ACCESAREA
SUBVENŢIILOR PENTRU
PRODUCĂTORII AGRICOLI

DESCRIERE
Posibilitatea obținerii subvențiilor nerambursabile pentru investiții în domeniul agricol (dobînda la creditele
agricole, costul asigurărilor în agricultură, procurare de tehnică agricolă, a animalelor de prăsilă, irigație,
infrastructură post-recoltare, consolidarea terenurilor, plantații multianuale, sere etc.)

PAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIU

=
Direcțiile Agricultură şi Alimentație ale Consiliilor

Prezentați-vă la oficiile teritoriale ale
următoarelor instituții pentru a obține
informații privind procedura de accesare a
mijloacelor fondului de subvenționare a
producătorilor agricoli și pentru a verifica
dacă corespundeți criteriilor de eligibilitate.

Depuneți cererea de acordare a subvenției
și documentele necesare (care v-au fost
comunicate la pasul 1) la sediul subdiviziunii
teritoriale AIPA. Dacă vă aflați peste
hotarele țării sau nu vă puteți prezenta la
AIPA, cererea poate fi depusă prin
intermediul unei alte persoane
împuternicite.

În caz că sunteți selectați, primiți subvenția
pe contul bancar indicat de
dumneavoastră.

IMPORTANT

raionale;
=
Secțiile/serviciile teritoriale ale Agenției de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură (AIPA), (datele de contact http://aipa.gov.md/ro/sectii-servicii-teritoriale);
=
Centrele regionale şi locale de consultanță ale Agenției
Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), (datele de
contact - http://acsa.md/regionmap.php?l=ro&idc=158);
=
Pagina-web oficială a AIPA http://aipa.gov.md
sau la tel.: 022 21 33 33.

BENEFICIARI
Întreprinderi înregistrate (gospodăriile țărănești, care
desfășoară activitate individuală de întreprinzător în
agricultură, persoanele juridice și întreprinzătorii
individuali), care activează în domeniul agricol și
corespund criteriilor din Regulamentul privind modul
de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli.

NOTĂ:

Măsurile de sprijin din mijloacele fondului, condițiile
obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant
și documentele necesare pentru obținerea subvenției se
stabilesc anual printr-o hotărîre de Guvern.

Dacă locuiți pe teritoriul din stînga Nistrului,
documentele necesare se depun la sediul Secției
teritoriale Chișinău a AIPA (mun. Chișinău, bd. Ștefan
cel Mare, 180, etaj.12, bir. 1212, 1213).

Acest material informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,
în cadrul Proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și
“Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului
Nistru în Republica Moldova”

