
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

DECTZTE Nr. 03rOJ

din-I2- .,Lfrf,Ot* ZOZ]

cu privire la raportul de activitate al Direc{iei Agriculturi Ei Industrie

Prelucrltoare in anul 2020

in conformitate cu:

- art.4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descentralizareaadministrativd;

- art.43, art.46 din Legea nr.43612006 privind administra{ia publica local6;

- Decizia consiliului raional nr. 01/16 din 16.03.2021 cu privire la Programul de

activitate al Consiliului raional Cimiqlia pentru anti202l;
- Decizia consiliului raional nr. 04lll din 18.07.2012 cu privire la Regulamentul de

organizare qi funcfionare a DirecJiei Agricultura qi Industrie Prelucritoare.;

Audiind raportul de activitate a Direcfiei Agriculturi qi Industrie Prelucrdtoare

pentru anul 2020, prezentat de dl Vladimir Zamfrov, gef, Direcfia Agriculturd qi

Industrie Prelucritoare, Cons i liul raional Cimiq lia,

DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind activitatea Direcliei Agriculturd qi Industrie

Prelucrdtoare pentru anul 2020 ( se anexeazd).

2. Dl Vladimir Zamfrov, qef, Direclia Agriculturd Ei Industrie Prelucrdtoare, va asigura

executarea calitativi Ei in termenii stabilili a sarcinilor/atribuliilor stabilite in

Regulamentul de organizare qi funcfionare a Direcfiei Agricultur[ qi Industrie

Prelucrltoare qi a Deciziilor consiliului raional pe domeniul de competenld.

3. Controlul asupra executirii prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramd,

vicepreqedinte al raionului.

4. Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la

cunogtinf6:
- Vicepreqedintelui raionului, dnei Tatiana Aramd;

- Direcfiei Agriculturd qi Industrie Prelucritoare;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia rvr.vw.raioncirnislia.md.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazdz

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



Coordonat:

Vicepreqedinte al raionului

Avwatz

Vicepreqedinte al raionului

Secretarul consiliului

$ef, Seclia Administrafie Publici

Specialist principal, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

$ef, Directia Agriculturd Ei Industrie Prelucrdtoare

Vadim Torgai

Tatiana Arami-

Gheo rghe Netedu

Mariana Vasluian

iorica Ciuntu

Vladimir Zamftrov

la D eciziaconsiliu lui *t:t#

"rryA4dn&-oa-'il

RAPORT

de activitate al Direc{iei Agriculturl Ei Industrie Prelucrltoare in

anul 2020

Direc[ia Agriculturd gi Industrie Prelucritoare igi organizeazd activitatea avdnd ca

scop realizarea obiectivelor strategice ale politicii agrare in teritoriu. in activitatea sa

specialiqtii Direcfiei s-au condus de prevederile Planului strategic de dezvoltare socio-

economicd a raionului Cimiglia pentru anii 2013-2020 qi planul anual de acliuni al

Direcliei pentru anul 2020.

in scopul reahzdrir obiectivelor stabilite, specialigtii Directiei Agriculturd gi

Industrie Prelucr[toare au organizatqi desfEqurat diverse activit6{i.

- Au elaborat:

- Planul anual de acfiuni alDirec{ieipentru anul2020.

- Raportul de activitate al Direcliei Agriculturd gi Industrie Prelucrdtoare pentru

anul 20 I 9.

- Raportul privind realizarea Planului de acliuni al Direcfiei Agricultura qi

Industrie Prelucritoare privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio -

economicd al raionului Cimiqlia pentru anii 2013-2020.

in anul 2O2O producdtorii agricoli din raion au depus la Agenfia pentru lnterven{ii

qi PlAli in Agriculturd 220 dosare prin care au solicitat subvenlii in sumd de 32450168

lei, insd din cauza epuizdrii mijloacelor financiare au fost autorizate spre platd 151

dosare in sumd de 17l54l76lei, diferenta fiind transferatd pentru achitare in anul

2021.



De menlionat cd specialiqtii direc{iei au acordat sprijin informa{ional

producitorilor agricoli privind programele de finanlare in complexul agroindustrial.

Au acordat ajutor practic pentru 27 agricultori in perfectarea dosarelor de solicitare

a sprijinului financiar din Fondul Nalional de Dezvoltare a Agriculturii qi Mediului

Rural pentru: infiinfarea, modernizarea ptantafiilormultianuale qidefriEarea celor

neproductive, dezvoltarea infrastructurii post-recoltare Ei procesare, procurarea tehnicii

gi utilajului agricol, dezvoltarea sectorului zootehnic, etc.

Specialiqtii Direcfiei au acordat asistenli informalionald la 12 producltori

agricoli, care au infiinlat plantalii perene in anul agricol 2019 - 2020, privind

asigurarea cu material siditor Ei pregdtirea documentelor necesare pentru

subvenfionare, au participat in lucrul comisiei privlnd verificarea suprafe{elor

plantatecuvii Ei livezi, in scopulsubvenfionirii acestora pe o suprafala de 54,9ha.

Condiliile meteorologice nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor, in anul

agricol 2}lg-2020, seceti excesivd qi temperaturi mult mai ridicate fald de

valorile normei, au avut un impact negativ asupra dezvoltlrii plantelor.

Monitorizarea situatiei create in sectorul agricol a raionului Cimiqlia in urma secetei din

toamna anului 2}lg,primdvara-vara anului 2020, a inghelurilor din aceastd primdvard,

cdderilor de grindind a fost efectuati prin evaluarea pagubelor cauzate culturilor

agricole.

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la clasificarea situa{iilor

excepfionale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 107612010, qi a indrumarului

metodic, cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a

calamitililor naturale, in toate primiriile din raion, prin Dispozilia preqedintelui

Comisiei pentru Situalii Excep{ionale de nivelul I au fost create Comisii de constatare a

pagubelorEi gradului de afectare,cauzate culturilor agricole de calamitalile naturale.

Specialiqtii Direcliei de comun cu reprezentanlii Serviciului Protecliei Civile qi

Situaliilor Excepfionale Cimiqlia, au participat in lucrul comisiei privind constatarea

pagubelor catzateculturilor agricole din prima gi a doua grup6 de calamitSfile naturale

din toamna anului 2019 qi primdvara - yara anului 2020, (secet6 Ei grindind) cu

intocrnirea actelor de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitdlile

naturale, la producdtorii agricoli din raion.

Comisiile au fost convocate in doua etape:

- Prima etapd : in perioada 14 mai 2020 pdnd in data de 1 iulie 2020 pentru

constatarea pagubelo r catzateculturilor agricole din I grupa in urma secetei qi

cdderilor de grindind.

- Etapa doi: I august - 26 august anul 2020 pentru culturile agricole din grupa II

care au suferit in urma secetei qi caderilor de grindinl.

Comisiile au examinat la fala locului gradul de afectare qi pagubele cauzate culturilor

agricole de calamitdtile naturale.

Actele de constatare a pagubelor au fost aprobate la qedinlele Comisiilor pentru

situa{ii excepfionale din UAT a raionului.



in rezultatul generalizdriidatelor din actele de constatare a pagubelor, prezentate, in

total in raion au fost stabilite urm[toarele pagube:

Suprafafa afectatdde calamita(i naturale constituie - 40186 ha

Inclusiv: grdu- 14629 ha,

Orz-1209ha,
Mazdre'64ha,
Triticale-5 ha,

Rapi16 -376ha,
Porumb-8317 ha

Floarea Soarelui - 15 1 15 ha,

Vi{d de vie 359 ha,

Livezi-Ll0 ha,

Legume- 2 ha

Recolta compromisi - 108340 tone

Prejudiciul cauzat - 208467 934 lei

in scopul oblinerii ajutorului financiar qi compensarea par{iali a pagubelor

cauzate culturilor agricole de calamitilile naturale, au fost elaborate qi prezentate

note informative la 2 qedinle a Comisiei pentru Situalii Excep{ionale a raionului.

Deciziile comisiei pentru Situalii Exceplionale a raionului Ei materialele

justificative au fost expediate Ministerului Agriculturii Dezvoltdrii Regionale qi

Mediului Ei Comisiei pentru Situa{ii Excep}ionale a Republicii Moldova de a acorda

un ajutor financiar.

Deasemenea de c[tre specialiqtii Direcfiei au fost elaborate qi prezentate la

MADRM 6 informalii generalizate pe raion, privind calamitdlile naturale qi

prejudiciulcauzat, conform actelor deconstatare a pagubelor la fala locului.

pentru familiarizarea producdtorilor agricoli privind aplicarea tehnologiilor

performante qi promovarea politicii agrare in teritoriu, pe parcursul anului 2020 s-au

organizatqi desfEqurat in comun cu colaboratorii Instituliilor qtiinlifice profil 4 seminare

instruc tiv - in formative.

Astfel producatorii agricoli au fost instruili referitor la:

- Mdsurile de sprijin acordate produc6torilor agricoli dinFondulNalionalde

Dezvoltare a Agriculturii qi Mediului Rural pentru anpJ2020.

- particularitdlile tiierilor de formare qi de fructificare in.dependenli de soi, virstd

Ei forma de conducere a Pomilor.

- Particularitdtile producerii legumelor in cdmp deschis qi teren protejat.

- Actele normative qi politicile din domeniul funciar qi imbun6tdfiri funciare.

- S-a organrzatparticiparea producitorilor agricoli la 3 seminare zonale tematice.

in total, pe parcursul anului, au fost instruite 112 persoane.

- Pentru monitorizarea pregdtirii citre recoltarea culturilor cerealiere de prima grupa qi

organizarea bunei desfEgur[ri a lucrdrilor de recoltare, specialigtii Direcliei au

elaborat planul de mdsuri de apirare impotriva incendiilor aprobat la qedinla Comisiei

pentru Situalii Exceplionale a raionului.

- Au fost elaborate qi prezentate in termenii stabilili, 18 informafii privind situa{ia

in sectorul agrar la solicitarea organelor ierarhic superioare, (Ministerul Agriculturii



Dezvoltdrii

Moldova.)

Regionale Ei Mediului, Comisiei pentru Situalii Excepfionale a Republicii

- Au fost elaborate propuneri cdtre MADRM de

prevederi din Codul funciar, Legea apelor, m[surilor

modificare qi imbundtSlire a unor

de sprijin aferente Regulamentului

de subvenfionare a agriculturii.

- in adresa prim6riilor din raion au fost elaborate gi expediate 8 informalii qi solicitdri

privind sectorul agtar.
-- 

in cotaborare cuspecialiqtii dinprimlrii, au fost identificate suprafelele terenurilor

pasibile pentru imp6durire, din localitdlile raionului, ulterior aprobate prin deciziile

consiliilor locale, care au fost prezentate Ministerului Agriculturii pentru justificarea

economico-financiard a costului ac{iunilor din proiectul planului nalional de extindere

a suprafefelor cu vegetalie forestieri pentru anii202l -2025.

- Au fost elaborate qi expediate 3 rdspunsuri la demersurile solicitate de agenli

economici din raion Ei rePublicS.

- S-a acordat suport informa{ional la zece specialiqti pe reglementarea regimului

funciar din primdrii qi noud producdtori agricoli, privind modul de casare qi defriqare a

plantafiilor pomicole qi viticole, in scopul consoliddrii qi subvenliondrii acestora.

- A fost acordat ajutor consultativ la 4 producitori agricoli la intocmirea conform

legislaliei in vigoare a contractelor de arendd a terenurilor agricole'

- S-a oferit suport informalional conducdtorilor de gospodirii agricole 9i a

specialiqtilor pe protecfia muncii, cointeresafi, privind participarea la cursurile de

instruire de nivelul II, la Centrul de instruire in domeniul relaliilor de munc6.

- producatorilor agricoli au fost distribuite 47 informa{ii privind pielele de desfacere

a resurselormateriale necesare pentru producere'

- Sau examinat Z petilii parvenite in adresa DAIP la care au fost dat rdspuns in

termenii stabilili de legislafie.

- in decursulanului deraport au fost consultafi intotal 167 producdtori agricoli qi

persoane fizice pe diverse teme din domeniul agficulturii.

- S-a organizat participarea a 5 agenli economici din agriculturd, la expozilia cu

ydtzarea produselor agroalimentare ,,Fabricat in Moldov a" la Centrul internalional de

expozilii,,MoldexPo".

- prin intermediul mass-media s-a mediatizat realizdrile Etiin{ifice, problemele Ei

succesele gospod6riilor agricole din raion. Specialiqtii direcliei au participat la editarea:

a 4 reportaje prin intermediul radiodifuziunii na{ionale, a 2 reportaje pentru

televiziunea locald Ei un reportaj pentru presa scrisi regionalS, privind; starea culturilor

agricole, mersul lucr[rilor, privind calamitdlile naturale care au afectat culturile agricole

in acest an, problemele agricultorilor etc.

- Angajafii direcliei au participat la 2 video-conferin{e cu Ministrul Agriculturii

Dezvoltdrii Regionale gi Mediului la care au raportat situafia in sectorul agroindustrial

a raionului, privind afectarea culturilor agricole in urma calamitalilor naturale, privind

aprovizionarea intreprinderilor de panificafie cu grdu alimentar, necesitatea de material



semincer pentru semdnatul culturilor de toamnd, privind problemele cu care se confruntI

agen{ii economici din agriculturd q.a'

- Intru monitorizarea mersului lucrdrilor agricole, sub aspect teritorial, specialiEtii

direcliei au asigurat colectarea, procesarea, generalizarea Ei transmiterea siptdmdnala

a informaliei operative la,,centrului Informalional Agricol" a MADRM

- pe parcursul anului s-au intreprins vizite de lucru in teritoriu la producdtorii agricoli

din localitdlile raionului.

$ef, Direc{ia Agriculturl qi

Industrie Prelucrltoare Madimir ZAMFIROV



Notd informativd

la proiectul de decizie nr. 
-/- 

din

cu privire la raportul de activitate al Direc{iei Agriculturi qi Industrie

Prelucritoare in anul 2020

Direclia Agricultura qi Industrie PrelucrStoare este una din subdiviziunile din

subordinea Consiliului raional Cimiglia, abilitatd cu dreptul de a promova politica de stat

in domeniul agriculturii qi industriei prelucrStoare, in teritoriul administrat'

Activitatea direcliei pentru urit zozo rez.ultd din funcfiile qi atribuliile direcliei

prevdzute in Regulamentul de organizare 9i func{ionare, aprobat prin decizia consiliul

raional nr. 04110 din 1g.07.2012, prevederile planului strategic de dezvoltare socio-

economicd a raionului cimiglia pentru anii 2013-zo2o, planului anual de acfiuni al

direcliei, deciziile consiliului raional, dispoziliile preqedintelui raionului, fiqele postului'
--- 

in'unrl z1z1direcfia a activat in vederea realizirii urmitoarelor obiective:

1. Promovarea politicii agrare in teritoriu'

2. Monitorizarea respect[rii normelor tehnologice qi ecologice asupra proceselor de

producere, prelucrare, Stocare, depozitare a producliei agricole.

3. Monitorizarea activitdlii agen{ilor economici din sectorul agroalimentar, indiferent

de forma de proprietate 9i otganizatorico - juridic['

4. 4. Acordarea asisten(ei informa{ionale 9i metodologice, agen{ilor economici din

sectorul agroalimentar, inclusiv proprietarilor individuali, privind utilizarea

practicilor moderne de cultivare a culturilor agricole, cregtere a animalelor,

moderniza reabazei de plstrare qi prelucrare a producfiei agricole'

5. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar,

sintezelor privind situa{ia social - economicd in sectorul agroalimentar al raionului'

6. Suslinerea in teritoriu a proglamelor de utilizare a forlei de munc6'

Raportul de activitate al Direcliei Agricultura qi Industrie Prelucrdtoare in 2020 se

anexeazl.

2021

Madimir Zamfirov$ef, Direc{ia Agriculturfl
gi Industrie Prelucritoare


