
Lansarea apelului IV de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în 

avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural 

 

În perioada 1 iunie – 23 august curent, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru 

Agricultură (AIPA), lansează cel de-al IV-lea apel de recepţionare a cererilor 

de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de 

muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii 

publice rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele 

rurale.  

Conform Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

476/2019,  subvenții vor fi oferite pentru trei măsuri de sprijin: 

Măsura nr. 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii  economice rurale; 

Domeniul de acțiune: subvenția în avans este acordată pentru cofinanțarea 

proiectelor investiționale destinate îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii rurale 

și diminuării tendințelor de declin social și economic în zonele rurale. Subvenția în 

avans se acordă pentru următoarele tipuri de investiții:  

1) construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale 

(definite în Legea drumurilor nr. 509/1995) care asigură accesul la exploatațiile 

agricole;  

2) construcția și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și 

canalizare, destinate exploatațiilor agricole: 

 a) proiecte în domeniul gestionării resurselor de apă, în conformitate cu Legea nr. 

272/1999 cu privire la apa potabilă, Legea apelor nr. 272/2011, și al asigurării 

utilizării eficiente a apelor de suprafață și subterane, conform Legii nr. 303/2013 

privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

 b) proiectele în domeniul colectării, epurării și deversării apelor uzate în sistemele 

de canalizare și/sau receptori naturali, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 

950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și 

deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile 

urbane și rurale. 

Măsura nr. 2. Dezvoltarea localității rurale; 

Domeniul de acțiune: sprijinul este acordat pentru investiții destinate să faciliteze 

și să sporească condițiile de trai ale populației din mediul rural. Subvenția în avans 

se acordă pentru următoarele tipuri de investiții:  

1) crearea, îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază pentru populația 

rurală, inclusiv agrement și cultură, precum și structura aferentă. 

 a) construcția și reconstrucția zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor, 

expozițiilor; 

 b) achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi;  

 c) construcția/reconstrucția lacurilor de acumulare a apei ca zone de agrement 

pentru populația rurală și ca rezervă strategică de apă pentru perioadele de secetă ale 

anului, în conformitate cu Legea apelor nr. 272/2011.  

2) conservarea patrimoniului imaterial și a tradițiilor proprii ale comunității locale, 

cum ar fi: 



 a) muzica și dansul; 

 b) elemente de folclor și etnografie;  

 c) profesii tradiționale; 

 3) crearea centrelor pentru vizitatori în ariile protejate (definite în Legea nr. 

1538/1998 privind fondul ariilor protejate de stat și rutele turistice; 

 4) restaurarea zonele naturale de valoare înaltă, inclusiv ecosistemele naturale. 

Măsura nr. 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non agricole. 

Domeniul de acțiune: subvenția 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, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agroalimentare tradiționale. Subvenția în avans se acordă pentru 

următoarele tipuri de investiții:  

1) proiecte privind diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non agricol, care vor contribui la 

dezvoltarea serviciilor şi crearea de noi locuri de munca în spațiul rural: 

 a) înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, 

ateliere de cizmărie; 

 b) achiziționarea de sisteme, mașini, echipamente și utilaje non agricole, inclusiv 

sisteme de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;  

c) crearea și modernizarea serviciilor veterinare; 

d) centre de instruire și formare pentru însușirea profesiilor, hobby sau dezvoltare 

personală, sport și recreere, servicii de suport educațional, tabere de odihnă pentru 

copii, centre de tehnologii informaționale;  

e) construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de 

televiziune și radio; 

 f) utilaj pentru prelucrarea/procesarea/ambalarea și comercializarea directă a 

specialităților tradiționale garantate: carne, lapte, fructe, legume, cereale, produse de 

morărit și panificație, miere, ierburi medicinale, uleiuri oleaginoase și 

eterooleaginoase, mirodenii, băuturi alcoolice locale, lichioruri din fructe și băuturi 

locale; 

 g) construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a 

produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală, inclusiv a 

specialităților tradiționale garantate expuse la lit. f); 

 h) dezvoltarea serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile (centre de îngrijire 

pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale).  

2) proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat și 

meșteșuguri tradiționale: 

 a) crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – ateliere de prelucrare a 

lemnului, de confecționare a obiectelor artizanale, de confecționare a articolelor din 

ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a 

pieilor, papurii și răchitei; 

 b) construcția, modernizarea și extinderea clădirilor operaționale și a utilităților 

conexe unităților meșteșugărești; 



 c) achiziționarea utilajelor, uneltelor și dispozitivelor, inclusiv echipamente 

hardware și produse software, pentru prelucrarea, ambalarea și marketingul 

produselor meșteșugărești; 

 3) proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism 

rural, precum și activităților în aer liber:  

a) construcția/modernizarea/dotarea/amenajarea structurilor de primire turistică;  

b) dotarea și amenajarea locurilor destinate prestării serviciilor de agrement și 

activități recreative pentru turiști, activități în aer liber (călăritul, ciclismul, 

alpinismul, pârtii pentru schiat, centre de agrement acvatic, sport nautic pe ape 

interioare, pescuitul sportiv și vânătoare). 

  

Depunerea dosarelor de solicitare a subvenției in avans se face de către primar - 

pentru masurile nr. 1 si nr. 2 si administrator/reprezentant legal - pentru măsura 

nr. 3, la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își are sediul 

juridic și în care va efectua investiția. 

  

Valoarea maximă a subvenției acordate pentru măsura 1 și 2 constituie 80% pentru 

un proiect eligibil de până la  3 milioane de lei, iar pentru măsura 

3 constituie 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 milion de lei. 

  

În condițiile Regulamentului, eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: 

unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu 

o populație de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului 

recensământ al populației și al locuințelor) pentru măsurile 1 și 2, și persoanele 

juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă 

activități non agricole pentru măsura 3. 

  

Notă: Actele necesare pentru perfectarea dosarului, pot fi accesate 

htt://aipa.gov.md/ro 
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