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ORDINUL 
mun. Chi§inau 

iairi it e  
[Cu privire la aprobarea Metal logiei privind 

stab/Urea preturilor de referin0 

in temeiul art. 14 alin. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu 
privire la principiile de subventionare a producAtorilor agricoli, in scopul aplicarii 
rezonabilitAtii preturilor la calcularea subventiei pentru tehnica, utilajul 
echipamentul agricol, 

0 RD 0 N: 

1. Se aproba Metodologia privind stabilirea preturilor de referintd la calcularea 
subventiei pentru tehnica, utilajul si echipamentul agricol, conform anexei. 

2. In perioada crearii Registrului preturilor de referinta pentru tehnica, utilajul si 
echipamentul agricol, Registrul se va intocmi manual de catre Agentia de 
Interventie si 	pentru Agriculturii (in continuare - AIPA). 

3. AIPA va elabora i aproba instructiunile interne privind procedurile de 
intocmire si tinere a Registrului preturilor de referinta pentru tehnica, utilajul si 
echipamentul agricol. 

4. Serviciul E-Transformare, Serviciul dezvoltare tehnologica din cadrul 
Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare in comun cu AIPA i I.S. „Centrul 
Informational Agricol" vor elabora caietul de sarcini cu privire la Sistemul 
Informatic al Registrului preturilor de referintA pentru tehnica, utilajul si 
echipamentul agricol. 

5. Prezentul Ordin se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
6. Controlul asupra execuarii prezentului ordin 11 exercit personal. 

Viceministrul 	 June URRELU 
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Anextt 
la Ordinul nr.5_9 
din  a • Od •  2017 

Metodologia 
privind stabilirea preturilor de referinta 

la calcularea subventiei pentru tehnica, utilajul $i echipamentul agricol 

Introducere 
I. Potrivit art. 12 alin. (2) $i art. 14 attn. (2) litera g) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 

2016 cu privire la principiile de subventionare a producAtorilor agricoli, subventionarea 
producatorilor agricole se efectueaza dupti principiul rezonabilitatii preturilor. 

2. Doctunentul respectiv prezinta metodologia privind stabilirea preturilor de referinta, de 
actualizare periodica a registrului preturilor de referinta, at& din punct de vedere at introducerii 
de noi obiecte, cat si din punct de vedere al actualizArii informatiilor $i a preturilor unitare. 

Scopul 
3. Prezenta metodologie are drept scop elaborarea Registrului preturilor de referinta 

pentru maini. utilaje $i echipamente agricole i principiile de inregistrare a acestora. 

4. in sensul prezentei Metodologii, urmatoare notiuni semnificA: 
Object - este fiecare produs ce poate ft identificat in Registrul preturilor de referinta cum 

sunt: tractor, combinti, semanatoare, stropitoare, etc.. 
Registrul preturilor de referintA — cuprinde cele mat mici preturi ale masinilor, utilajelor 

echipamentelor agricole livrate pe teritoriul Republicii Moldova, declarate de dare 
producatoruliimportatorul/dealerul. 

Pret de referintA — este eel ma' mid pret al masinii, utilajului $i echipamentului agricol de 
livrare al producAtoruluilimportatonduildealerului pe teritoriul Republicii Moldova. 

Standard tehnic — este fi$a cu informatiile tehnice i cuprinde principalele caracteristice 
tehnice ale obiectului (ex: putere, !gime de lucru, productivitate etc.). 

Domeniul de aplicare 
5. Registrul se apnea pentru adjudecarea costurilor masinilor, utilajelor $i echipamentelor 

agricole inaintate la subventionare, in ban preturilor de referinta stabilite. 
6. In perioada de pilotare intocmirea si actualizarea Registrului preturilor de referinta este 

asiguratA de catre Agentia de Interventii i Plat' pentru AgriculturA (in continuare — AIPA) prin 
aprobarea acestuia de mitre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (in continuare 
MAIA). 

Destinatia bazei de date 
7. Destinatia bazei de date este pentru crearea sursei informationale departamentale a 

MAIA despre preturile de referinta pentru masinile, utilajele fl  echipamentele agricole finnizate 
pe teritoriul Republicii Moldova. 

8. Registrul preturilor de referintA este utilizat pentru asigurarea respectrtrii principiului 
rezonabilitAtii costurilor la evaluarea dosarelor inaintate la subventionare din Fondul National de 
Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural, in scopul evitArii acordarii subventiilor la produse 
Cu preturi majorate. 



Descrierea activitatii 
Structure i modul de prezentare 
9. Registrul cuprinde preturi de referinta pentru maini, utilaje si echipamente agricole, 

specifice submasurilor de subventionare 1.3 si 2.4. 
10. Obiectele se vor diferentia in functie de principalele caracteristici (ex: putere, latime 

de lucru, productivitate etc.). Pentru categoriile de utilaje se aproba fisele cu informaille tehnice 
minime necesare inregistrarii in Registrul preturilor de referinta care se afiseaza pe site-ul AIPA 
(anexa nr. 1). Acesta este un proces continuu, fisele diversificandu-se pe masura popularii 
Registrului Cu noi categorii de obiecte. Preturile din baza de date vor fi exprimate in MDL si nu 

vor include TVA (pre t final la beneficiar). 
Pretul inscris este Mn zecimale si per object. 

Metodologia de colectare ai analizare a datelor 
L Metodologia pentru colectarea datelor necesare formarii Registrului preturilor de 

referinta pentru mini, utilaje si echipamente agricole specializate, are la baza principiile 
transparentei, asiguarii rezonabilitatii costurilor si bunei gestionari a Fondului national de 
dezvoluut a agriculturii si mediului rural. Preturile de referinta sunt centralizate in Registrul 
preturilor de referina in care se regasesc urmatoarele informatii (anexa nr. 2): 

Cod CPV; 
Denumirea obiectului; 

- Marca; 
—1 Model (un model poate fi introdus o singura data in baza de date); 

▪ Caracteristici tehnice principale; 
- Specificatii tehnice standard detaliate — acestea vor reprezenta standardul de 

comercializare a produsului respectiv pe piata din Moldova, conform informatiilor primite din 
partea distribuitorilor. Standardul de echipare reprezinta configuratia cea mai vandua a 
echipamentului respectiv in Moldova; 

▪ Observatii echipare; 
▪ Pre; exprimat in MDL, fare TVA. 
• Observatii pret. 
Un model de la o anumia marca poate fi introdus in Registrul preturilor de referinta o 

singura data, cu o anumita configuratie standard. 
12. in cazul in care se incearcil reintroducerea until object existent in registru prin 

modificare ortografiei denumirii (de ex. introducerea unui spatiu suplimentar intre doua 
caractere ale modelului, sau introducerea unui semn de punctuatie liniuta, punct etc.) de care 
producatorul/importatorul/dealerul care a solicitat inscrierea obiectului, acestuia nu-i vor mai fi 
acceptate tnscrierea altor obiecte noi timp de un an de zile de la data constatarii neconformitatii, 
jar actualizarea celor existente se va realize la eel putin 6 luni de la actualizarea anterioara. 

13. La inscrierea unei societati in aceasa Lista, societatii in cauza i se va transmite o 
informare oficiala privind acest fapt in termen de maxim 30 de zile. Elaborarea, actualizarea si 
dezvoltarea Registrului preturilor de referinta pentru maini, utilaje si echipamente specializate 
se va realize de catre AIPA Cu respectarea urmatoarelor cape: 



1) AIPA va publica pe pagina web informalia privind lansarea formarii Registrului 

preturilor de referinta si necesitatea inregistrarii masinii, utilajului si echipamentului agricol in 
acest registru. Totodata, va informa in scris producatorul/importatorul/dealerul despre aceasta. 

2) pentru alocarea marcii in vederea inscrierii de obiecte in Registrul preturilor de 

referin$A producatorul/importatoruildealerul depune la AIPA unnatoarele documente: 

a) solicitarea de inscriere (anexa nr. 2); 

b) declarafie pe propria raspundere privind inregistrarea in Registrul preturilor de 

referinta (anexa nr. 3); 

c) declaratia producatorului prin care recunoaste dreptul importatorului/dealerului 

autorizat de a-5i stabili preturile de vanzare pentru Moldova (anexa nr. 4) 

3) in cazul in care utilizatorul are calitatea de producator documentele necesare inscrierii 

stint: 

I) solicitarea de inscriere (anexa nr. 2); 

2) declaratie pe propria raspundere privind inscrierea in Registrul preturilor de referinta 

(anexa nr. 3); 

14. In plus, rata de documentele mentionate mai sus, producinorul/importatorul/dealerul 

trebuie sá transmita la AIPA (pe suport de hartie si in format electronic) un catalog Cu preturi al 
producatorului sau o lista de preturi semnata de producator, sau alt(e) contract(e) de vanzare-

cumparare cu al li clienri decit beneficiarii de subvenlii, sau once aka dovada care poate fi 
prezentata pentru a susfine rezonabilitatea preturilor obiectelor solicitate a II introduse in 

registrul prewrilor de referinta. 

IS. Solicitarea de inscriere, Declaratia pe propria raspundere 51 Declaratia producatorului 
prin care recunoaste dreptul importatorului/dealerului autorizat de a-si stabili preturile de vanzare 

pentru Moldova (daca este cazul), trebuie transmise 5i in original pe adresa oficiului central 
AIPA. Demararea procedurii de inscriere a obiectului in Registru va avea Foe dupa primirea, 

verificarea conformitatfi si inregistrarea acestor documente la nivelul AIPA. 

16. Termenul de procesare a informatiilor este de cel mult 30 de zile de la data prezentarii 

documentatiei conforme 5i complete. 

17. !ts cazul in care documentatia este neconforrna, solicitarea nu va ft luata in 

considerare, find clasata. 

18. in shuttle in care AIPA este informata de catre producator asupra revocarii calitatii 

de reprezentanta/importator/dealer autorizat a unui trader la a carui solicitare s-au inscris 
obiectele in Registru, obiectele marcii/marcilor respective se vor retrage din Registru, iar 
reprezentanlei/importatorului/dealerului i se va transmite instiintare asupra acestui lucru. 

19. Conducerea AIPA poate decide asupra verificarii suplimentare pentru once object sau 
grup de obiecte pentru care exista transmisa documentatia completa. in acest caz, in cel mult 30 
de zile, solicitantul va fi informat asupra acestui lucru si asupra termenului estimat pentru 
finalizarea verificarilor, care poate 11 de cel mult 60 de zile. 



In cazul in care in termenul de 60 de zile, nu s-a putut stabili rezonabilitatea pretului unui 

object din lipsa actelor solicitate suplimentar de la producatorul/importatorul/dealerul, acesta va 

Li declarat neconform, producatoruliimportatortilklealerul find informat prin adaugarea unei 

observatii la statusul obiectului asupra faptului ca obiectul in cauza nu se va inregistra in 

Registrul preturilor de referinta. 

20. in cazul in care se vor identifica preturi mai mid decal eel trarismis initial de 

producatodimportator/distribuitor, se va proceda astfel: 

a) daca pretul identificat in cadrul verificarilor este mai mic cu o diferenta de pana la 5%, 
egal sau mai mare decat cel solicitat a fi introdus, se va pastra pretul transmis de 

producatoilimportator/distribuitor; 

b) in cazul in care pretul identificat in cadrul verificarilor este mai mic cu o diferenta mai 
mare de 5%, se va introduce in Registru pretul eel mai scazut identificat pe parcursul 

verificarilor din alte surse veridice. 

21. Conducerea A1PA isi rezerva dreptul de a intrerupe pentru o perioada determinata de 

timp inregistrarea a unui object nou in Registrul. 

iutretinere operationala a Registrului preturilor de referinta 
22. intretinere operationala include procesul de monitorizare a fiinctionarii, actualizare 

completare cu noi obiecte a Registrului preturilor de referinta pentru masini, utilaje fl 

echipamente agricole. 

23. Actualizarea Registrului preturilor de referinta presupune doua aspecte: 

a) actualizarea informatiilor si a preturilor; 

b) introducerea de noi obiecte. 

Preturile produselor effete in perioada de promotie care poate fi demonstratA, nu vor influenta 

preturile de referintA din Registrul. Producatoraimportatorul/clealerul care a inscris obiectele in Registru, 

trebuie sA informeze din timp AIM asupra promotiilor, petioadelor lor de desfAsurare si a preturilor ce 

vor fi utilizate in aceste perioade (minim 5 zile lucrAtoare inainte de data Inceperii perioadei de promotie). 

in perioada promotiei no se admit achizitii directe utilizand Registrul preturilor de referintA AIPA 

la alte preturi decal cele de promotie, acesta find un pret fix la care nu se acceptA alte discounturi (pentru 

promotii la care discountul este mai mare de 5%). In perioada promotiilor, la rubrica „observatii pre" vor 

fi mentionate clar conditiile care definesc oferta in cauzA. 

24. Actualizarea unei marci se va realiza o data in 6 luni la solicitarea oficiala a 
producatorului/importatorului/dealerului care a inscris marca respectiva in Registrul preturilor de 
referinta in urma analizAril acesteia de catre expertii din cadrul A1PA. Aceasta actualizare a 
preturilor se face la un procent comparabil cu indicele de inflatie, dar nu mai mare de 5%. 

Exeeptie: Actualizarea preturilor Cu un procent mai mare de 5% se poate accepta numai 

in urmatoarele cazuri: 

I) data noile preturi sunt comunicate oficial de producator; 



2) deed este cazul de corectare a unor erori umane produse la transmiterea informatiilor 

catre AIPA. 

In acest sens, in data de 01 a lunii respective, la nivelul AIPA se va intocmi un Report 
centralizator al obiectelor propuse pentru actualizarea preturilor. Modificarile vor apArea dupe 
aprobarea conducerii AIPA si obtinerea avizului MAIA. Completarea Cu noi obiecte se va 

realize lunar, deed este cazul, cu aprobarea AIM. 

25. Introducerea de noi obiecte in Registrul preturilor de referintd pentru maini. utilaje si 
echipamente agricole se va realize ca urmare a solicitdrilor primite din partea 

producdtorilor/importatorilor/distribuitorilor. 

In vederea introducerii de noi obiecte, se vor respecta urmatorii pasi procedurali: 

1) dupe' primirea solicitArii din partea producAtorului/importatoruluifdistribuitorului, 
expertii din cadrul AIPA vor verifica deed obiectul respectiv (mared+model) nu se regaseste deja 

in Registru sau nu face pane din grupul obiecte terse din Registru. 

2) deed obiectul nu se regaseste deja in Registru preturilor de referintd, pentru 

completarea acesteia, expertii din cadrul AIM vor proceda, dupd verificarea rezonabilitatii 
pretului, la inregistrarea acestuia in sistem, urmand ca in data de 01 a lunii respective sã fie emis 
tin Report centralizator al obiectelor noi care va contine mate informatiile referitoare la 
produsele respective. Registrul se va complete Cu noile obiecte, care vor apArea dupd aprobarea 
conducerii AIM. 

3) dud se evidentiaza un object prezent in Registru, se va proceda dupd cum urmeazd: 

a) deed pretul din noua ofertA este mai mic Cu o diferenta de plaid la 5%, egal sau 
mai mare dee& cel existent, se va !Astra pretul din baza de date in forma initiald, lax 

obiectul va Li declarat neconform; 

b) deed pretul din noua ofertd este mai mic decal cel existent cu mai mult de 5%, 

obiectul va intra, dupa verificarea rezonabilitAtii pretului pe Raportul centralizator cu 

obiecte noi. 

4) daca face pane din grupul obiectelor ;terse, se verified deed solicitarea de stergere a 
fost facutd de catre produciltor sau de catty un importator/dealer. 

- in cazul in care solicitarea de stergere a fost facutd de producator (reprezentanta), 
obiectul in cauzd nu va mai ft acceptat spre reinscriere in Registrul preturilor de referintd 

- data solicitarea de stergere a fost fdeutd de un importator/dealer, se verified dried 

actuala cerere vine de la acelasi importator/dealer, situatie in care nu se va reinscrie sau 
da.cA cererea de inscriere vine din partea altui importator/dealer, acesta va fi reinscris ca 

object nou. 

5) in cazul in care aceeasi masina/utilayechiparnent specializat (mar* model), care nu 
existA in Registru, se regdseste in ofertele transmise de awe mai multi 
producatori/importatori/distribuitori, cu pretwi diferite, se va introduce obiectul cu pretul eel mai 



scazut (conform caracteristicilor tehnice transmise de producatorul/importatorul/ distribuitorul 

respectiv). 

26. in cazul in care, in urma verificarilor, se constata cal la mai mutt de 10% din obiectele 
verificate, pretul gash este cu cel putin 5% mai mic decat cel inscris in Registru, toate obiectele 
retrase din Registru ritman in afara Registrului preturilor de referinta, jar 
producatorul/importatorul/dealerul care a solicitat inscrierea obiectelor in cauza nu mai poate 
solicita inscrierea de obiecte din marca respectiva timp de un an de zile de la data retrageni 

acestora. 

Dupfi accost& perioada de un an de zile, producatorul/importatorul/dealerul are 
posibilitatea de a solicita din nou introducerea obiectelor care au fost retrase precum si a altor 

obiecte noi. 

27. Modificarea standardului pentru obiectele care stint afisate in Registrul preturilor de 

referinta nu se poate face decat o singura data in 6 luni de la data publicarii obiectelor. 

28. Modificarea standardului tehnic se poate realiza la cererea oficiala a 
producatorului/importarorului/dealerului care a solicitat inscrierea acestuia. Modificarea se va 
efectua luand in consideratie argumentatia tehnica, sustinuta documentar, prezentata de 
solicitant in urma analizarii de catre expertii din cadrul AIPA. 

29. Modificarea standardului tehnic al unui object inregistrat in Registru prin completarea 
gradului de echipare se poate realiza, fie la cererea producatorului/importatorului/dealerului care 
a solicitat oficial inscrierea acestuia, fie daca in urma anaiizrii contractelor de achizitie derulate 

prin programul de subventionare. 

Exceptie: Modificarea standardului se poate accepta numai in urmatoarele cazuri: 

1) daca aceste modificari stint comunicate oficial de producaton 

2) daca este canal de corectare a unor erori umane produse la transmiterea 

informatiilor catre AIPA. 

Pentru ambele exceptii, modificarea se va efectua la cererea oficiala din partea 
producatorului/importatorului/dealerului care a solicitat inscrierea obiectului Wand in 
considemtie argumentatia tehnica, sustinuta documentar, prezentatai de solicitant in urma 

analizarii de catre expertii din cadrul agentiei. 

30. Erorile de continut ale standardului de echipare pot fl corectate numai la solicitarea 
oficiala a producattorului/importatorului/dealerului care a inregistrat obiectul in Registru, in urma 

analizarii explicatillor si a dovezilor prezentate de solicitant. 

31. Pentru obiectele a caror modificare este acceptata de catre expertii din cadrul AIPA, 
se va intocmi in data de 01 a lunii respective un Report centralizator al obiectelor modificate care 
va contine toate informatiile referitoare la produsul respectiv prin care se propune actualizarea 
Registrului. 

32. in canal in care modificarile solicitate se refer& doar la modificari ale datelor inscrise, 
sau la corectarea unor erori umane, fara a include si modificarea pretului obiectului din Registru. 



modificarea solieitata poate sa apara dupa verificarea efectuata de catre expertii agentiei si 

avizarea acesteia de Conducerea AIPA. 

33. $tergerea unui object din Registru se poate realize la cererea oficiala motivata a 
producatorului/importatorului/dealerului care 1-a inscris in Registru, in urma analizarii acesteia 
de catre expertii din cadrul agentiei. Obiectul pentru care s-a solicitat oficial stergerea nu va mai 
fi afisat pe site-ul AIPA, dar va ramane In arhiva Registrului putand fi utilizat ca instrument de 

lucru i verificare de catre expertii AIPA. 

34. Avand in vedere confidentialitatea identitatii celor care fac solieitari de inregistrare in 

Registrul preturilor de referinta, formularul „Lista cu societatile inscrise in registrul preturilor de 
referinta" nu va fi publica, fund doar tin document de lucru intern in cadrul agentiei. La 

inscrierea unei societati in aceasta Lista, societatii in cauza i se va transmite o informare oficiala 

privind acest fapt in termen de maxim 30 de zile. 

35. Erorile de ortografie pot fi corectate fie la solicitarea oficiala a producatorului/ 
importatorului/dealerului care a inserts obiectul in Registru, fie ca urmare a observArii acestora 
de alga expenii AIPA prin notificarea producatorului/importatorului/dealerului. 

36. Erorile de scriere a pretului pot fi corectate numai la solicitarea oficiala a 
producatorului/importatorului/dealerului care a inscris obiectul in Registru, in acest sens, fiind 
necesar stt aduca dovezi care sa sustina corectia solicitata. Expertii agentiei au dreptul de a 

solicita once alte dovezi considerate necesare inainte de a decide corectarta pretului in Registru. 

37. Erorile de continut ale standardului de echipare pot fi corectate numai la solicitarea 
oficiala a producittorului/importatorului/dealerului care a inscris obiectul in Registru, in urma 
analizArii explicatiilor si a dovezilor prezentate de solicitant. 

38. in cazul in care tan producator/dealedimportator se regaseste in situatii litigioase cu 
AIPA referitor la Registrul preturilor de referinta, toate obiectele transmise de producatorul/ 
importatorul/dealerul in cauza care se regasesc in Registru nu vor ft afisate in Registrul preturilor 
de referinta pana la rezolvarea litigiului. 

39. De asemenea, pana la rezolvarea deplina a situatiei litigioase, producatorului/ 
importatorului/dealerului in cauza nu-i vor mai fi acceptate alte cereri de inregistrare de obiecte 
in Registrul preturilor de referinta. 

40. Dupa rezolvarea litigiului, producatorul/importatorulldealerul poate solicita 
inregistrarea precum i afisarea obiectelor existente in Registrul preturilor de referinta. 



Anexa nr. 1 
In Metodologie 

Fie informatii tehnice minime necesare inscrierii in Registrul preturilor de referinta 

1. Tractoare 

1. Motor — mare& putere nominala (CP), capacitate cilindricA (nr. pistoane) 
2. Norma de poluare 
3. Transmisie- tip 
4. Cutie de viteze — tip, viteze 
5. Distribuitoare hidraulice — tip, nr. Mli 
6. Roti (Anvelope) — dimensiune (Senile) 
7. Sistem de navigate si control* 
8. Frtinare suplimentara•  - tip 
9. Ridicator spate —tip, categoric, capacitate 
10. Ridicator fatA — tip, categorie, capacitate 
11. Greuttiti aditionale• — nr. kg (spate, fatA ) 
12. Cabina* 
13. Climatizare•  - tip 
14. Alte caracteristici (facultativ) 
• in maul in care aceste optiuni nu exista, se va specifica acest fapt. 
De ex: „Ara Sistem de navigare $i control (UPS)" 

2. Combine pentru recoltarea culturilor cerealiere; pentru recoltarea porumbului; 
pentru recoltarea =dull; pentru recoltarea cartofidui, legumelor si culturilor bostAnoase; 

pentru recoltarea fructelor. 

1. Motor — marcA, putere nominalli (Cl'), capacitate cilindricA (nr. pistoane), in cavil cind este 
uactat se va indica - Tipul 
2. Norma de poluare 
3. Tip combina — flux axial/normal — de specificat culture pentru care functioneaza 
4. Volumul buncArului (litri) 
5. Sistem de navigare $i control • 
6. Transmisie-tip 
7. Cutie de viteze — tip, viteze 
8. Roti de tractiune (Anvelope) — dimensiune (Senile) 
9. Climatizare• - tip 
10. Capacitate de transfer (1/s) 
11. Alte caracteristici (facultativ) 
• in cavil in care aceste optiuni nu exista, se va specifics aces! fapt. De ex: „Rua Sistem de 
navigate $i control (GPS)" 

3. Semanatoare de cereale 

1. Tip (purtat/tractat) 
2. Cuiffira fertilizare* (dad' exista se va specifica capacitatea buncarului de fertilizare) 



3. Cu/fanl aplicare insecto-fungicide* (data exista Sc va specifica capacitatea buncilrului pentru 
insect-fungicide) 
4. Distributie (mecanicWpneumatica) 
5. Latime de lucru (m) 
6. Numar de rffriduri/brazde 
7. Capacitatea bunciu-ului (litri/kg) 
8. Alte caracteristici (facultativ)* 
In cazul in care aceste optiuni nu exista, se va specifica acest Capt. De ex: „fara fertilizare" 

4. Seminatoare de precizie pentru culturi tehnice 

I. Tip (purtat/tractat) 
2. Cu/fara fertilizare* (daca existit se va specifica capacitatea buncarului de fertilizare) 
3. Cu/fara aplicare insecto-fungicide* (dacti exista se va specifica capacitatea buncarului pentru 
insect-fungicide) 
4. Numar de rimduri/sectii 
5. Capacitate buncar seminte (litri) 
6. Alte caracteristici (facultativ) 
* In cazul in care aceste optiuni nu exista, se va specifics acest fapt. De ex: „frtra fertilizare". 

5. Stropitoare pantry proteclia plantelor cu rampa 

1. Tip (purtat/tractat/autopropulsat) - in cazul celor autopropulsate se va specifica: Motor — 
marca, putere nominalA (CP), capacitate cilindrica (nr. pistoane) 
2. Tip cistema (metalica/plastic etc.) 
3. Capacitatea rezervorului de baza (Hui) 
4. Capacitatea rezervorului suplimentar, (litri) 
5. Numar axe 
6. Productivitatea pompei, I/min 
7. Sistem de control * 
8. Dimensiunile de gabarit, mm, max.: lungimea inaltimea latimea De ex: „fan Sistem de 
control" 

6. Stropitoare pentru proteetia plantelor multianuale 

1. Tip (purtat/tractat) 
2. Tip cistema (metalica/plastic etc.) 
3. Capacitatea rezervorului de baza (litri) 
4. Capacitatea rezervorului suplimentar, (litri) 
9. Numar axe 
5. Productivitatea pompei, 1/min 
6. Sistem de control * 
7. Dimensiunile de gabarit, mm, max.: lungimea inaltimea latimea 
De ex: „flit Sistem de control" 
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Anexa nr. 3 
la Metodologie 

(Antet Solicitant) 

Solicitore 
de inregistrare a obiectelor in Registrul preturilor de reterintA 

pentru tehnica, utilajul qi echipamentul agricol 

OFERTANT (Denumire) 	  

IDNO/CUI/CF 

IN CALITATE DE (producAtor, importator, dealer) 	  

AL MARCH 	  

DATE DE CONTACT: 

Reprezentant legal (numele $i prenumele) 	  

Adresa firmei 

Tel/Fax 

Adresa e-mail 	 Web 	  

VA transmitem gama de produse oferite de firma noastrA spit comercializare, insotite de 

datele solicitate. 

Prin prezenta, solicitArn inregistrarea In Registrul preturilor de referinta pentru masini. 

utilaje si echipamente agricole cc va Li utilizata in cadrul evaltarii dosarelor de subventionare si 
confirmam autenticitatea nivelurilor de pre; transinise in Tabelul obiectelor atasat la prezenta 

solicitare. 

REPREZENTANT LEGAL 
Semnatura 

Data 



Anexa nr. 4 
La Metodologie 

DECLARATIE 

Subsemnatul 	 administrator/director/reprezentant, al societatii 	  

posesor al CL seria. 	nr 	 IDNO/CF 	  declar pe 

proprie raspundere ca toate produsele pentru care am solicitat inregistrarea oficiala in Registrul 

preturilor de referinta AIPA stint functionale si respecta legislatia nationala. 

REPREZENTANT LEGAL 
Semnatura 

Data 



Anexa nr. 5 
la Metodologie 

Antet 

Declaratia producatorului 
prin care recunoaste dreptul importatorului/dealerului autorizat 

de a-si stabili preturile de vanzare pentru Moldova 

Prin prezenta confirmam faptul ca firma 	 reprezentantWitnportator/dealer este 

autorizath de firma 	 produclitor al mArcii/mtircilor 	 s.1-si 

stabileasca preturile produselor fabricate de noi, pe care le comercializeani pe teritoriul 
Republicii Moldova. 

Semniiturti reprezentant legal productitor 

Data 

Header 

We hereby confirm that the company 	  representative/ importer/ dealer is 

authorized by the company 	  manufacturer of the brand(s) 
	  to establish their own prices of the products manufactured by us, which are 
marketed in Republic of Moldova. 

Signature legal representative 

Data 
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