
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C IZIE Nr. 03/03
din 30 iunie 2021

cu privire la raportul de activitate al Direc{iei Agriculturl Ei Industrie
Prelucritoare in anul 2020

in conformitate cu:
- art' 4 alin. (3) din Legea nr. 43512006 privind descentral izareaadministrativd;
- art.43, art.46 din Legea nr.43612006 privind administrafia public6 local6;
-Decizia consiliului raional nr. 0l/16 din 16.03.202t cu piivire la programul de activitate
al Consiliului raional Cimiqlia pentru anul202I;
- Decizia consiliului raional nr. 04lll din 18.07.2012 cu privire la Regulamentul de
otganizate qi funcfionare a Direc]iei Agriculturd qi Industrie prelucrdtoare;

Audiind raportul de activitate al Direcfiei Agriculturd qi Industrie prelucratoare pentru
anul 2020, prezentat de dl Vladimir Zamftov, qef, Direc{ia Agriculturd Ei Iniustrie
Prelucrdtoare, Consiliul Raional Cimislia

DECIDE:

1. Se ia act de raportul privind activitatea Direcliei Agricultura ;i Industrie prelucr6toare
pentru aruil 2020 (se anexeazd).

2. Domnul Vladimir Zamfirov, qef, Direcfia Agriculturd qi Industrie Prelucrdtoare, va
asigura executarea calitativl gi in termenii stabilifi a sarcinilor/atribu{iilor stabilite in
Regulamentul de organizare qi funclionare a Direcfiei Agriculturd qi Industrie
Prelucrdtoare qi a deciziilor consiliului raional pe domeniul de competenfa.

3. Direc{ia Agriculturd;i Industrie Prelucrdtoare vaprezenta informafia privind situafia in
domeniul agriculturii pentru anii 2019-2021 in primul trimestru al anului 2022.

4. Controlul asupra executlrii prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aram6.
vicepreEedinte al raionului.

5. Prezenta decizie se public[ in Registrul de stat al actelor locale ;i se aduce la cunoqtinfd:

- Vicepreqedintelui raionului, dnei Tatiana Aram[;
- Direcfiei Agriculturd qi Industrie prelucrdtoare;

- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimiqlia Wfyw.Laionc,imislia.md.

Preqedintele Vasile Melente

Gheorghe Netedu

Contrasemnea

Secretarul consili



Anexa
la Decizia consiliului raional

nr. 03/03 din 30.06.2021

RAPORT
de activitate al Direc{iei Agriculturr qi Industrie prelucritoare in

anul 2020

Direc{ia Agriculturd gi Industrie Prelucratoare igi organiz eazd, activitatea av6nd ca
scop realizarea obiectivelor strategice ale politicii agrare in teritoriu. in activitatea sa
speciali;tii Direcfiei s-au condus de prevederile Planului strategic de dezvoltare socio-
economicd a raionului Cimigliapentru anii20l3-2020;i planul anual de acfiuni al Direcfiei
pentru anul2020.

in scopul realizdriiobiectivelor stabilite, specialigtii Direc{iei Agricultura gi Industrie
Prelucrf,toare au organizat qi desftqurat diverse activitdti.

Au elaborat:

-Planul anual de acfiuni alDirecfieipentru anul2020.
- Raportul de activitate al Directiei Agriculturd gi Industrie prelucrdtoare pentru

anul 2019.

- Raportul privind realizarea Planului de ac{iuni al Direcfiei Agricultura qi Industrie
Prelucrdtoare privind implementarea Planului Strategic de dezvoltare socio-economicd
al raionului Cimi;lia pentru anii 2013-2020.

in anul 2020 ptoducdtorii agricoli din raion au depus la Agenfia pentru Interven{ii
$i PlaI in Agriculturd22} dosare prin care au solicitat subvenfii in sumd de 3245016g lei,
insl din caLtza epuizdrii mijloacelor financiare au fost autorizatespre plat6 l5l dosare in
sumd de 17154176lei, diferenfa fiind transferatd pentru achitare in anul 2021.

De men{ionat cd speciali;tii direcfiei au acordat sprijin informafional producdtorilor
agricoli privind programele de finanfare in complexul agroindustrial.

Au acordat ajutor practic pentru 27 agricultori in perfectarea dosarelor de solicitare a
sprijinului financiar din Fondul Nafional de Dezvoltare a Agriculturii qi Mediului Rural
pentru: infiinfarea, modernizarea plantafiilor multianuale qi defriqarea celor
neproductive, dezvoltarea infrastructurii post-recoltare gi procesare, procurarea tehnicii
gi utilajului agricol, dezvoltarea sectorului zootehnic, etc.

Specialiqtii Direcfiei au acordat asistenfd informafionald la l2 produc6tori agricoli,
care au infiinfat plantafii perene in anul agricol 2Ol9 - 2020, privind asigurarea cu
material sdditor qi preg[tirea documentelor necesare pentru subvenfionare, au participat
in lucrul comisiei privind verificarea suprafe{elor plantate cu vii qi livezi, in scopul
subvenfionlrii acestora pe o suprafa{d de 54,9ha.

Condifiile meteorologice nefavorabile pentru dezvoltarea plantelor, in anul
agricol 2019-2020, secetl excesivd qi temperaturi mult mai ridicate faf[ de valorile
normei, au avut un impact negativ asupra dezvoltSrii plantelor.
Monitorizarea situa{iei create in sectorul agricol a raionului Cimi;lia in urma secetei din
toamna anului 2019, primdvara-vara anului 2020, a inghefurilor din aceastd prim6vard,
cdderilor de grindin[ a fost efectuatd prin evaluarea pagubelor cauzate culturilor agricole.



conform prevederilor Regulamentului cu privire Ia clasificarea situafiilor
excepfionale, aprobat prin Hotlrdrea Guvernului nr. 107612010, $i a indrumarului
metodic, cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a
calamitdfilor naturale, in toate primrriile din raion, prin Dispozilia preqedintelui comisiei
pentru situafii Excepfionale de nivelul I au fost create Comisii de constatare a pagubelor
qi gradului de afect are, cauzate culturilor agricole de calamitalile naturale.

Specialiqtii Direcfiei de comun cu reprezentan{ii Serviciului protecfiei Civile qi
situa{iilor Excepfionale cimiqlia, au participat in lucrul comisiei privind constatarea
pagubelor cauzate culturilor agricole din prima Ei a doua grupa de calamit6file naturaledin toamna anului 2}lg gi primdvara - yara anului 2020, (secetd gi grindina) cu
intocmirea actelor de constat are a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitdfile
naturale, la producdtorii agricoli din raion.

Comisiile au fost convocate in doua etape:
' Prima etapd: in perioada 14 mai2020 pdni in data de I iulie 2020 pentru

constatarea pagubelot cauzate culturilor agricole din I grupd in urma secetei si
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 grindind.

Comisiile au examinat la fa[a locului gradul de afectare qi pagub ele cauzate culturilor
agricole de calamitdfile naturale.

Actele de constatare a pagubelor au fost aprobate la gedinfele Comisiilor pentru
situafii excepfionale din UAT a raionului.

in rezultatul general izdrii datelor din actele de constatare a pagubelor, prezentate, in
total in raion au fost stabilite urmEtoarele pagube:

suprafafa afectatd de calamitrfi naturale constituie - 401g6 ha
Inclusiv: grdu- 14629 ha,

Orz-1209 ha,
Mazdre-64 ha,
Triticale-5 ha,
Rapifi -376 ha,
Porumb-8317 ha
Floarea Soarelui - l5 I l5 ha,
Vi[d de vie 359 ha,
Livezi-l10 ha,
Legume- 2 ha

Recolta compromisd - 108340 tone
Prejudiciul cauzat - 208467934\ei

in scopul obfinerii ajutorului financiar qi compensarea parfiala a pagubelor cauzate
culturilor agricole de calamitdfile naturale, ?u fost elaborate qi prezentate note
informative la2 qedinfe a Comisiei pentru Situafii Excepfionale a raionului.

Deciziile comisiei pentru Situalii Excepfionale a raionului gi materialele justificative
au fost expediate Ministerului Agriculturii Dezvolt[rii Regionale gi Mediului qi
Comisiei pentru Situafii Excep{ionale a Republicii Moldova de a acorda un ajutor
financiar.



Deasemenea de cdtre specialiqtii Direcfiei au fost elaborate qi prezentate la
MADRM 6 informafii generalizate pe raion, privind calamitdlile naturale qi prejudiciul
catzat, conform actelor de constatare a pagubelor ta fagalocului.

Pentru familiarizarca producdtorilor agricoli privind aplicarea tehnologiilor
performante qi promovarea politicii agrare in teritoriu, p0 parcursul anului 2020 s-au
organizat qi desft;urat in comun cu colaboratorii Institutiilor qtiinfifice profil 4 seminare
instructi v- in formati ve.

Astfel produc6torii agricoli au fost instruifi referitor la:
- Mdsurile de sprijin acordate producdtorilor agricoli din Fondul Nafional de

Dezvoltare a Agriculturii ;i Mediului Rural pentru anul 2020.
- Particularitatile tdierilor de formare ;i de fructificare in dependenf6 de soi, virstd

gi forma de conducere a pomilor.
- Particularitafile producerii legumelor in c6mp deschis Ei teren protejat.
- Actele normative ;i politicile din domeniul funciar qi imbun6t[firi funciare.
- S-aorganizatparticiparea producitorilor agricoli la 3 seminare zonale tematice. in
total, pe parcursul anului, au fost instruite I l2 persoane.
- Pentru monitorizarea pregltirii c[tre recoltarea culturilor cerealiere de prima grupd ;i
organizarea bunei desftqurdri a lucrdrilor de recoltare, speciali;tii Direcfiei au elaborat
planul de mdsuri de apdrare impotriva incendiilor aprobat la ;edin{a Comisiei pentru
Situafii Excepfionale a raionului.
- Au fost elaborate Ei prezentate in termenii stabili{i, l8 informafii privind situafia in
sectorul agrar la solicitarea organelor ierarhic superioare, (Ministerul Agriculturii
Dezvoltrrii Regionale qi Mediului, Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii
Moldova.)
- Au fost elaborate propuneri cdtre MADRM de
prevederi din Codul funciar, Legea apelor, mdsurilor

modificare qi imbundtdfire a unor
de sprijin aferente Regulamentului

de subvenfionare a agriculturii.
- in adresa primdriilor din raion au fost
privind sectorul agrar.

elaborate qi expediate 8 infbnnatii si solicitdri

- in colaborare cu specialigtii din primdrii, au fost identificate suprafe{ele terenurilor
pasibile pentru imp6durire, din localitafile raionului, ulterior aprobate prin deciziile
consiliilor locale, care au fost prezentate Ministerului Agriculturii pentru justificarea
economico-financiard a costului acfiunilor din proiectul planului nafional de extindere a
suprafelelor cu vegetafie forestierf, pentru anii 2021-2025.
- Au fost elaborate gi expediate 3 rdspunsuri la demersurile solicitate de agen{i
economici din raion qi republicl.
- S-a acordat suport informafional la zece specialiqti pe reglementarea regimului
funciar din primlrii qi noud producdtori agricoli, privind modul de casare ;i defrigare a
planta{iilor pomicole qi viticole, in scopul consolid[rii qi subvenfionrrii acestora.
- A fost acordat ajutor consultativ la 4 producdtori agricoli la intocmirea conform
legislaliei in vigoare a contractelor de arendr a terenurilor agricole.
- S-a oferit suport informafional conducdtorilor de gospoddrii agricole gia specialiqtilor
pe protecfia muncii, cointeresafi, privind participarea la cursurile de instruire de nivelul
II, la centrul de instruire in domeniul rela{iilor de munc[.



- Producdtorilor agricoli au fost distribuite 47 informafii privind piefele de desfacerea resurselor materiale necesare pentru producere.
- Sau examinat 2 petifii pu*rrit. in adresa DAIP la careau fost dat rdspuns in termeniistabilili de legislafie.
- In decursul anului de raport au fost consultali in toral 167 producdtori agricoli gipersoane fizice pe diverse teme din domeniul agricurturii.
- S-a organizat participarea a 5 agenfi economici din agri.rlturS, la expozifia cu v6nzarea produselor agroalimentare ,,Fabricat in Moldov a" lacentrul internafional de expozilii,,Moldexpo".
- Prin intermediul mass-media s-a mediatizat realizdrileqtiinfifice, problemele si succeselegospoddriilor agricole din raion. specialigtii direcfiei au participat Ia editarea: a 4 reportajeprin intermediul radiodifuziunii nafional e, a 2reportaje pentru televiziunea locald ;i unreportaj pentru presa scrisd regionald, privind; starea culturilor agricole, mersul lucrdrilor,privind calamitdlile naturale care au afectat culturile agricole in acest an, problemeleagricultorilor etc.
- Angajafii direcfiei au participat la 2 video-conferinle cu Ministrul AgriculturiiDezvoltdrii Regionale ;i Mediului la care au raportat situa{ia in sectorul agroindustriala raionului' privind afectarea culturilor agricole in urma calamitalilor naturale, privindaprovizionarea intreprinderilor de panificafie cu grau alimentar, necesitatea de materialsemincer pentru semdnatul culturilor de toamn6, pri,nind problemele cu care se confruntdagenfii economici din agriculturd g.a.
- Intru monitorizarea mersului lucrdrilor agricole, sub aspect teritorial, specialiqtii direcfieiau asigurat colectarea, procesarea, generalizarea qi transmiterea srptrm6nald ainformafiei operative la,,centrului Informafionar Agritor,, a MADRM.
- Pe parcursul anului s-au intreprins vizitede lucru in teritoriu la produc6torii agricoli dinlocalitAlile raionului.

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu


