
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E  Nr. 03/06

din 30 iunie 2021

privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare

- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Decizia consiliului raional nr. 05/06 din 25 septembrie 2020 privind organigrama şi 
efectivul-limită ale Aparatului Preşedintelui raionului Cimişlia şi a subdiviziunilor din 
subordinea Consiliului raional Cimişlia;
- Decizia consiliului raional nr. 06/06 din 10 decembrie 2020 cu privire la aprobarea 
bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua;

întru asigurarea bunei funcţionări a Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare, 
Consiliul Raional Cimişlia

9

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Direcţiei Agricultură 
şi Industrie Prelucrătoare, conform anexei.

2. Se abrogă Decizia consiliului raional nr. 04/11 din 18.07.2012 cu privire la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Agricultură şi Industrie 
Prelucrătoare.

3. Se pune în sarcina dlui Vladimir Zamfirov, şef, Direcţia Agricultură şi Industrie 
Prelucrătoare, organizarea activităţii direcţiei în baza Regulamentului aprobat, actelor 
legislative şi normative în vigoare.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 
vicepreşedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la cunoştinţă:
- Vicepreşedintelui raionului, dnei Tatiana Aramă;
- Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

In conformitate cu:

D E C I D E :

Vasile Melente

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Anexă
la Decizia consiliului raional 

nr. 03/06 din 30.06.2021

REGULAMENTUL
cu privire Ia organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 436/2006 
privind administraţia publică locală, Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, Legii nr. 155/2011 privind aprobarea Clasificatorului unic 
al funcţiilor publice şi stabileşte funcţiile, atribuţiile şi drepturile Direcţiei Agricultură 
şi Industrie Prelucrătoare (în continuare Direcţia) în realizarea obligaţiunilor ce îi revin 
prevăzute de legi, Hotărâri de Guvern, Decizii ale consiliului raional şi alte acte 
legislativ-normative.

1.2. Direcţia este o subdiviziune structurală, fără statut de persoană juridică, 
subordonată Consiliului raional Cimişlia, abilitată cu dreptul de a promova politicile de 
stat în domeniul agricol.

1.3. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare (în 
continuare- Regulament) şi actelor legislative şi normative în vigoare.

1.4. Activitatea Direcţiei este coordonată de vicepreşedintele raionului responsabil 
de domeniu.

1.5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia colaborează şi conlucrează cu 
subdiviziunile Consiliului raional Cimişlia, autorităţile publice locale de nivelul I, agenţi 
economici, întreprinderi şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate şi organizare, în 
limitele competenţei sale.

1.6. Prin intermediul Direcţiei se asigură legătura şi se realizează interacţiunea dintre 
Consiliul raional Cimişlia şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.

1.7. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale 
şi locale Direcţia acţionează în limitele competenţei sale.

II. FUNCŢIILE DIRECŢIEI

Direcţia îşi organizează activitatea având ca scop realizarea obiectivelor strategice ale 
politicii agrare, aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi 
exercită următoarele funcţii:

2.1. Promovarea în teritoriu a politicilor şi reformelor în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale.

2.2. Suport informaţional şi metodologic agenţilor economici din sectorul 
agroindustrial, privind consolidarea capacităţilor de producere, creşterea competivităţii.

2.3. Monitorizarea activităţii agenţilor economici din sectorul agroalimentar, 
indiferent de forma de proprietate şi organizatorico- juridică.

2.4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică şi a planurilor anuale de 
implementare a strategiei în domeniul agroalimentar a raionului.

2.5. Promovarea dezvoltării durabile a agriculturii.



III. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI

Atribuţiile principale ale Direcţiei sunt:

3.1. Promovarea în teritoriu a politicilor şi reformelor în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale:
- impulsionarea activităţilor de atragere a investiţiilor , proiectelor de asistenţă 

tehnică.
- promovarea unui sector agroalimentar durabil şi competitiv, rezistent la 

provocările climatice, centrat pe exportul de produse cu valoare adăugată înaltă.
- organizarea participării producătorilor agricoli la cursurile de instruire şi 

perfecţionare profesională, la seminarele teoretice şi practice pe diverse teme.
- promovarea producătorilor agricoli prin participarea lor la expoziţii, iarmaroace şi 

festivale.
* studierea transformaţiilor în structura agriculturii.

3.2. Suport informaţional şi metodologic agenţilor economici din sectorul 
agroindustrial, privind consolidarea capacităţilor de producere, creşterea 
competivităţii:
-implementarea metodelor conservative pe prelucare a solului prin utilizarea 
tehnologiilor cu consum redus de energie.

- extinderea suprafeţelor cultivate cu legume pe teren protejat, livezi sâmburoase, 
struguri pentru masă, culturi bacifere.

- încurajarea înfiinţării grupurilor de producători agricoli.
- accesarea măsurilor de sprijin aferente Regulamentului de subvenţionare.
- dezvoltarea şi modernizarea bazei de păstrare a producţiei pomi-viticole şi 

legumicole.
- înfiinţarea şi modernizarea fermelor zootehnice specializate în creşterea bovinelor, 
suinelor, ovinelor şi caprinelor.

- promovarea extinderii suprafeţelor de terenuri agricole irigate.

3.3. Monitorizarea activităţii agenţilor economici din sectorul agroalimentar, 
indiferent de forma de proprietate şi organizatorico- juridică.
- monitorizarea însămânţării şi recoltării culturilor agricole.
- monitorizarea respectării normelor tehnologice şi ecologice asupra proceselor 

de producere.
- monitorizarea şi calcularea pierderilor cauzate culturilor agricole de calamităţile 
naturale.

3.4. Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică şi a planurilor anuale 
de implementare a strategiei în domeniul agroalimentar a raionului.
- participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului, 
compartimentul dezvoltarea sectorului agroalimentar.



- participarea la elaborarea planurilor anuale de implementare a strategiei şi a 
rapoartelor de monitorizare privind implementarea acţiunilor prevăzute în plan.

3.5. Promovarea dezvoltării durabile a agriculturii.
- promovarea dezvoltării agriculturii ecologice.
- promovarea utilizării practicilor de cultivare a culturilor agricole prin rotaţia lor în 
asolament.

- diversificarea speciilor de plante agricole cultivate, rezistente la schimbările climatice.
- încurajarea comasării terenurilor.
- promovarea gestionarii eficiente a apei utilizate pentru irigare.

IV. DREPTURILE DIRECŢIEI

Direcţia este investită cu următoarele drepturi:

4.1. Să solicite de la agenţii economici din domeniul agroalimentar şi industriei 
prelucrătoare (indiferent de forma lor organizatorico-juridică), organizaţii, instituţii şi 
organe administrative publice locale, materiale necesare pentru analiza social-economică 
la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare a sectorului agroalimentar.

4.2. Să convoace consfătuiri, seminare de lucru, şedinţe de lucru pe problemele din 
domeniul său de competenţă.

4.3. Să contribuie la organizarea expoziţiilor, sărbătorilor oficiale profesionale 
legate de activitatea Direcţiei.

4.4. Să stabilească relaţii de colaborare cu specialiştii secţiilor serviciilor 
desconcentrate, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional, cu APL de nivelul 
I, cu Direcţiile respective ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 
organizaţii neguvernamentale.
4.5. Să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri coordonate cu 
administraţia raionului, privind perfectarea legislaţiei în vigoare.

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI

Direcţia este condusă de şeful Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare, care 
este desemnat (destituit) în funcţie prin decizia consiliului raional.

Şeful Direcţiei Agricultură şi Industrie Prelucrătoare:

5.1. Conduce activitatea Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea 
sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu prevederile 
legislaţiei Republicii Moldova, cu Deciziile consiliului raional, cu Dispoziţiile 
preşedintelui raionului, cu obiectivele strategice ale politicii agrare şi prevederile 
prezentului Regulament.

5.2. Poartă răspundere pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal 
aprobate pentru Direcţie.

5.3. Asigură executarea Deciziilor consiliului raional, Dispoziţiilor preşedintelui 
raionului şi coordonarea activităţii Direcţiei cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului.



5.4. Organizează activitatea Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi 
normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, Deciziile consiliului raional şi celor 
parvenite de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, precum şi alte 
organe ierarhic superioare.

5.5. Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative 
privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implementarea diferitor 
programe, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului.

5.6. Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei.
5.7. Asigură elaborarea rapoartelor analitice de sinteză şi previzionare a situaţiei 

social-economice a sectorului agroalimentar şi industriei prelucrătoare din raion.
5.8. Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul 

agroalimentar şi industriei prelucrătoare a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu.
5.9. Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din domeniu prin 

intermediul mass-media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode.
5.10. Reprezintă Direcţia în relaţiile cu diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în 

problemele ce ţin de competenţa acestuia.
5.11. Specialiştii Direcţiei în corespundere cu fişa de post, poartă răspundere personală 

pentru sectorul încredinţat, depun eforturi pentru a obţine rezultate calitative, reieşind din 
planul de activitate a Direcţiei.

VI. DISPOZIŢII FINALE

6.1. Angajaţii Direcţiei sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile 
prezentului Regulament.

6.2. Prezentul Regulament se aprobă şi se modifică prin decizia consiliului raional.
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