
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE Nr. 03/06

din 30 iunie Z0Zl
privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea Ei func{ionarea

Direc{iei Agriculturl qi Industrie prelucritoare

in conformitate cu:
- art' 4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descentral izareaadministrativl;
- art' 43, art.46 din Legea nr.436/2006 privind administrafia publicd local6;- Decizia consiliului raional nr. 05/06. din 25 septembrie' iozo privind organigrama giefectivul-limitS ale Aparatului Preqedintelui raionului cimiglia qi u ,uuoiviziunilor din
subordinea Consiliului raional Cimiqlia;
- Decizia consiliului raional nr. 06/06 din l0 decemb rie 2020 cu privire Ia aprobarea
bugetului raional pentru anul202l in lectura a doua;

intru asigu ratea.bunei funcfiondri a Direcliei Agriculturd gi Industrie prelucrdtoare,
Consiliul Raional Cimiqlia

DECIDE:

1' S.e-aprobr Regulamentul cu privire la organizarea gi func{ionarea Direcfiei Agriculturd
si Industrie Prelucrdtoare, conform anexei.

2' Se abrog[ Decizia consiliului raional nr. 04/lI din 1g.07.2012 cu privire la
Regulamentul de organizare qi funcfionare a Direcfiei Agriculturd qi Industrie
Prelucrdtoare.

3' Se pune in sarcina , Direc{ia Agricultura qi Industrie
Prelucrdtoare, organizarea activitatii direcliei inbaza Regulamentului aprobat, actelor
legislative gi normative in vigoare.

4' Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie
vicepreqedinte al raionului.

5' Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale qi se aduce la cunoqtinfd:
- Vicepregedintelui raionului, 
- Direcfiei Agricultur6 qi Industrie prelucrdtoare;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia www.raioncimislia.md.
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REGULAMENTUL
cu privire la organizarea gi func{ionarea

Direc{iei Agriculturl gi Industrie prelucrltoare

I. DISPOZITII GENERALE

l'l' Ptezentul Regulament este elaborat in baza prevederilor Legii nr. 43612006privind administra{ia publicd local6, Legii nr. 158/200g .u privire la iunclia publicr qi
statutul func{ionarului public, Legii nr.li5lz011 privind up.obu..u Clasificatorului unical funcfiilor publice qi stabileqte funcliile, atribuliile Ei drepturile Direcfiei Agriculturdqi Industrie Prelucrltoare (in continuare Direcfia) in realizirea obligafiunilor ce ii revinprev[zute de legi, Hotdrdri de Guvern, Decizii ale consiliului raional 

';i'alte 
acte

legislativ-normative.
1'2' Direcfia este o subdiviziune structurald, fbrd statut de persoand juridicd,

subordonatd Consiliului raional Cimi;lia, abilitata cu dreptul de a promova politicile de
stat in domeniul agricol.

1'3' Direcfia i;i desftgoar6 activitatea in baza Regulamentului cu privire laorganizarea qi funcfionarea Direc(iei Agriculturi qi Industrie prelucrdtoare (in
continuare- Regulament) gi actelor legislative qi normative in vigoare.

1.4. Activitatea Direcfiei este coordonatr de vicepre;edinteG raionului responsabil
de domeniu.

1.5. Pentru indeplinirea atribufiilor, Direcfia colaboreaza gi conlucreazi cu
subdiviziunile Consiliului raional Cimiqlia, autorita(iie publice locale d! nivelul I, agen{i
e.conomici, intreprinderi qi organiza\ii, indiferent de forma de proprietate gi organizai, in
limitele competenfei sale.

1.6. Prin intermediul Direcfiei se asigurd legdtura ;i se realiz eazd interacfiunea dintre
Consiliul raional Cimiqlia Ei Ministerul Agriculturii, Dezvoltrrii Regionale ;i Mediului.

1.7. in relafiile ., p.itounele fizice ;i juridice, inclusiv cu organele publice centrale
Ei locale Direcfia ac[ioneazdin limitele competenfei sale.

II. FUNCTIILE DIRECTIEI

Direc{ia i$i organiz eazd' activitatea avdnd ca scop realizareaobiectivelor strategice ale
politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale gi Medlului gi
exercitl urmltoarele funclii :

Anexi
la Decizia consiliului raional

nr. 03/06 din 30.06.2021

2.1. Promovarea in teritoriu a politicilor gi reformelor in
dezvoltlrii rurale.

domeniul agriculturii qi

2.2. Suport informafional qi metodologic agenfilor economici din sectorul
agroindustrial, privind consolidarea capacitalilor de producere, creEterea competivitdlii.

2.3. Monitorizarea activitatii agenfilor economici din sectorul agroalimentar,
indiferent de forma de proprietate qi organizatorico- juridicr.

2.4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economicd ;i a planurilor anuale de
implementare a strategiei in domeniul agroalimentar a raionului.

2.5. Promovarea dezvolt[rii durabile a agriculturii.



III. ATRIBUTIILE DIRECTIEI

Atribufiile principale ale Direc(iei sunt:

3'1' Promovarea in teritoriu a politicilor gi reformelor in domeniul agriculturii gi
dezvoltlrii rurale:
- impulsionarea activit6lilor de atragere a investiliilor , proiectelor de asistentd

tehnicS.

- promovarea unui sector agroalimentar durabil gi competitiv, rezistent la
provocirile climatice, centrat pe exportul de produse cu valoare ad[ugat5 inaltd.

- otganizarea particip[rii producf,torilor agricoli la cursurile de instruire qi
perfec{ionare profesional5, la seminarele teoretice qi practice pe diverse teme.

- promovarea producdtorilor agricoli prin participarea lor la expozifii, iarmaroace ;i
festivale.

- studierea transformaliilor in structura agriculturii.

3'2' Suport informa{ional Ei metodologic agenfilor economici din sectorul
agroindustrial, privind consolidarea capaciti{ilor de producere, cre;terea
competivitl{ii:
-implementarea metodelor conservative pe prelucare a solului prin utilizarea
tehnologiilor cu consum redus de energie.

- extinderea suprafefelor cultivate cu legume pe teren protejat, livezi s6mburoase,
struguri pentru mas5, culturi bacifere.

- incurajarea infiinldrii grupurilor de producrtori agricoli.
- accesarea misurilor de sprijin aferente Regulamentului de subventionare.
- dezvoltarea qi modernizarea bazei de plstrare a produc{iei pomi-viticole qi

legumicole.

- infiinfarea 9i modemizarea fermelor zootehnice specializate in cre;terea bovinelor,
suinelor, ovinelor qi caprinelor.

- promovarea extinderii suprafelelor de terenuri agricole irigate.

3.3. Monitorizarea activiti{ii agenfilor economici din sectorul agroalimentar,
indiferent de forma de proprietate qi organizatorico- juridici.
- monitorizarea insdm6nfdrii gi recoltdrii curturilor agricole.
- monitorizarea respectdrii normelor tehnologice qi ecologice asupra proceselor

de producere.

- monitorizarea qi calcularea pierderilor cauzate culturilor agricole de calamitdlile
naturale.

3.4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economici qi a planurilor anuale
de implementare a strategiei in domeniul agroalimentar a raionului.
- participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economica a raionului,
compartimentul dezvoltarea sectorului agroalimentar.



- participarea la elaborarea planurilor anuale de implementare a strategiei qi a
rapoartelor de monitorizareprivind implementarea acfiunilor prev dzutein plan.

3.5. Promovarea dezvortrrii durabile a agricurturii.
- promovarea dezvoltdrii agriculturii ecologice.
- pr0movarea utilizFtrii practicilor de cultivare a culturilor agricole prin rotafia lor inasolament.

- diversificarea speciilor de plante agricole cultivate, rezistente la schimbdrile climatice.- incurajarea comasdrii terenurilor.
- promovarea gestionarii eficiente a apei utilizate pentru irigare.

IV. DREPTURILE DIRECTIEI

Direc(ia este investiti cu urmdtoarele drepturi:

4'1' Sa solicite de la agenlii economici din domeniul agroalimentar gi industrieiprelucrdtoare (indiferent de forma lor organizatorico-juridica), organiza\ii, institu{ii qiorgane administrative publice locale, materiale necesare pentru analizasocial-economicd
la elaborarea progno zelor gi programelor de dezvoltare a sectorului agroalimentar.4'2' Sa convoace consfEtuiri, seminare de lucru, gedin{e de lucr,ipe problemele dindomeniul sdu de competenf[.

4'3' Sa contribuie la organizarea expoziliilor, sdrbatorilor oficiale profesionale
legate de activitatea Direcfiei.

4'4' Sa stabileascd rela{ii de colaborare cu specialiqtii secfiilor serviciilor
desconcentrate, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional, cu ApL de nivelul
I, cu Direcfiile respective ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale Ei Mediului,
or ganiza[ii n e guvernamental e.
4'5' Sd inainteze otganelor administra{iei publice centrale propuneri coordonate cu
administrafia raionului, privind perfectarea ligislafiei in vigoare.

V. ORGANIZAREA ACTIVITAIU DIRECTIEI

Direcfia este condusi de ;eful Direc(iei Agriculturd qi Industrie prelucrdtoare, care
este desemnat (destituit) in funcJie prin decizia cbnsiliului raional.

$eful Direc{iei Agriculturd gi Industrie prelucrltoare:

5.1. Conduce activitatea Direc(iei gi poartd r[spundere personald pentru realizarea
sarcinilor qi exercitarea funcfiilor atribuite Direc{iei in strict[ conformitui. ., prevederile
legislafiei Republicii Moldova, cu Deciziile consiliului raional, cu Dispozi{iile
preqedintelui raionului, cu obiectivele strategice ale politicii agrare qi prevederile
prezentului Regulament.

5.2. Poartd rlspundere pentru aplicarea intocmai a normelor de structurl qi de personal
aprobate pentru Direclie.

5.3. Asigur6 executarea Deciziilor consiliului raional, Dispoziliilor pregedintelui
raionului 9i coordonarea activitatii Direc{iei cu Ministerul Agriculturii, Dezvolt6rii
Regionale qi Mediului.



5'4' Organizeazl activitatea Direcfiei in strictd conformitate cu actele legislative ginormative in vigoare, cu regulamentele, instrucfiunile, Deciziile consiliului raional qi celorparvenite de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale gi Mediului, precum gi alteorgane ierarhic superioare.
5'5' Supravegheazd gi contribuie Ia aplicarea prevederilor legislative qi normativeprivind promovarea politicii agrare in teritoriu, precum qi implementarea diferitorprograme' de restructurare, cooperare qi integrare in sectorul agroalimentar al raionului.5'6' Examineazd' qi controle azd, actlitati specialiqtilor din- cadrul Direcliei.5'7' Asigurd elaborarea rapoartelor analitice de sintezd qi previzionare a situa{ieisocial-economice a sectorului agroalimentar gi industriei prelucrdtoare din raion.5'8' Asigurd elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorulagroalimentar qi industriei prelucrdtoare a instruc{iunilor qi regulamentelor de serviciu.5'9' Asigurr promovarea experienfei avansate a agenfilor economici din domeniu prinintermediul mass-media, expoziiiilor, iarmaroac.lo. g"i prin alte metode.

5'10' Reprezintd' Direc(ia in relafiile cu diferite oiganizatrir, institulii gi intreprinderi inproblemele ce fin de competenfa acestuia.
5'11' Specialiqtii Direcliei in corespundere cu figa de post, poartr rdspundere personaldpentru sectorul incredinfat, depun eforturi pentru a obfine ,.rrltut. calitative, reieqind dinplanul de activitate a Direcliei.

VI. DISPOZTTTTFINALE

6'1' Angajafii Direcfiei sunt obligafi s[ cunoascd, sd respecte gi sd aplice prevederileprezentului Regulament.
6'2'Prezentul Regulament se aprobd;i se modificr prin deciziaconsiliului raional.
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