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Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor 
pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă 

în mediul rural din FNDAMR



Noțiuni utilizate (I)

• beneficiar - orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau 
o autoritate a administrației publice locale de nivelul întîi (sate și comune, 
inclusiv orașe cu o populație de pînă la 10 000 de locuitori cu statut de 
rezident, conform recensămîntului populației și al locuințelor din 2014);

• cofinanțare - asigurare din partea solicitantului a surselor proprii (costuri 
eligibile și neeligibile) necesare realizării proiectelor de dezvoltare rurală și 
accesarea subvenției în avans. Cofinanțarea poate fi asigurată prin: mijloace 
bănești proprii, credite bancare, împrumuturi, garanții bancare, credite 
tehnice, însoțite de garanții bancare;

• cont escrow - cont bancar deschis la o bancă comercială din Republica 
Moldova în lei moldoveneşti în urma semnării contractului tripartit dintre 
bancă, AIPA și beneficiar, prin intermediul căruia vor fi administrate toate 
mijloacele financiare aferente proiectului, după aprobarea acestuia;
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Noțiuni utilizate (II)

• proiect - investiție de resurse pe o perioada determinată, avînd ca
scop realizarea unuia sau mai multor obiective;

• subvenție în avans - sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil
oferit în avans din FNDAMR pentru domeniile prevăzute în prezenta
hotărîre;

• turism rural - formă de turism desfăşurată în mediul rural şi
orientată spre utilizarea resurselor turistice locale (naturale,
culturale), cunoaşterea mediului rural, activităţilor specifice
acestuia, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, gospodăriilor ţărăneşti şi
de fermier.
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Obiectivele proiectului

Dezvoltarea durabilă a infrastructurii aferente activităților economice prin 
efectuarea investițiilor în infrastructura economică publică din mediul 
rural

Dezvoltarea satelor prin efectuarea investițiilor în serviciile comunitare 
pentru populația rurală în scopul creșterii atractivității zonelor rurale și 
creării noilor locuri de muncă

Modernizarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural

Diversificarea activităților economice prin stimularea creării și dezvoltării 
microîntreprinderilor, activităților de turism rural în zonelor rurale
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Mijloacele financiare și beneficiarii

Până la 15% (cca 135 milioane lei 
pentru anul 2019) din mijloacele 

FNDAMR, aprobat anual prin 
Legea bugetului de stat.
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Măsurile 1 și 2 - autoritățile APL de nivelul 
întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o 
populație de până la 10 000 de locuitori cu 
statut de rezident, conform RPL din 2014)

Măsura 3 - persoanelor juridice și fizice
înregistrate în conformitate cu legislația în 
vigoare în mediul rural, care își creează sau 
dezvoltă activități non-agricole

BeneficiariiMijloacele financiare



Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 
economice publice rurale
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Domeniul de acțiune: proiectele investiționale destinate îmbunătățirii și dezvoltării 
infrastructurii publice rurale și diminuării tendințelor de declin social și economic în 
zonele rurale.

Tipuri de investiții: construcția, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice 
locale, a străzilor din zonele rurale, extinderea și modernizarea rețelelor de apă și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei, stațiilor de epurare. 



Renovarea și dezvoltarea localității rurale
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Domeniul de acțiune: sprijinul este acordat pentru investiții destinate să faciliteze și 
să sporească condițiile de trai ale populației din mediul rural.

Tipuri de investiții: renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru
organizarea piețelor, expozițiilor, reabilitarea străzilor pietonale, instalarea iluminatului
public, crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi
speciale, crearea centrelor pentru vizitatori în zonele protejate și traseele turistice,
conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.



Diversificarea activităților non-agricole
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Domeniul de acțiune: subvenţia în avans este acordată persoanelor juridice și fizice
înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare în mediul rural, care își creează sau
dezvoltă activități non-agricole.

Tipuri de investiții: achiziționarea de sisteme, mașini, echipamente și utilaje nonagricole,
prelucrarea, procesarea, ambalarea și comercializarea directă a produselor agroalimentare
tradiționale, construcția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor
alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală, păstrarea, dezvoltarea și diversificarea
activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale, dezvoltarea și promovarea serviciilor de
turism rural, construcția, modernizarea sau dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de
televiziune și radio.



Documente obligatorii generale 
de solicitare a subvenției
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Totodată, în dependență de măsura de sprijin și tipul de investiție, solicitantul 
de subvenții va prezenta documente suplimentare.

• Cererea-tip de solicitare

• Plan de afaceri și plan de durabilitate elaborat pentru o perioadă de 5 ani

• Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor 

• Prezentarea a cel puțin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează 
a fi achiziţionat 

• Documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării



Condiții generale de acordare a subvenției
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• Proiectul se implementează într-o localitate rurală, iar perioada implementării
nu va depăși 24 luni

• Contribuția financiară a solicitantului va constitui 20% din valoarea investiției
eligibile în cazul APL și 50% pentru agenții economici

• Valoarea subvenției va constitui 80% din valoarea proiectului eligibil, iar costul
total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 3 000 000 lei (măsura 1 și 2)

• Valoarea subvenției va constitui 50% din valoarea proiectului eligibil, iar costul
total al proiectului eligibil nu va depăși suma de 1 000 000 lei (măsura 3)

• Asigurarea durabilității proiectului subvenționat pe parcursul a 5 ani după
darea în exploatare a proiectului

• Proiectul investițional nu poate fi supus dublei finanțări



Costuri și bunuri neeligibile
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• Achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate și
bunuri second-hand;

• TVA și procurarea de bunuri imobile;

• Serviciile de transport și cheltuielile vamale;

• Costuri operaționale (precum salarii, obligații de asigurare și
cheltuieli de funcționare);

• Costuri pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor;

• Costuri pentru elaborarea proiectului tehnic de valorificare a
investiţiei şi de expertiză ecologică.



Procedura de depunere a dosarelor 
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APELUL de depunere a dosarelor

MĂSURILE care fac obiectul apelului

TERMENUL-LIMITĂ de depunere a dosaruluiORDIN

DOSAR

DOSARUL este depus de către primar
în cazul măsurii 1 și 2

DOSARUL este depus de către administrator/
reprezentant legal al acestuia

în cazul măsurii 3

MINISTERUL

SECȚIA TERITORIALĂ AIPA



Secțiile teritoriale AIPA
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Regiunea NORD

Secţia teritorială Edineț - Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni

Secţia teritorială Bălți - mun. Bălți, Glodeni, Rîșcani, Fălești, Drochia, Sîngerei

Serviciul teritorial Florești - Florești, Soroca, Șoldănești

Regiunea CENTRU

Secția teritorială Chișinău - mun. Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari

Serviciul teritorial Hîncești - Hîncești, Cimișlia, Leova

Serviciul teritorial Ungheni - Ungheni, Călărași, Nisporeni

Serviciul teritorial Orhei - Orhei, Telenești, Rezina

Serviciul teritorial Căușeni - Căușeni, Ștefan Vodă

Regiunea SUD

Secția teritorială Cahul - Cahul, Taraclia, Cantemir, Vulcănești

Serviciul teritorial U.T.A Găgăuzia - Comrat, Ceadîr-Lunga, Basarabeasca



Procedura de aprobare
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EXAMINAREA dosarelor

CONSTATAREA iregularităților și verificarea suplimentară

TRANSMITEREA dosarelor la Oficiul central AIPA

SECȚIA TERITORIALĂ
AIPA

DIRECȚIA ADMINISTRARE
ȘI APROBARE A PROIECTELOR

EFECTUAREA controlului administrativ

EMITEREA avizului (pozitiv/negativ)

TRANSMITEREA dosarelor în adresa Comisiei de Evaluare și
Selecției din cadrul Ministerului



Procedura de aprobare
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COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
(7 membri)

Evaluarea și selectarea finală a proiectelor investiționale

Transmiterea proiectelor selectate în adresa AIPA

Încheierea contractului de acordare a subvenției în avans



Criteriile de evaluare a proiectelor
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• dimensiunea autorității APL în care se efectuează investiția;

• valoarea totală a investiției eligibile;

• termenul redus de implementare;

• numărul beneficiarilor în rezultatul implementării proiectului;

• numărul locurilor de muncă noi create;

• localizarea proiectului într-o unitate administrativ-teritorială 
de nivelul întîi (sat/comună);



Procedura de acordare a subvenției
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Pentru măsura 1 și 2

I tranșă
subvenția în avans

II tranșă 
subvenția intermediară 

III tranșă 
subvenția finală 

• 40 % din valoarea 
subvenției aprobate;

• Semnarea contractului 
de acordare a subvenției 
cu AIPA;

• Prezentarea copiei 
deciziei consiliului local  
privind confirmarea 
deținerii cofinanțării

• 40 % din valoarea 
subvenției aprobate;

• Oferită în baza cererii
de debursare;

• Confirmarea 
cheltuielilor în valoare 
de 50% din valoarea 
proiectului eligibil;

• Prezentarea 
documentelor 
financiare

• 20% din valoarea 
subvenției aprobate;

• Oferită în baza cererii de 
debursare;

• Confirmarea cheltuielilor 
în valoare de 80% din 
valoarea proiectului 
eligibil;

• Actul de verificare în 
teren al Agenției;

• Prezentarea 
documentelor financiare.



Procedura de acordare a subvenției
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Pentru măsura 3

I tranșă
subvenția în avans

II tranșă 
subvenția intermediară 

III tranșă 
subvenția finală 

• 30 % din valoarea 
subvenției aprobate;

• Semnarea contractului 
de acordare a 
subvenției cu AIPA;

• Prezentarea 
documentelor 
confirmative privind 
cofinanțarea de 20% din 
valoarea proiectului 
investițional.

• 50 % din valoarea 
subvenției aprobate;

• Oferită în baza cererii
de debursare;

• Confirmarea 
cheltuielilor în valoare 
de 50% din valoarea 
proiectului eligibil;

• Capacitatea de 
cofinanțare de cel 
puțin 50% din valoarea 
investiției eligibile.

• 20% din valoarea 
subvenției aprobate;

• Efectuată după 
finalizarea proiectului;

• Cererea de debursare, 
însoțită de 
documentația 
financiară necesară;

• Efectuarea de către 
AIPA a unei verificări 
în teren.



Procedura de verificare pe teren
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• Agenția va efectua periodic vizite în teren pentru a monitoriza 
progresul înregistrat;

• Beneficiarii de subvenții sunt obligați să prezinte documentele 
solicitate de Agenție în cadrul verificărilor;

• Neprezentarea documentelor servesc temei pentru rezilierea 
contractului;

• Iregularitățile constatate servesc drept temei pentru 
rambursarea subvenției acordate și rezilierea contractului;

• Beneficiarii prezintă rapoarte trimestriale de progres;

• Termenul de monitorizare a proiectelor finanțate constituie 5 ani.



Impactul scontat al proiectului
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 IMPLEMENTAREA a cel puțin 50 de proiecte anual de 
îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii publice și a serviciilor 
furnizate populației rurale;

ASIGURAREA la infrastructură dezvoltată și servicii furnizate 
îmbunătățite pentru circa 200 000 beneficiari anual;

 CREAREA a cel puțin 30 de afaceri noi anual, care vor genera 
peste 130 locuri de muncă, dintre care 30% pentru femei.



Republica Moldova, MD-2005, Chișinău
str. Constantin Tănase, 9

www.madrm.gov.md
madrm@madrm.gov.md

Tel: 022 20 45 79
Fax: 022 22 07 48

Galina PETRACHI,
Șef Direcție politici și programe de dezvoltare rurală,

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

galina.petrachi@madrm.gov.md
+373 22 20 45 74

Vă mulțumesc pentru atenție!


