ locuri noi de muncă. 

2. Informația cu privire la locurile de muncă nou create                                                                     

Tabelul 2 

Nr Anul Numărul de locuri de muncă nou create 

1 2013 (de facto)  

2 2014 (de facto/planificate)  
Notă: Drept confirmare a angajărilor se anexează ordinele de angajare pentru perioada respectivă. 

○ Necesităţile pe care le satisface sau le va satisface întreprinderea, 
____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

○ Amplasarea geografică: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Condițiile pedologice și climaterice  



   53  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Suprafața pămîntului prelucrat -_____ha,  inclusiv in proprietate  -_____ha 

 

4. Asigurarea cu tehnică şi echipament        Tabelul 

3 

Nr Denumirea utilajului Unitati Anul procurării Scopul utilizării 

1     

2     

3     

 
5. Implementarea 

 Obiectul proiectului afacerii (descrierea produsului) 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

○ caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului, 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Sortimentul și cantitatea          Tabelul 

4 

Sortiment Cantitate 

  

  

 

Necesităţile pe care le satisface produsul, 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Perioada implementării           Tabelul 

5 

Nr 

d/o Activitatea Perioada 

Suma in lei 

(inclusiv 

TVA) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

6. Finanțarea proiectului investițional 

Bugetul investiției constituie ____________ lei. Contribuția Întreprinderii la investiție va constituie ______________ 

lei (_____%). Restul sumei necesare va fi asigurată din exterior în sumă de _____________ lei (_____%). 

 

Costul investiției și sursele de finanțare   Tabelul 

6 
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Specificare 

Costul 

investiției, 

lei 

Sursa de finanțare 

Întreprindere 

din exterior 

credit grant subvenții 

lei % Lei % Lei % Lei % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Investiția totală          

Termenii de recuperarea a investițiilor 

Pentru afacerea dată termenul de recuperare a investițiilor va constitui ___ ani.     Tabelul 

7 

Specificare 

Anii 

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Profit net pentru afacere      

Costul investiției (inițial/rămasă)      

Recuperarea investițiilor      

 

Valoarea bunurilor pentru care se înaintează cererea de beneficiere a subvențiilor    Tabelul 

8 

Nr Specificare 
Costul bunurilor 

Total Fără TVA 
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1    

2    

3    

4    

 

Tehnologia de cultivare și întreținere Anexa (Fisa tehnologica)!!! 

 

Recoltarea, prelucrarea primară, depozitarea, păstrarea și ambalarea  

 

 

Activități post recoltare          Tabelul 

9 

 Prelucrarea primara Depozitare Păstrare ambalare 

      

 

6. Analiza concurenţilor          Tabelul 10 

                                    Concurenții 

 Mijloace 

 de concurență 

Întreprinderi concurente  

Întreprinderea dvs A B C  

Preț      

Calitate      

Încredere      

Asortiment      

Amplasare      

Deservirea      

Promovarea      

Livrarea      

Altele (enumeraţi)      

Total puncte      

Folosiți următorul sistem de punctaj: 5 puncte - excelent, 4 – bun, 3 – mediu,  

2 – rău. Sumarea punctelor va oferi o imagine generală a situației concurențiale. Cu cât este mai mare 

punctajul întreprinderii dvs, cu atât poziţia concurenţială este mai bună. 

 Realizarea producţiei, prezenţa contractelor (Anexa) !!! 
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7. Analiza economică şi rezultatul financiar al implementării proiectului 

 

 Fluxul de numerar implicat în proiect, lei                                  

 Tabelul 11 

Indicatori Anii 

1 an (începînd cu anul 2014) 2 an 3 an 

Trim I Trim II Trim 

III 

Trim 

IV 

Total 

I. Mijloace băneşti la începutul 

perioadei 

       

II. Total intrări de mijloace băneşti        

1. Comercializarea 

producţiei/servicii 

       

- Producţie vegetală        

- Producţie animală        

- Producţie procesată        

2. Intrări din credit        

3. Intrări de subvenţii        

4. Alte intrări        

III. Total ieşiri de mijloace băneşti        

1. Efectuarea investiţiei        

2. Cheltuieli variabile        

- Producţie vegetală        

- Producţie animală        

- Producţie procesată        

3. Cheltuieli fixe        

4. Achitarea creditului        

5. Dobînda pentru credit        

6. Alte ieşiri        
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Mijloace băneşti la sfărşitul 

perioadei calcul (ind. I + ind. II – 

ind. III) 

       

 

Raportul privind rezultatele financiare                                                                              

Tabelul 12 

Specificare Anii 

1 an (începînd cu anul 2014) 2 an 3 an 

Trim I Trim II Trim III Trim IV Total 

Venituri din vînzări        

Costul vînzărilor        

Profit brut        

Alte venituri operaţionale        

Cheltuieli comerciale        

Cheltuieli generale şi administrative        

Alte cheltuiel operaţionale        

Rezultate din activitatea operaţională: 

profit/pierdere 

       

Rezultate din activitatea de investiţii: 

profit/pierdere 

       

Rezultate din activitatea financiară: 

profit/pierdere 

       

Rezultate din activitatea economică 

financiară: profit/pierdere 

       

Rezultate excepţionale: profit/pierdere        

Profit/pierderi pînă la impozitare        

Cheltuieli/economii privind impozitul 

pe venit 

       

Profit net        

 

Informația cu privire la operațiunile de export                                                                                                

Tabelul 13 
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N/o Anul Valoarea exporturilor 

1 2013  

2 2014  

 

Notă: Drept confirmare a operațiunilor de export efectuate se prezintă declarația vamală de export. 

Informația cu privire la certificatele internationale                                                                                        

Tabelul 14 

N/o Tipul  certificatului Bifati în drept  cu certificatul deținut 

1 ISO  

2 EC  

 

Notă: Deținătorii de certificate anexează copia acestora. 

 

 

 

Beneficiar: 

 

 

Conducător ___________________ 

 

Semnătura  ___________________ 

       

  L.Ș. 

 

Elaborat de: 

                                       

_____________________________ 

 

Localitatea _______________ Anul_________________ 

 

Persoana responsabilă                                             ____________________ 

 

Date de contact                                                         _______________________ 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 7 

la ordinul Ministerului Agriculturii şi  

Industriei Alimentare 
nr. 39 din 10 martie 2014 

 

DECLARAȚIA PE PROPRIA  
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RĂSPUNDERE   

 

Prin această declarație, solicitantul _______________________________________, care 

solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului pentru subvenționare a producătorilor agricoli 

pentru proiectul ________________________________________________, prin reprezentantul legal 

________________________________________, cunoscînd prevederile legii penale cu privire la 

falsul în declarații: 

1. Declar că toate informațiile din cererea de acordare a sprijinul financiar și din documentele 

anexate sunt corecte și mă angajez să respect condițiile cerute în reglementările legislației în vigoare 

referitoare la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez 

periodic, la cerere, documente justificative necesare; 

2. Declar că NU AM/AM mai obținut în anul curent sprijin financiar pentru această măsură; 

3. Declar că îmi asum obligațiunea de a nu înstrăina sub nici o formă investiția supusă 

subvenționării (de a nu casa, defrișa plantațiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la 

punctele 37, 47, 56, 66, 73, 85 și 92 din Regulament); 

4. *
Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin 

financiar conform Măsurii nr. 1, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea următoarelor 

bunuri/servicii _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

5. **
Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform Măsurii nr. 

4, corespunde prevederilor pct. 42 al Regulamentului (este de cel puțin 150 microni). Totodată, mă 

oblig să nu solicit subvenții pentru materialul de acoperire pentru sere, solarii și tuneluri, pentru una și 

aceeași suprafață, decît după 3 ani, ulterior anului în care am primit subvenție pentru acest tip de 

investiție; 

6. ***
Declar că îmi asum obligațiunea ca investiția pentru care solicit sprijin financiar conform 

Măsurii nr. 8, va fi utilizată exclusiv pentru produsele agricole stabilite în Anexa 1 a Regulamentului 

privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de 

stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013; 

7. Declar că îmi asum angajamentul de a respecta cerințele și standardele de mediu la 

implementarea proiectului pentru care solicit subvenție; 

8. Declar că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură la acordarea sprijinului financiar solicitat; 

9. Declar pe propria răspundere că valoarea investiției, eligibile în cadrul măsurii pentru care 

solicit sprijin financiar, nu conține porțiune de grant și nu provine din surse financiare cu grant existent 

la momentul aplicării. În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de 

grant, aceasta constituie suma de __________________________________.  

10. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în 

această declarație proiectul să devină neeligibil și/sau contractul să fie reziliat. 

* se referă la producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Măsurii nr. 1; 

** se referă la producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Măsurii nr. 4; 

*** se referă la producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform Măsurii nr. 8. 

 

Data                                                      Semnătura solicitantului/reprezentantului legal     

       __________________                                                 _____________________ 

                                                                                                              L.Ş.   
Anexa nr. 8 

la ordinul Ministerului Agriculturii şi  

Industriei Alimentare 
nr. 39 din 10 martie 2014 
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CONTRACT - model  

de acordare a sprijinului financiar nr. _____  

   

Măsura ___  

(denumirea măsurii de sprijin)  
  

mun. Chişinău 
  

“___”____________20___  

Agenţia de Intervenţie şi Plăti pentru Agricultură, cu sediul în mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, 

reprezentată legal de _______________________ (nume, prenume), în funcţia de Director, în calitate de Autoritate 

Contractantă, pe de o parte, şi ________________________ (entitatea juridică), cu sediul în ____________________________, 

reprezentată prin ______________________________ (nume, prenume), în funcţia de ______________________________ 

(calitatea de reprezentare potrivit actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii juridice respective şi conform 

statutului/actului constitutiv al entității juridice respective), în calitate de Beneficiar pe de altă parte, au convenit încheierea 

prezentului contract de acordare a sprijinului financiar pe baza cererii de acordare a sprijinului financiar nr._____ cu 

următoarele condiţii:  

   

I. OBIECTUL CONTRACTULUI  

1.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea de către Autoritatea Contractantă a sprijinului financiar 

nerambursabil, cu titlu de compensare a cheltuielilor suportate de Beneficiar la 

________________________________________________________________________________ (descrierea investiţiei), iar 

Beneficiarul acceptă sprijinul financiar şi se obligă să nu înstrăineze obiectul investiţiei, pe un termen de 3 ani din momentul 

semnării prezentului contract.  

1.2. Beneficiarului i se va acorda sprijinul financiar solicitat în termenii şi condiţiile stabilite în acest contract, cît şi 

prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. … din … (în continuare Regulament), pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.  

   

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

2.1. Beneficiarul se obligă:  
2.1.1. Să asigure utilizarea la destinaţie a investiţiei pentru care se acordă sprijin financiar;  

2.1.2. Să întreţină obiectul investiţiei, prevăzute la punctul 1.1., în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul 

vizat, în vederea asigurării protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor şi plantelor;  

2.1.3. Să nu admită înstrăinarea sub nici o formă a investiţiei pentru care se acordă sprijin financiar, pe un termen de 3 ani 

din momentul semnării prezentului contract;  

2.1.4. Să asigure toate condiţiile pentru efectuarea adecvată a acţiunilor de inspecţii post-achitare de către reprezentanţii 

împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, în limita termenului de valabilitate a prezentului contract, inclusiv acces la locurile şi 

spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza 

efectuării şi dezvoltării acestei investiţii, etc.;  

2.1.5. Să prezinte în termen de cel mult 5 zile informaţia şi documentele solicitate în cadrul inspecţiilor/controalelor de 

către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante referitoare la obiectul investiţiei pentru care a fost acordat sprijinul 

financiar;  

2.1.6. Să respecte pe toată durata contractului condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare care au stat la baza 

autorizării cererii de acordare a sprijinului financiar;  

2.1.7. Să informeze Autoritatea Contractantă fără întîrziere, într-un termen de cel mult 10 zile, despre orice circumstanţă 

ce poate împiedica executarea corespunzătoare a contractului;  

2.1.8. Să notifice Autoritatea Contractantă la apariţia oricărei modificări survenite în realizarea adecvată a investiţiei 

supuse subvenţionării.  

2.2. Beneficiarul are dreptul:  
2.2.1. De a primi sprijinul financiar, în conformitate cu termenul legal prevăzut de Regulament, pe întreaga perioadă de 

valabilitate a acestui contract;  

2.2.2. De a fi prezent la efectuarea inspecţiilor post-achitare cît şi de a fi informat asupra rezultatelor acestora, efectuate de 

reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, în limitele şi în conformitate cu prevederile Regulamentului;  

2.2.3. De a prezenta explicaţii pe marginea rezultatelor controalelor efectuate în condiţiile punctelor 2.1.4., 2.2.2. şi 2.3 .4. 

ale prezentului contract.  

2.3. Autoritatea Contractantă se obligă:  
2.3.1. Să achite Beneficiarului sprijinul financiar, calculat şi autorizat în corespundere cu decizia de autorizare;  

2.3.2. Să prezinte spre achitare Ministerului Finanţelor în termen de 5 zile de la momentul semnării prezentului contract, 

ordinele de plată pentru a transfera Beneficiarului subvenţia calculată şi autorizată.  

2.3.3. De a verifica pe întreaga durată a executării contractului respectarea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate;  

2.3.4. Să anunţe prealabil, cel puţin cu o zi înainte, despre intenţia de efectuare a inspecţiilor/controalelor şi asigurarea  



   61  

aducerii la cunoştinţa Beneficiarului despre rezultatele acestora, într-un termen de pînă la 20 zile de la data finalizării lor.  

2.4. Autoritatea Contractantă are dreptul:  

2.4.1. De a efectua controlul fizic şi administrativ al documentelor care justifică investiţia efectuată;  

2.4.2. De a solicita de la Beneficiar orice informaţie ce vizează investiţia pentru care se acordă sprijin financiar;  

2.4.3. De a stopa transferarea sprijinului financiar către Beneficiar, în cazul în care imediat după autorizarea cererii de 

solicitare a sprijinului financiar şi încheiere a prezentului contract, se constată necorespunderea condiţiilor de eligibilitate, 

prezentarea documentelor neautentice, etc., admise de Beneficiar;  

2.4.4. De a include Beneficiarul în Lista de interdicţii a producătorilor agricoli, conform condiţiilor şi procedurii stabilite 

de Regulament,  

2.4.5. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a Proiectului, să ceară restituirea integrală a sprijinului 

financiar acordat, împreună cu dobînzi, penalităţi de întîrziere cît şi alte sancţiuni prevăzute de prevederile prezentului contract şi 

alte acte normative în vigoare.  

   

III. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE ACHITARE A CONTRACTULUI  

3.1. Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de _____________ (suma în cifre/litere) lei.  

3.2. Autoritatea Contractantă se angajează să acorde sprijin financiar, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi 

prezentului Contract. În cazul operării modificărilor şi completărilor în Regulament, clauzele prezentului contract se modifică, în 

conformitate cu prevederile acestuia fără ca să fie necesară semnarea acordurilor adiţionale la contract.      

3.3. Plata se va efectua pe baza cererilor de acordare a sprijinului financiar autorizate de Autoritatea Contractantă, depuse 

de Beneficiar şi însoţite de documente justificative. Autorizarea cererilor de acordare a sprijinului financiar se face în urma 

verificărilor documentelor justificative prezentate de Beneficiar conform prevederilor Regulamentului.  

   

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  

4.1. Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea de a nu divulga unor terţe persoane date referitor 

la prezentul contract.  

4.2. Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor şi a oricărui document, 

informaţie sau alt material de care se ia la cunoştinţă executarea prezentului contract. Informaţiile pot fi furnizate doar 

autorităţilor competente.  

4.3. Pentru neîndeplinirea obligaţiunilor prevăzute de prezentul contract Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul poartă 

răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

4.4. În cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului contract, se constată că investiţia pentru care s-a 

acordat sprijinul financiar nerambursabil a fost înstrăinată (prin orice tip de act juridic care produce efectul înstrăinării), în 

cazurile constatărilor stabilite în cadrul inspecţiilor/controalelor a prezentării documentelor neveridice/false în vederea accesării 

sprijinului financiar, precum şi în cazul în care Beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată 

procedura insolvabilităţii, contravaloarea ajutorului financiar va fi recuperată integral de către Autoritatea Contractantă din contul 

Beneficiarului, benevol sau forţat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.  

4.5. Beneficiarului i se vor calcula dobînzi de întîrziere, în conformitate cu prevederile art.585 şi 619 al Codului civil, 

precum şi penalităţi în mărime de 0,01% din valoarea sprijinului financiar acordat, pentru fiecare zi, calculate din data acordării 

sprijinului financiar, conform prevederilor prezentului contract pînă la data emiterii deciziei Autorităţii contractante privind 

rezilierea contractului şi restituirea valorii sprijinului financiar.  

   

V. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI  

5.1. Toate anexele, acordurile de modificare şi completare la prezentul contract, se întocmesc în formă scrisă şi se 

semnează de către reprezentanţii împuterniciţi de părţi, constituind parte integrantă a prezentului contract.  

5.2. Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi făcute de părţi de comun acord.  

5.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor uneia din părţi, partea opusă este în drept să 

înceteze executarea obligaţiunilor sau să ceară rezilierea contractului, în ambele cazuri este necesară înştiinţarea celeilalte părţi în 

formă scrisă.  

5.4. Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea Beneficiarului, aprobată 

de Autoritatea Contractantă, caz în care Beneficiarul va restitui integral sumele primite ca sprijin financiar pînă la data încetării 

contractului, după caz, inclusiv dobînzi şi penalităţi de întîrziere.  

   

VI. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR  

6.1. Litigiile care vor apărea pe parcursul executării contractului vor fi soluţionate pe calea negocierilor de către părţi.  

6.2. În caz de nesoluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, părţile vor lua măsuri anticipate de soluţionare a litigiului 

apărut, prin expedierea celeilalte părţi prin poştă, în formă scrisă a pretenţiilor sale cu înştiinţarea despre primirea reclamaţiilor de 

către partea care a încălcat prevederile contractului.  

Reclamaţiile trebuie să conţină următoarele:  

- circumstanţele, temeiurile precum şi actele anexate care confirmă încălcarea prevederilor contractului;  

- propunerea de soluţionare a litigiului apărut.  

6.3. Termenul de prezentare a răspunsului la reclamaţie este de 30 de zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului în 
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termenul indicat se consideră că partea acceptă calea de soluţionare a litigiului propus în reclamaţie.  

6.4. În caz de refuz de soluţionare a litigiilor, cealaltă parte se adresează în instanţa judecătorească competentă a RM, 

pentru soluţionarea litigiului pe cale judiciară.  

6.5. Relaţiile dintre părţi privind prezentul contract sînt reglementate de legislaţia în vigoare a RM.  

   

VII. CLAUZA DE FORŢĂ MAJORĂ  

7.1. În cazul apariţiei unor circumstanţe, care fac imposibilă onorarea obligaţiunilor prevăzute de prezentul contract, cum 

ar fi incendiu, inundaţie, calamităţi naturale, război, blocade, embargo, confirmate în modul stabilit, emiterea de către autorităţile 

competente a actelor cu caracter normativ, Părţile sunt exonerate de orice răspundere şi executare a oricărei obligaţii prevăzute în 

prezentul contract.  

7.2. Partea pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înştiinţeze în 

formă scrisă partea opusă în termen de 10 zile, despre apariţia circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor precum şi 

dispariţia acestora.  

7.3. Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin acte eliberate de 

către organele competente.  

   

VIII. DISPOZIŢII FINALE  

8.1. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor referitoare la clauzele contractuale şi înlătură orice altă înţelegere verbală 

sau scrisă anterioară încheierii prezentului contact.  

8.2. Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate 

cu principiul obligativităţii contractului.  

8.3. Prezentul contract se consideră încheiat din data de “___”____________20___, fiind valabil pentru o perioadă de 3 

ani, până la data “___”____________20___.  

8.4. Modificările, completările, anexele, actele şi refuzurile se consideră valabile numai cu respectarea de către părţi a 

formei scrise, conţinînd data, semnătura şi ştampila părţilor.  

8.5. Părţile sunt obligate să comunice reciproc despre schimbarea adresei juridice, numerelor de telefoane, telefax, în 

termen de 2 zile de la data schimbării.  

8.6. Prezentul contract este întocmit în limba se stat, în număr de 2 (două) exemplare, cu aceeaşi putere juridică pentru 

fiecare din părţi.  

   

IX. ADRESELE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR 

  

Beneficiar: 
_______________________________ 

Adresa: r-nul ___________________ 

C/f: ___________________________ 

C/d: __________________________ 

Cod bancar: ___________________ 

  

Filiala ________________________ 

  

Director 
______________________________ 

(semnătura) 

  

Autoritatea Contractantă:  

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură  
Adresa: _______________________ 

C/f: __________________________ 

C/b: _________________________ 

C/t: __________________________ 

Filiala _______________________ 

în trezoria de stat c/b:  
  

Director  
______________________________ 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

  

Anexa nr.9 la  

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 
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Schemele-model 

de plantare a pomilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa nr. 10  

la ordinul Ministerului Agriculturii  

şi Industriei Alimentare  

Distanţa dintre  

rânduri, m 

Distanţa dintre 

pomi pe rând, m 

Suprafaţa de 

nutriţie a nui 

pom, m.p. 

Denstatea pomilor 

la un hectar, buc. 

4,00 0,50 2,00 5000 

4,00 0,60 2,40 4167 

4,00 0,70 2,80 3571 

4,00 0,80 3,20 3125 

3,50 0,75 2,63 3810 

3,50 0,80 2,80 3571 

3,50 0,85 2,98 3361 

3,50 0,90 3,15 3175 

3,50 1,00 3,50 2857 

3,20 0,50 1,60 6250 

3,20 0,60 1,92 5208 

3,20 0,70 2,24 4464 

3,20 0,80 2,56 3906 

3,20 0,90 2,88 3472 

3,20 1,00 3,20 3125 

3,00 0,70 2,10 4762 

3,00 0,80 2,40 4167 

3,00 0,90 2,70 3704 

3,00 1,00 3,00 3333 
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 nr. 39 din 10 martie 2014 

 

APROB:                                                                                                                                              COORDONAT: 
Primarul comunei......................................                                                                                                                                                                        Şeful Direcţiei raionale 

Raionul.....................................................                                                                                                                                                                      agricultură şi alimentaţie 

 

______________________________                    ___________________________ 

  (numele, prenumele)            (numele, prenumele) 

                         (L. Ş.)      (L. Ş.) 

COORDONAT: 
                                                                                                                                                                                                                      Reprezentant al 

                                                                                                                                                                                                                       Secției/serviciului Teritorial  

                                                                                                                                                                                                                    _____________________________               

 (numele, prenumele) 

(L. Ş.)  

        A C T   

privind înfiinţarea plantaţiei multianuale  

din „ ….” …………. 20__ 

 
 livadă de măr, cu densitatea pomilor de ______________ pomi/ha;   

 livadă de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui cu densitatea pomilor de ______________ pomi/ha; 

 plantaţie de culturi nucifere; 

 plantaţie de arbuști fructiferi și căpşun; 

 plantaţie de viţă de vie cu soiuri de struguri pentru masă; 

 plantaţie de viţă de vie cu soiuri de struguri pentru vin; 

 plantaţie-mamă de altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază”. 

Comisia, în componenţa: 

_______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, reprezentant al Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie) 

_______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, reprezentant al primăriei - specialist în reglementarea regimului funciar) 

_______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, reprezentant teritorial al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer) 

 _______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti) 

_______________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, contabilului gospodăriei agricol, în cazul   gospodăriei ţărăneşti -  numele, prenumele unui consilier al primăriei) 

au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  

1. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier) _____________________________________________ 

(denumirea completă a întreprinderii / gospodăriei ţărăneşti)  

în luna _________ 20__....a înfiinţat o plantaţie multianuală de ________________________________,  
         (tipul plantaţiei) 

 

_____________________________________________________________cu suprafaţa de ______ ha. 
                                                                            (sistemul de cultură) 

2. Indicarea numerelor cadastrale pe suprafața cărora a fost înființată plantația multianuală_______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2.Amplasarea plantației multianuale în hotarele terenului deținut 

______________________________________________________________________________________ 
(corespunde/nu corespunde) 

3.Veridicitatea actului de plantare (soiuri, scheme, suprafețe) 

______________________________________________________________________________________ 
(corespunde/nu corespunde) 

4. Calitatea materialului săditor utilizat pentru plantare este confirmată prin Certificatul de calitate nr.________ 

din __________20__, categoria biologică  _____________________________________, și este produs în 

pepiniera ___________________________________________________________________ 
(denumirea completă a pepinierei) 
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5. Țara de origine a materialului săditor______________________________________________________. 
(denumirea) 

6.Proiectul plantaţiei a fost elaborat de_______________________________________________________. 
(denumirea Întreprinderei) 

7.Legenda proiectului. Suprafaţa totală _______ ha, inclusiv: suprafaţa de plantare (utilă) _______ ha, suprafaţa 

drumurilor_______ ha,  suprafaţa construcţiilor auxiliare _______ ha. 

 

8.Indicii agrotehnici a plantaţiei, sub aspect de specie, portaltoi, varietate (soi), schema de plantare şi cantitatea 

materialului săditor utilizat la înfiinţarea plantaţiei. 

 

            localitatea ___________________,  primăria ________________, raionul _______________ 

 

 

Notă:  

1. Plantaţia a fost  înfiinţată conform proiectului, cu material săditor autorizat, soiuri înscrise în Registrul 

soiurilor de plante al Republicii Moldova, cu respectarea Recomandărilor agrotehnice în vigoare. 

2. Actul se întocmește pe o foaie format A-4 pe ambele părți. 

 

Membrii comisiei:           

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 
 

Nr. 

d/o 
Specia Portaltoiul Soiul altoit 

Categoria 

biologică 

Suprafaţa  

plantată, ha 

Schema de 

plantare, 

m x m 

Densitatea 

plantării   

(nr. pomi/ha) 

Cantitatea de                

pomi (viţe)  

plantaţi/te 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Total        
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Anexa nr. 11 

la ordinul Ministerului Agriculturii  

şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

        
APROBAT: 

                                                             Şeful Direcţiei raionale   

             agricultură  şi alimentaţie   

     _________________ 
          (Numele, prenumele) 

                                                                              (L. Ş.) 

 
COORDONAT: 

      Reprezentant al 

Secției/serviciului teritorial 

______________________ 

     _________________ 
          (Numele, prenumele) 

                                                                              (L. Ş.) 

A C T   

 de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ şi instalațiilor antigrindină 

 din „ ….” …………. 20__ 

 

Comisia, în componenţa:                      

  _________________________________________________________________________________________________                        
       (numele, prenumele, funcţia, reprezentant de la Direcţia raională agricultură şi alimentaţie)                            

 
_________________________________________________________________________________________________                       
      (numele, prenumele, reprezentant al primăriei - inginerul cadastral de la primărie)       
                                             
  ________________________________________________________________________________________________                        
       (numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti)                              
                        
au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  
 

2. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier)  _______________________________________________________                 

                                                                                       (denumirea completă şi adresa întreprinderii / gospoăriei ţărăneşti )  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
în luna _________ 20__.... pentru extinderea suprafețelor protejate prin intermediul sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor 
antigrindină a culturilor agricole, a procurat şi a instalat sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină pe o suprafaţă de _______ 
ha, amplasate în __________________, raionul_____________, pe terenul cu numerele cadastrale_________ 
                                                                                     (localitatea) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(se indică numerele cadastrale pe care este efectuată investiția) 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

2.Specificarea echipamentului nou ce formează sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină procurate și instalate se prezintă 

în următorul tabel 

 

nr./ord Furnizorul Nr. facturii  şi data eliberării  Specificarea achiziţiilor  
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Membrii comisiei:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.12  

la ordinul Ministerului Agriculturii  
şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

 

 

       APROBAT:  

                                                             Şeful Direcţiei raionale   
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             agricultură  şi alimentaţie 

____________________   

     ____________________ 

            (Numele, prenumele) 

                                                                                                                                      (L. Ş.) 

 

                                                                                                     COORDONAT: 

                 Reprezentant al 

                       Secției/serviciului teritorial  

____________________   

     ____________________ 

            (Numele, prenumele) 

                                                                                                                                        (L. Ş.) 

 

A C T   

privind instalarea modulelor de sere (construcţia serei, solariilor sau tuneluri), utilajului, echipamentului și 

materialului de acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat  

din „ ….” …………. 20__ 

Comisia, în componenţa: 

__________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, funcţia, reprezentant de la Direcţia raională agricultură şi alimentaţie)         

__________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, reprezentant al primăriei - inginerul cadastral de la primărie) 

_____________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti) 

au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  

3. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier)  ____________________________________________________ 
(denumirea completă şi adresa întreprinderii / gospodăriei ţărăneşti )  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
     în luna _________ 20__.... pentru producerea legumelor pe teren protejat a procurat şi a instalat un modul de seră (a 

construit seră/e, tuneluri sau solarii), utilaj şi echipament pentru crearea condiţiilor de mediu necesare pentru creşterea 

legumelor  pe o suprafaţă de _______ m
2
. 

2. Investiția efectuată este amplasată pe suprafața cu numărul cadastral_______________________________________ 

3. Specificarea modulului de seră, materialelor de construcţie şi de acoperire, utilizate la construcţia serei, utilajului şi 

echipamentului procurate şi instalate pentru crearea şi controlul regimurilor de temperatură şi umiditate a aerului, regimului 

hidric al solului (substratului), iluminare şi ventilare în spaţiul protejat se prezintă în următorul tabel. 
nr. 

ord. 
Furnizorul Nr. facturii  şi data eliberării  Specificarea achiziţiilor  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Notă: Construcţia a fost realizată în conformitate cu proiectul sau schiţa de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul 

modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor, conform Anexei prezentului 

Act. 

 
Membrii comisiei:                                                                        __________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

 

 

Anexă 

la Actul privind instalarea modulelor de sere (construcţia serei, 

solariilor sau tuneluri), utilajului, echipamentului și materialului de 
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acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat, din 

____________ 2014 

 

 

Schiţa de proiect a construcţiei 

 
 Dimensiunile construcţiei        Tipul construcţiei 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

                h                   H 

 

 

 
 

                                            

 
                                    

 
                                    

 
       

                                             
  
 
 
 
 
 
                L 

Unde:  

H – înălţimea la vîrf (pînă la creastă); 

h – înălţimea la uluc; 

L – lungimea construcţiei; 

 – lăţimea construcţiei. 

 
Dimensiunile construcţiei: 

 

H ____________ metri; 

 

h ____________ metri; 

 

L ____________ metri; 

 

 ____________ metri. 

Suprafaţa construcţiei: S = (L) x (), m2
 ________________________________ m2 

Se va bifa tipul construcţiei (seră sau tunel) corespunzător, sau se va indica alt tip de construcţie 

__________________________________________________________________ 
 

 

Membrii comisiei:                                                       _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 



   70  

 

 
Anexa nr. 13 

la ordinul Ministerului Agriculturii şi  

Industriei Alimentare 
nr. 39 din 10 martie 2014 

        
APROBAT: 

                                                             Şeful Direcţiei raionale   

             agricultură  şi alimentaţie   

                                                                  _________________                                

                                      (Numele, prenumele) 

                                                                                                                         (L. Ş.) 

 
COORDONAT: 

                                                             Reprezentant al 

Secției/serviciului teritorial 

______________________              

                                                                  _________________                                

                                      (Numele, prenumele) 

                                                                                                                       (L. Ş.) 

A C T   

 de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului care formează sisteme de irigare 

 din „ ….” …………. 20__ 

 

Comisia, în componenţa:                      

  _________________________________________________________________________________________________                        
       (numele, prenumele, funcţia, reprezentant de la Direcţia raională agricultură şi alimentaţie)         
                   
_________________________________________________________________________________________________                       
      (numele, prenumele, reprezentant al primăriei - inginerul cadastral de la primărie)     
                                               
  ________________________________________________________________________________________________                        
       (numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti)                              

                        
au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  
 

4. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier)  _______________________________________________________                 

                                                                                       (denumirea completă şi adresa întreprinderii / gospoăriei ţărăneşti )  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
în luna _________ 20__.... pentru extinderea suprafețelor irigate, a procurat şi a instalat echipamentul şi utilajul care  

formează  sisteme de irigare pe o suprafaţă de _______ m
2

, amplasate în __________________, raionul_____________,  
                                                                                                                                                                                                        (localitatea) 

pe terenul cu numerele cadastrale___________________________________________________________________ 
(se indică numerele cadastrale pe care este efectuată investiția) 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

2.Specificarea echipamentului nou ce formează sisteme de irigare, procurate și instalate se prezintă în următorul tabel 
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nr./ 

0rd. 

Furnizorul Nr. facturii  şi data eliberării  Specificarea achiziţiilor  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Membrii comisiei:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa nr. 14 

la ordinul Ministerului Agriculturii  
şi Industriei Alimentare  

nr. 39 din 10 martie 2014 

        
APROBAT: 

                                                             Şeful Direcţiei raionale   
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             agricultură  şi alimentaţie 

     _________________ 

___________________                               

          (Numele, prenumele) 

                                                                                                                         (L. Ş.) 

 

COORDONAT: 

         Reprezentant al 

Secției/serviciului teritorial 

______________________              

     ______________________ 

          (Numele, prenumele) 

                                                                                                                       (L. Ş.) 

A C T   

 de instalare a utilajului tehnologic nou destinat dotării și modernizării fermelor zootehnice de 

_________________________________________________________ 
(bovine/alte specii de animale) 

 din „ ….” …………. 20__ 

 

Comisia, în componenţa:                      

  ______________________________________________________________________________________________________                     

       (numele, prenumele, funcţia, reprezentant de la Direcţia raională agricultură şi alimentaţie)                            

_______________________________________________________________________________________________________                       
      (numele, prenumele, reprezentant al primăriei - inginerul cadastral de la primărie)                                                   

_______________________________________________________________________________________________________                       

       (numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti)                              

                        

au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  

5. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier)  

_____________________________________________________________________________________________________               
(denumirea completă şi adresa întreprinderii / gospodăriei ţărăneşti ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

în luna _________ 20__.... pentru dotarea și modernizarea fermelor zootehnice situate în extravilan, a procurat şi a instalat utilajul 

tehnologic nou  destinat modernizării fermelor zootehnice de, 

 ___________________________________________________________________________________________________. 
                                                                  (bovine/alte specii de animale) 

2. Investiția este amplasată în __________________, raionul_____________, pe terenul cu numerele cadastrale 
                                                                                           (localitatea) 

________________________________________________________________________________________________ 

(se indică numerele cadastrale pe care este efectuată investiția) 

3. Specificarea utilajului nou destinat dotării și modernizării fermelor zootehnice procurat și instalat se prezintă în următorul tabel. 

 

nr. 

crt. 
Furnizorul Nr. facturii  şi data eliberării  Specificarea achiziţiilor  

    

    

    

    

 

Membrii comisiei:                                     

 

 

 

   
Anexa nr. 15  

laordinulMinisteruluiAgriculturii 

şiIndustrieiAlimentare 

nr. 39 din 10 martie 2014 

        

APROBAT: 

                                                             Şeful Direcţiei raionale   
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             agricultură  şi alimentaţie  

_____________________  

     _________________ 

          (Numele, prenumele) 

                                                                                                                         (L. Ş.) 

COORDONAT: 

                  Reprezentant al 

Secției/serviciului teritorial 

______________________              

     ______________________ 

          (Numele, prenumele) 

                                                                                                                       (L. Ş.) 

A C T   

de dare în exploatare a utilajelor și echipamentelor tehnologice noi, destinat pentru întreprinderile de 

prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor și legumelor, de prelucrare primară, ambalare și 

congelare a cărnii, procesare ambalare a laptelui, prelucrare primară a cerealelor şi oleaginoaselor, precum şi la 

casele de ambalare şi frigidere 

din „ ….” …………. 20__ 

 

Comisia, în componenţa:                      

  _______________________________________________________________________________________________________                     
       (numele, prenumele, funcţia, reprezentant de la Direcţia raională agricultură şi alimentaţie)                            

_______________________________________________________________________________________________________                       
      (numele, prenumele, reprezentant al primăriei - inginerul cadastral de la primărie)                                                   

_______________________________________________________________________________________________________                      

       (numele, prenumele, solicitantului de subvenţii - Conducătorul întreprinderii agricole / gospodăriei ţărăneşti)                              

                        

au întocmit prezentul act, prin care se confirmă următoarele:  

 

6. Întreprinderea/gospodăria ţărănească (de fermier)  

_____________________________________________________________________________________________________               
(denumirea completă şi adresa întreprinderii / gospodăriei ţărăneşti ) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

în luna _________ 20__.... pentru instalarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de procesare, uscare și congelare 

a fructelor și legumelor, precum și pentru dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare, a procurat şi a instalat utilajul/echipamentul tehnologic 

nou  destinat_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________. 

 

2. Investiția este amplasată în __________________, raionul___________________, pe terenul cu numerele cadastrale 
                                                                                           (localitatea) 

________________________________________________________________________________________________ 

(se indică numerele cadastrale pe care este efectuată investiția) 

                                                                                                                                                                           

3. Specificarea utilajului/echipamentului tehnologic nou destinat dezvoltării infrastructurii postrecoltare și procesare procurat și instalat se 

prezintă în următorul tabel. 

 

nr. 

ord. 
Furnizorul Nr. facturii  şi data eliberării  Specificarea achiziţiilor  

    

    

    

    

    

 

Membrii comisiei:                                     

 

 

 

 

 


