
Raport
Privind activitatea serviciului agricol in cadrul Secfiei Agriculturi,

rela{ii funciare qi cadastru pentru anul 2020

Acfiunile Secliei Agriculturd, relalii funciare gi cadastru in perioada de referinld au
fost axate pe promovarea dezvoltdrii durabile a sectorului agrar baztndu-se in activitatea
sa pe legislafia in vigoare a Republicii Moldova, Hotdrdrile Guvernului Republicii
Moldova , ordine, directive qi alte acte normative ale Ministerului Agriculturii,
Dezvoltdr i i  Regionale qi Mediului ,  decizi i le Consi l iului  Raional Cahul Ei dispozi l i i le
Preqedintelui Raionului Cahul.

Pe parcursul anului, Secfia qi-a deslbqurat activitatea, pentru realizarea obiectivelor
trasate privind dezvoltarea sectorului agrar ;i funciar. Pentru aceasta pe parcursul
intregului an specialiEtii Secfiei au conlucrat cu producatorii agricoli din raion, APL
de nivelul I qi serviciile desconcentrate din teritoriu intru monitorizarea si acumularea
informafiei operative din teritoriu privind mersul tuturor lucrdrilor agricole, conform
sezonului, icepdnd cu tdierea in uscat a vilei de vie qi plantafii lor pomicole, semdnatul
culturilor, producfiei oblinute in toate tipurile de gospoddrii, recoltarea culturilor de
grupa I, grupa aII, a fructelor si strugurilor tehnici ;i de masd in urma c[rora au fost
elaborate informafii care ulterior au fost tranmise siptdminal prin Sistemul
Informalional (SI) Agromaia a Ministerului Agriculturii Dezvoltdrii Regionale qi
Mediului (MADRM) al Republicii Moldova.

Secfia si-a intocmit planul de activitate anual qi trimestrial bazat pe opt obiective care
reprezintd niqte prioritali - cheie qi care au fost realizate de cdtre specialigtii secfiei pe
parcursul anului. La rdndul sdu acest plan constituie o parte componentd a planului de
activitate a Consiliului Raional Cahul.

Obiectivele principale ale Secliei Agricurlura, Relalii Funciare Ei Cadastru sunt:
l.Promovarea ;i implementarea politicii agrare in teritoriu, organizarea Ei petrecerea

seminarelor de profil, pentru instruirea agenfilor economici si persoanelor fizice.
2.Acumularea Ei monitorizarea informaliei operative din sectorul agrar.
3 .Evi den! a plantdrii gi de fri gdri i p I antati i I or mul ti anual e.
4.Monitorizarea qi generalizarea totalurilor obfinute de producdtorii agricoli.
5.Monitorizarea inregistrdrii plantafii lor viticole in Registrul vitivinicol.
6.Organizarea qi petrecerea sdrbdtori lor profesionale.
T.organizarea si crearea unei asociafii a producdtorilor de fiucte.
8. Promovarea politicii si strategiei statului in domeniul relafii funciare qi cadastru.

Pe parcursul anului Sec{ia Agricurtur i ,  Rela{i i  Funciare qi Cadastru a elaborat:
1. Regulamentul de activitate a Secfiei ARFC.
2. Planul anual de actiuni al Srecliei ARFC pentru anul 2020.
3. Analiza stdrii sectorului agrar;
4. Informalia privind Sinteza indicilor de producere a producitorilor agricoli
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5. Informalia privind Sinteza indicilor de producere a producitorilor agricoli din
sectorul zootehnic pentru anul 2019, in baza raportului statistic F-24 agro,
sectorul zootehnic.

6. Paqapoartele tuturor celor 37 de primirii in care avem Informa{ia privind
situafia sectorului agrar din fiecare primirie.

7. Informalia privind: Definitorii de terenuri agricole din raionul Cahul cu
suprafafi agricoli > 10 ha, cu remiterea MADRM.

8. Informalia privind: intreprinderile agricole qi de producere care activeazi pe
teritoriul raionului Cahul pentru a fi selectafi in dependen{d de consum de
energie electrica pi apelarea la proiecte de producere a energiei electrice pe
baza instala{iilor fotovoltaice cu remitere cdtre AEE.

' 9. Informalia privind: De{initorii depozitelor pentru pistrarea producfiei
agricole din raionul Cahul cu remiterea MADRM.

10. Informalia privind: De{initorii intreprinderilor de fabricare a uleiurilor din
raionul Cahul cu remiterea MADRM.

1 l.Informafia privind: Definltorii intreprinderilor de panifica{ie din raionul
Cahul cu remiterea MADRM.

l2.Informafia privind: Definitorii intreprinderilor de procesare a fructeloro
legumelor' pomugoarelor, inclusiv infrastructura postrecoltare din raionul
Cahul cu remiterea MADRM.

l3.Informafia privind: De{initorii intreprinderilor de mordrit din raionul Cahul
cu remiterea MADRM.

, l4.Informafia privind: Lista producitorilor agricoli ce activeazd in domeniul de
cultivare a porumbului zaharat cu remitere MADRM.

l5.Informafia privind: linerea evidenfei spafii lor verzi ale localiti{i lor urbane qi
rurale in limitele administrativ teritoriale ale raionului cu remitere MADRM.

l6.Informafia privind: Folosirea terenurilor agricole in limitele administrativ
teritoriale ale raionului cu remitere MADRM.

lT.Infbrmafia privind: Recolta prealabili de struguri in gospodirii le produc{ie
marfi cu remitere MADRM.

l S.Informalii privind: Culturile agricole afectate de calamitifi le naturale de grupa
intii qi grupa a doua inclusiv plantafii le multianuale, vi{a de vie qi culturile de
cimp qi aici vreau si men{ionez ci au fost divizate de citeva ori conform
cerin{elor regulamentelor aprobate prin Hotiriri lr Guvernului pentru gr. I -

' griu de toamnlo orz de toamni, rapifi $i gr. II pentru porumb qi floarea
soarelui cu remitere MADRM.

De asemenea Seclia ARFC a elaborat proiecte de decizi ;i dispozi{ii ale
preqedintelui raionului :

I. Proiecte de decizie -13 la numdr
1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si flunctionare a Sectiei ARFC.



la aprobarea organigramei Ei statelor de personal ale aparatului pregedintelui
raionului, ale direc{ii lor qi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional
Cahul pentru anul2020".

3. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional in instanla de judecatd.
4. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Cahul in S.A.

,,Fabrica de brinzeturi Cahul".
5. Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului cle locuinle in

Raionul Cahul.
6' Cu privire la constituirea Cornisiei pentru petrecerea licitalii lor cu strigare qi cu

Reducere de transmitere in locatiune ;i de vinz are a patrimoniului public ce
Aparfine Consiliului raional Cahul.

7. Cu privire la instituirea comisiei de administrare qi deetatizare a proprietafii publice
a Consi l iului  raional Cahul.

B. Cu privire la transmiterea in comodat a unor spafii.
9. Cu privire la modificarea actului de inventariere a cl[dirilor prprietateaConsiliului

raional Cahul conform situaliei de la 01.01 ,2004 in conformitate cu Decizia
Consi l iului  raional Cahul nr.04l l  l - l  din 10.06.2014.

10. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Cahul in S.A.
,,Fabrica de brinzeturi Cahul".

1 l. Cu privire la transmiterea unei porfiuni de teren in superficie cu dreptul de
construc{ie.

12. Cu privire la inilierea lucrbrilor de delimitare a terenului proprietate publica.
I 3. Cu privire la transmiterea bunului ,,Condensator de amoniac TKA- I 40" cdtre S.A.

,,Fabrica de brinzeturi Cahul".
I I .  Dispozi{ i i  -13 la numir
1. Cu privire la deslbqurarea reviziei tehnice a parcului de tractoare si masini

agricole pentru lucrdrile agricole din anul 2020.
2. Cu privire la constituirea comisiei de lucru la testarea rnecanizatorilor.
3. Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru evaluarea pagubelor cauzate
culturilor agricolle in urma calamitdlilor naturale.
4. Cu privire la crearea grupului de lucru privind monitorizarea qi contribiurea la

pregdtirea si efectuarea lucrdrilor de recoltarea culturilor din prima grupd.
5. Cu privire la decernarea Diplomei participanfilor la Expozilia Nafionala

"Fabricat in Moldova - 2020" pentu:
SRL "Milkagro"
SRL "Perimetru"
SRL "Stina Baciului"
SRL "Hancost Prim"
SRL "Savitera"

. Cojan Elena
Cojan Constantin
Zaporojan Dumitru



7. Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru verificare a legalit1tpii linerii inprimarii a registrelor contractelor de arendd a terenurilor gi a altor bunuri agricole.
8. Cu privire la instituirea comisiei pentru examinarea pagubelor pricinuiteln urma

calamitdtilor natural.
9. Cu privire la numirea reprezentantului Secliei ARFC in cfadrul Comisiei de

delimitare a bunurilor irnmobile.
1O.Cu privire la crearea grupului de lucru privind monitorizarea qi contribuirea la

pregdtirea si efectuarea lucrdrilor de recoltare a culturilor de prirna grupa.
1 1.Cu privire la organizarea evenimentului "Ziua apicultorului edilia I -2020,,.
12.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
l3.Cu privire la organizarea gi desfbqurarea sdrbdtorii profesionale "Ziua lucrdtorului

din agriculturd si industria prelucrdto are - 2020', .

Demersuri citre Guvernul Republicii Moldova, MADRM, App -9 la numdr:

l. Cu privire la extinderea suprafelei protejate a terenurilor agricole din raionul
Cahul.
Cu privire la organizarea unei intruniri cu producdtorii agricoli din raionul Cahul
privind situafia complicatd din sectorul agricol care s-a creat in urma calamitdlilor
natural provocate de ingheluri tirzii de primdvard, ploi torenfiale insogite de c6deri
de grindind, seceta de iarnA-primdvard si vara anului 2020.
Cu privire la planificarea surselor financiare in bugetul de stat al Republicii
Moldova 2021 pentru raionul Cahul qi extinderea suprafefelor protejate cu sisteme
anrigrindind ALAZANI - 6.

4' Demers cdtre MADRM, Agenlia Apele Moldovei, Agenfia Proprietali publice
privind identificarea de surse financiare in mdrime de 1,5 mln. lei conform
devizului de cheltuieli pentru curdlarea canalului magistral de acumulare a apelor
pluviale.
Demers cdtre MADRM privind problemele inaintate de cdtre producatorii agricoli
in urma intrunirii conducerii raionului la data de 27.0r.2020.
Cu privire la planificarea surselor financiare in bugetul de stat al Republicii
Moldova 2021 pentru raionul Cahul qi punerea in alicare a proiectului privind
curSlarea canalelor de desecare qi irigare indreptate spre stagiile de pompare din
lunca Prutului pentru evacuarea apei care vine de pe versanti.
Au fost inaintate 3 scrisori cdtre Comisia pentru Situalii Exceplionale a raionului
Cahul in baza demersurilor parvenite din partea domnului Cocev Oleg, SRL
Vulpe-E, qi consiliului sdtesc Vadul lui Isac privind alocarea de surse financiare.
Mai multe demersuri cbtre MADRM privind examinarea dosarelor destinate pentru
subvenfii cu titlu de excepfie depuse de agenlii economici in perioada 01.07.2020-
31.07.2020.
Solicitare cdtre MADRM cu privire la premierea a unor agenli economici din
raionul Cahul cu diploma de merit cu ocazia sdrbatorii profesionale "Ziua
lucrdtorului din agriculturd gi industria prelucrdtoare 2020"

Aceste acliuni qi altele au conturat activitatea Secfiei Agriculturd, relafii funciare gi
cadastru ca subdiviziune a Consiliului Raional Cahul.
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Pentru famiharizarea producdtorilor agricoli cu bunele practici agricole, insusirea qi
aplicarea in producere de cdtre ei a tehnologiilor gi tehnicii agricole performante Ei
promovarea politicii agrare in teritoriu, pe parcursul anului 2020 specialiqtii Secliei
agricole 'au organizatEi petrecut, in comun cu specialigtii Ministerului Agriculturii
Dezvolt[rii Regionale qi Mediului gi colaboratorii Instituliilor gtiin]ifice de profil,
13 seminare instructiv - informative .

,,Starea planta{ii lor viticole dupd sezonul anului 2019. Particularitdfile ti ierii
in uscat a planta{ii lor viticole in condi{ii le anului 2020'oo in baza proiectului
MoIdHVAA-FAA18008 ,,Promovarea producerii intensive a strugurilor qi a
tehnologiilor post-recoltare,'.

Seminar cu privire la cultivarea culturilor cerealiere si leguminoase in sistemul
agriculturii ecologice. Organizat in comun cu People in Need Moldova in
parteneriat cu Prograin Organic.
Seminar in baza proiectului ,,Livada Moldovei"
Am organizat qi petrecut seminarul raional in comun cu DRSA pentru
producdtorii agricoli din raion: ,, Introducerea agen{ilor economici in Sistemul
Informational Agricol'0.

,oPrezentarea unei tehnologii noi de cultivare a culturilor agricole in zona de
sud a Rominiei qi Republicii Moldova cu deficiefi de umiditateoo.
Am organizat si petrecut seminarul .raionaloo Crearea registrului vitivinicol in
Republica Moldova'0.

,,Examinarea proiectului Hotdririi Guvernului RM privind modul de
repartizare a mijloacelor Fondului Nafional de Dezvoltare a Agriculturii
qi Mediului Ruraloo.

,oEviden{a contabili qi impozitarea Gospodirii lor !irineqti',.
Otganizarea Ei petrecerea seminarului regional cu producdtorii agricoli din zond
de sud a RM : ,oCultura alunului in Republica Moldova - Afacere pentru 3
generaf i i '0.

Seminar cu tema Ziua cimpului ooCultivarea lucernei in sistemul agriculturii
ecologice. Rolul qi beneficii le acesteiaoo Organizat in comun cu People in Need
Moldova in parteneriat cu Prograin Organic.
Seminar in domeniul rela{ii lor funciare qi cadastru (inclusiv consolidarea
terenirilor agricole).

Seminar cu privire la intocmirea cadastrului funciar pentru anul 2020.
Adunarea cescdtorilor de ovine qi caprine privind prevenirea maladiilor in
procesul de creqtere a animalelor domestice qi cerinfele de colect are a produse-
lor de origine animaliere.
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Participiri la seminare, mese rotunde, intruniri:
1. $edinfa de lucru in cadrul Comitetului subbazinal al riului Frumoasa Crihana

2 seminare.
2. Serninar cu tema,,Regionalizarea Serviciului - elementul cheie al politicii

nationale de dezvoltarc a sectorului de alimentare cu apd Ei de canalizare",
organizat de MADRM.

3. $edinfa Comisiei Teritoriale pentru Consultdri gi Negocieri Colective, Organizatd,
de Organizalia Internalionald a Muncii.

4" Seminar cu privire laprezentarea Companiei IMEXAGRO SRL qi prezentarea
Produselor fitosanitare ale companiei.

5. $edinfa de lucru in cadrul proiectului "Consolidarea mdsurilor de adaptare la
Schimbdrile climatic in rezervafia Biosferei prutul de Jos".

6. $edinfa Comitetului Local Diaspord, Migrafie qi Dezvoltare, organizatd,de Direcfia
Ocuparea Forfei de Muncd Cahul.

7. Seminar cu privire la creqterea comerfului qi modernizarea apiculturii si
Sectoarelor conexe in Bazinul Mdrii Negre.

8. $edinfa ordinard a consiliului pe produs cu tema "Recolta strugurilor 2020:
Probleme gi solulii" pebazd,de teleconferinla Zoom.

9. $edinfa tematicd a Consiliului Raional de Participare Cahul cu tema ,,Situalia
Ecologicd in raionul cahul: probleme/provocdri gi perspective,,

1O.Mai multe activitSli in cadrul grupului economic de lucru in contextul
Programului EU4Moldova: regiuni cheiie Ungheni Ei Cahul finanfat de Uniunea
Europiandpebazd de teleconferinld zoom gi intruniri locale.

1 l.Seminar cu privire la actele normative Ei politicile din domeniul funciar Ei
imbundtdfiri funciare inclusiv cele in proces de promovare pe bazFt de
teleconferintd Zoom.

La solicitrea unor agenli economici Ei personae fizice specialigtii direcfiei in comun cu
teprezentan[ii altor subdiviziuni din teritoriu s-au deplasat la fala locului pentru
examinarea Ei solulionarea diferitor petifii adresate Consiliului Raional. Total Sectia
ARFC in anul 2020 a examinat 414 cerei, demersuri, petilii.

Anul 2020 a fost unul din cei mai dificili ani din ultima perioadi, pentru produc6torii
agricoli, privind condiliile climaterice foarte dure. icepind cu inghelurile de primdvar6
de pind la7-8 grade sub 0 (la Doina, Burlacu;i Borceag) in perioada infloririi pomilor,
care au afectat plantafiile pomicole qi urmind mai apoi seceta dezastruoasd, care a afectat
atit culturile cerealiere de grupa I, cit gi cele de grupa a II.

La solicitarea producdtorilor agricoli qi APL de nivelul I, specialigtii secliei in comun
cu colegii de la ANSA qi Direc{ia Situalii Excep{ionale Cahul, s-au deplasat in teritoriu
pentru evaluarea pagubelor cauzate culturilor agricolle in urma calamitdlilor naturale.

in urma examindrii cultirilor afectate s-au intocmit 363 acte de constatare si evaluare



Exceplionale la solicitarea producdtorilor agricoli constituie peste 40 mii hectare,
dintre care :

- culturile agricole de I grupd - peste l3 mii hectare;
- culturile agricole de grupa aII - peste 25 mii hectare;
- dintre care porumb pentru boabe - peste l3mii hectare.
- Plantafii le viticole Ei pomicole - peste 2 mii hectare.

Aceste supafele de culturi agricole afectate aparlin la peste 1000 de agenfi economici,
Gospoddrii lSrdneEti si persoane fizice.

Valoarea prejudiciilor cauzate producdtorilor agricoli de calamitAfile naturale in
primdvara qi vara anului curent, care au fost estimate de cdtre specialiqtii secfiei agricole
in actele intocmite, a fost estimatd in sumd de peste 290 rnln lei. Calculele au fost efectuate' 
in conformitate cu indrumarul metodic elaborat de cdtre MADRM.

Rapoartele totalizatoare cu informalia referitoare la consecinfele calamitalilor naturale
in sectorul agricol au fost elaborate de cdtre specialistii Secfiei agricole care ulterior au fost
remise de citeva ori Ministerului Agriculturii Dezvoltarii Resionale si Mediului al
Republicii Moldova.

Pentru compensareapartial6 a pierderilor cauzate producdtorilor agricolli in urma
calamitalilor naturale Guvernul Republicii Moldova a elaborat Hotdrirea Nr. 582 din
31-07-2020 privind aprobarea modului de acordare a compensafiilor pentru diminuarea
consecintelor calamitSlilor naturale asupra recoltei anului 2020. inbazaacestei Hotdriri,
modificata prin HG 634 din 19.08.2020, MADRM prin intermediul Agenfiei de Interventii
si Plafi pentru Agriculturd a distribuit 300 milioane lei din Fondul National de Dezvoltare

. a Agriculturii qi Mediului Rural.
Astfel producdtorii agricoli din raionul Cahul, a cdror suprafelele culturilor agricole

de grupa I au fost aflectate de secetd in mdrime mai mult de 60%o, au beneficiat de
compensalii pentru fiecare hectarafectat in mdrime de:

- pentri semdndturile de giu de toamnd - 1500 lei / ha.
- pentri semdnbturile de orz de toamnd - 1530 lei I ha.
- pentri semdndturile de rapi16 de toamnd - 2100 lei / ha.
- pentru terenurile reinsdmin{ate - 1620lei / ha.

Suma totalS a compensafiilor pe raionul Cahul pentru culturile de grupal a constituit
-  605 mln lei .

Din culturile de grupa a II au fost selectate de cdtre MADRM doar supraflelele care au
fost insdminfate cu cultura porumbului pentru boabe qi ulterior au fost afectate de secetd
in mdrime mai mult de 60%.

Suma totalS a compensaliilor pe raionul Cahul pentru cultura de porumb pentru
Boabe a constituit - 3.2 mln lei.
Pe parcursul anului la solicitarea Ministerului Agriculturii au fost elaborate si

remise - 32 informafii.
- 27 informatii au fost elaborate qi remise altor organe publice.



din sectorul agrar al raionului, acordindu-le consultaliile necesare in diverse domenii:
pentru sporirea productivitalii culturilor agricole;

- implementdrii soiurilor noi cu productivitate inaltd;
- masinelor agricole performante, tehnologiilor modern, care contribuie la
majorarea productivitAlii $i indicatorilor de calitate a productiei agricole la nivelul
standardelor intemationale, astfel promovind politica agrard, a Guvernului Republicii
Moldova in teritoriu.
In comun cu specialiEtiiAgenlieiIn comun cu specialiEtii Agenliei de Intervenfii si Pl6!i in Agriculturd au efectuat

deplasdri ?n teritoriu, la solicitarea producdtorilor agricoli, unde au inspectat gi
constatat veridicitatea dosarelor prezentate pentru subventionare, confirmate prin acte
de infiinlare a plantafiilor multianuale.

Suprafafa plantafii lor multianuale care a fost plantatd in anul 2O20constituie:
166,55 hectare, dintre care * 142,26 ha plantaf i i  v i t icole si  24,49ha* plantal i i  pornicole.'Pentru 

folosirea mai eficientd a terenurilor agricole, micsorarea suprafetelor de plantafii
multianuale degradate in timp si neefective, exploatarea ulterioard a cdrora a devenit
nerentabild, majoritatea acestor terenuri fi ind neprelucrate in prezent, specialiqtii Secliei
agricole permanent conlucreazd,cu APL de nivelul I, agenlii economici qi persoanele fizice
din raion privind defrisarea plantafii lor susnumite pentru folosirea mai eficient6,a
acestor terenuri care in urilla defri;drii se intorc in circuitul agricol. Suprafata inspectatd
a plantaliilor multianuale eare a fost defriqatd in anul 2020 constituie : 625,31 hectare,
dintre care - 521,92 ha plantalii viticole gi 103,39 ha - plantalii pomicole. Astfel la
insistenfa noastrd aceste terenuri, care ani la rand nu au fost lucrate. se reintorc in
circuitul agricol devenind terenuri arabile.
in ultimii ani plantafii le multianuale defriqate sunt subventionate de cdtre stat in mdrime

,de l0 mii lei pentru fiecare hectar.
Astfel in anul 2020 in rezultatul activitafii specialistilor de la Secfia agricold, prin

conlucrarea cu APL de nivelul I, producdtorii agricoli qi persoanele fizice din raion, au
beneficiat de subvenfii pentru defriqarea plantagiilor multianuale 85 agenfi economici si
persoane ftzice,, care au solicitat o sumd de 6 mln. 453mii lei. (anexa l)

in mdsura posibilit6li lor de deplasare in teritoriu, specialiqtii Direcfiei au monit orizat
situatia reald ce line de parcul de maqini qi tractoare a producdtorilor agricoli, nivelul de
pregdtire a intreprinderilor cdtre sezonul de semdnat gi cel de recoltare a culturilor agricole.

Producdtorii agricoli din raion sporesc competitivitatea sectorului agrar nu numai prin
investigii proprii, dar gi cu suslinerea fondului de subvenfionare. Pe parcursul anului 2020
au fost procurate 105 unitSli tehnice qi utilaj agricol qi echipamente pentru implementarea
tehnologi i lor avansate No-t i l l  qi  Mini-t i l .
' 

Pentru procurarea tehnicii si utilajului agricol, echipamentului No-til l si Mini-Till si
echipamentului pentru irigare exploatalii le agricole au solicitat suma de l3 mln. 208,3
mii lei. Pentru dezvoltarea inl'rastructurii postrecoltare qi procesare in anul de referinld in
raion au fost construite incd trei frigidere pentru pdstrarea strugurilor de masd qi a fiuctelor.
Contribulia Statului din Fondul National de Dezvoltare a Asriculturii si Mediului Rural
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Informaliamai detailata privind suma subvenfiilor obfinute de cdtre producdtori agricoli

din raionul Cahul din partea Guvernului Republicii Moldova in anul2020 o prezentim

in anexa 1.

Aqa dar in anul 2020 au beneficiat de subvenfii din Fondul Nafional de Dezvoltare a'Agriculturii 
qi Mediului Rural - 678 agenti economici qi persoane fizice, care au solicitat in

dosarele prezentate Agenliei de Intervenfii qi Plali in Agriculturd , suma de - 63mln 914 mii le

Pentru o colaborare mai strdnsd intre Seclia ARFC, agenlii economici din raion qi APL de

nivelul I, pentru p[strarea obiceiurilor qi traditiilor populare, am organrzatparticiparea la

Expozifia Nafional5 ,,Fabricat in Mold ova -2020" , am organizat petrecerea sdrbdtorii

orZiua apicultorului edi{ial -20200', petrecerea sdrbdtrorii profesionale ,rZiua lucrdtorului

din agriculturi qi industria prelucrdtoare-2020"

Am convocat o qedinld a Comitetului organizatoric la care au fost invitali mai multi
producdtori agricoli, in urma cdreia a fost intocmit un proces-verbal al gedin{ei unde s-a

hotdrit ca anul 2020 in legdturd cu Pandemia ,,Covid 19" sd ne limitdm doar cu felicitare

din partea conducerii raionului a tuturor agricultorilor in ziarul raional qi pe saitul Consiliului
,raional Cahul, insd veteranilor din dorneniul agricol sd le inminarn la domiciliu cite o

diplomd qi un cadou de prel din partea conducerii raionului pentru a evita aglomerafii le qi

ri scurile de infectare.
Anexa I

Informa{ie privind numirul dosarelor qi suma subven{iei sol icitate de producitori i  agricol i
din raionul Cahul in anul 2019 -2020.

MIsu ra
ANUL 2O2O A N U L  2 0 I 9

Nr .
dosare

S u m a
sol ic i ta t l "  le i

Nr.
dosare

Suma
sol ic i ta t l

1 .1 Stimularea investili i lor pentru producerea legumelor gi a

fructelor pe teren protejat (sere de iarnd, solarii gi

tunelur i)
I 26897

1.2.-A Stirnularea investi{ii lor pentru infiintarea, modernizarea
gi def i igarea plantat i i lor nrul t ianuale, inclusiv a
plantaJi i lor v i t icole gi  a plantaf i i lor pornicole (SISTIIM
ANTIGRINDINA SI  ANTIPLOAIE)

t 104372

1.2.-D Stirnularea invest i l i i lor pentr l r  defr iqarea plantat i i lor

mult ianuale, inclusiv a planta{ i i lor v i t icole gi  pornicole
85 6452915 87 6636014

r.2.-P Stimularea invest i l i i lor pentru inf i intarea, modernizarea

plantal i i  lor rnul t ianuale, incl  usiv a plantal i  i  lor porn icole
6 413336 7 492766

1.2.-s Stirnularea invest i t i i lor pentru Instalarea sistemelor

moderne de suporlur i  in plantat i i le mult ianuale.

6
3718442 6 2438356

1.2.-V Stirnularea investiti i lor pentru infiinlarea, nrodernizarea
gi defrigarea plantaJiilor multianr-rale, inclusiv a

planta!iilor viticole
t 4 5492786 40 5557251

1.3. Stimularea investi{ii lor pentru procurarea tehnicii gi

utilajului agricol convenlional
96 9204626 105 10605628

1.4. Stimularea investiliilor pentru utilarea gi renovarea
tehnologicd a fermelor zootehnice 4 21095r J 257951

1.5. Stimularea procr,rrar i i  animalelor de prasi la gi  rnerr l i r rer i i

fondulLri eenetic al acestora
3 336001 I 196459

1.6 Stimularea investili i lor pentru dezvoltarea infrastrr-rcturii
nostrecoltare si nrocesare



fructelor, strugurilor gi a legumelor.
t.6.2. Procesarea, uscarea gi congelarea fructelor, strugurilor,

legumelor gi a cartofilor 6 13944808 J t5283765

1.6.3. Prelucrarea, uscarea qi conditionarea cerealeloi
oleiaginoaselor, florii-soarelui si a soiei I 67304 t4 8r78r5

1.7. Stimularea creditdrii producdtorilor agricoli de c6tre
bdncile comerciale gi institulii le financiare nebancare I 2967617 109 4816946

1,7.A Stirnularea mecanismului de asigurare a riscurilor in
agriculturd t27 s300772 3 185s34

1.8 Stimularea constituirii gi funcf ion6rii grupLrrilor de
producdtori agricoli 4 175685 ) r5tt92

t ) Stimularea investili i lor pentru procurarea
echipamentului de irigare I 126998 ,, 846s10

2.3 Stirnularea producdtorilor agricoli pentru oompensarea
cheltuielilor la irigare t 7 1823175 t 9306

2.4. Stimularea investitiilor pentru procurarea
echipamentului no-till qi mini-till

I
39283 8 t756168

2.5 Susfinerea promovf,rii gi dezvoltir agriculturi i ecologice 8 899287 I s2859
4. hn bundtdlirea Ei dezvo ltarea i nfrastructu ri i rura I e ) 170231

TOTAL: 401 541 74888

Secetao Grupa I 34 6520920
Seceta, Grupa a II (Porumb) 243 3218263

Informalie succintd privind activitateo producdtorilor agricoli din raion

Agricultura continud sd fie un sector foarte important care joacd un rol vital in
dezvoltarea social - economicd, a raionului, Cu toate cd agricultura intensivd a fost
totdeauna o parte a dezvoltdrii istorice a acestui sector, in ultimele decenii ale sec. XX,
acest proces a gexerat degradarea solului, apelor qi aerului, precum gi a landgaftului gi
bio - diversit5lii. In perioada de tranzilie, agricultura a trecut printr-o perioad6 dificild,
care se aaraaterizeazdprin destrdmarea relaliilor economice, simplificarea tehnologiilor qi
trecerea la sistemul agricol de subzistenld. Sistemul agricol reprezintd un ansamblu de
sectoare, tehnologii, magini qi agregate tehnologice, in care solul este folosit ca principala
resursA de produclie pentru culturile agricole, pomicole, viticole, legumicole, ca qi pentru
cre$terea animalelor. in raionul Cahul suprafala totalS a terenurilor cu destinafie agricold
reprezintd 101,3 mii hectare .

Figura l. Structura terenurilor cu destinafie agricolS a raionului Cahul,
mii hectare

Total Arabil vii Livezi Pdrloael Pdsuni
101,3 8308 11 ,9 l r 7 0,87 014

Ponderea debaz6,o constituie terenul arabil cu suprafafa de 82,i mii l,ecture suu 82,7yo
din suprafala terenurilor cu destinalie agricold. Suprafa[aplanta[iilor multianuale este de
14,2 mii hectare sau 1 4,0 yo, inclusiv: planta{ii viticole I 1,9 mii ha. Cu pdrere de rdu mai
avem aproape o mie hectare de pdrloagd. Aceste terenuri in marea majoritate sunt fostele
plantalii viticole qi pomicole degradate in timp, care pdnd in prezent nu au fost defriEate.
In viitor aceste terenuri se vor micEora considerabil, dat fiind faptul, cd in ultimii ani



Terenurie cu destinafie agricold sunt gestionate de peste 200 intreprinderi agricole din
sectorul asociat, l0 mii gospoddrii ldrdne;ti Ei peste 30 mii personaefizice din sectorul
individual. La moment in raion igi desldqoard activitea 1 1 - Cooperative Agricole de
Producere cu suprafafa de 6,9 mii hectare; 9 - Societafi pe Acliuni ce de{in - 1,8 mii ha;
103 - Societdli cu Rdspundere Limitatd care gestioneazd,48,2 mii hectare; cele l0 mii
gospoddriile ldrineqti au in proprietate 25,3 mii hectare; restul 14,6 mii hectare sunt in
posesia persoanelor fi zice.

Figura 2. Repartizarea terenurilor agricole intre diferite forme
organizatoricc r -  iu  r id ice (mii  hectare)

Total SRL CAP SA Alte
intreprinderi

CT Pers.
fizice

101 ,3 50,7 619 1 , 8 l 1 3 25,8 74,,6

ReeEind din reparlizarea terenurilor agricole intre diferite forme organizatorico-
juridice circa 41Yo sunt gestionate de gospodariile laraneqti qi persoane fizice, unde peste
90oh de terenuri sunt lucrate de gospoddriile cu mdrimea mai micd de 5 ha, fapt ce nu
oferd prea multe oportunit5li pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile. Fragmentarea
excesivd qi aparilia unor loturi mici de teren, ca urmare a reformei de privatizare,, a cauzat
o scddere bruscd a productivitdlii culturilor agricole, util izarea tehnologiilor
simplificate, bazate pe munca manuald, eEecul de cultivare qi rota[ie a culturilor,
degradarea solului qi alte efecte negative asupra sectorului agricol qi a dus la un impact
negativ asupra popula{iei rurale.

Trisi tur i le specif ice ale sistemului individualo bazat pe intreprinderi  mici
(Gospoddrii JaraneEti qi persoane fizice) sunt:

* In acest sistem activieazd, o mare parte din popula\iaaptl, de rnuncd din localit6tile
rurale.
- in sector predomind munca agricolS neproductiva q;i prost platita .
- Metodele de cultivare in r6ndul gospoddriilor ldrdnegti de subzistenla qi in cadrul
gospoddriilor casnice rdmAn tradilionale, cu un nivel scdzut de mecanizare gi cu o
productivitate redu s5.
- Sistemele agricole ineficiente, structurile de piala subdezvoltate, parcelarea extensivd a

terenurilor agricole sunt doar unii dintre factorii care determind potenlialul insuficient
pentru livrarea durabila de produse agricole prirnare in cadrul lan{ului valoric.

Restul 59% din terenurile agricole sunt gestionate de sectorul corporativ.

Trisi tur i le specif ice ale sistemului corporat iv sunt:
concentrarea terenurilor agricole in gospodariile mari;
apro fundarea sp e c i alizFtrii intrepri nderi i agri co I e ;
nivelul inalt de folosire a tehnicii performante;
punerea in aplicare a tehnologiilor noi NO TILL Ei MINI TILL care aduc o
contribuf ie e senti al d la dezv oltar ea durabi I 5 a agri cu lturi i ;
meeanrzarea gi utilizarea intensivd a pesticidelor, fefiilizangilor in procesul de
produclie;

- creqterea productivitalii terenurilor prin adoptarea unor tehnologii noi;



Lu6nd in consideralie creqterea complexitatii gi incertitudinii sistemelor agricole de
mdrimi diferite care concureazd intre ele, este necesar de a forma o viziune modernd
privind dezvoltarea agriculturii in raionul Cahul care prevede in viitor concentrarea
terenurilor agricole in gospoddrii mari prin fondarea asociafiilor gi a grupurilor de
producdtori agricoli .

Sectorul agricol este cel mai expus qi vulnerabil fa15 de riscurile naturale gi schimbdrile
climatice. Factorul principal ce determind mdrimea, calitatea gi stabilitatea producliei
agricole sunt condiliile agro-climaterice din zona in care ne afldm, in special lipsa de

,,. umezealS, condifionate in mare mdsurd de schimbdrile actuale ale climei, urmare a
caldmitalilor naturale sub formd de secetd ori ploi puternice insolite de furtuni Ei grindind
care sunt din an in an tot mai frecvente.

Anul 2020 a fost un an deosebit pentru majoritatea producdtorilor agricoli din raion
care va rdmine in istorie cu seceta nemaipomenitd, care a cauzal pierderi colosale
agricultorilor, in deosebi celor din sudul raionului.

Figura 4. Suprafafa recoltati la principalele culturi cerealiere
qi plante uleioase in anii 2019 - 2020 (mii hectare)

Anii Grffuo
(mii ha)

Orz, (mii
ha)

Porumb,
(mii ha)

Legumino
ase pen-
tru boabe
(mii  ha)

Ft.
Soareluio
(mii  ha)

Rapif6,
(mii ha)

2019 18,8 509 22,'3 1"5 ) ) ) 3,2
2020 16.7 503 2316 1 '0 23,4 216

Figura 3. Produc{ia ob{inuti la principalele culturi cerealiere
qi plante uleioase in anii 2019-2020 (mii tone)

Anii Grdu,
(mii tone)

Orz, (mii
tone)

Porumb,
(mii
tone)

Leguminoase
boabe (mii
tone)

Ft.
Soarelui,
(mii tone)

Rapi{ff,
(mii
tone)

20r9 48.2 15,0 70,0 2r0 40.5 4'6
2020 39.0 ll,7 20,2 1.0 22.5 5,4

Figura 5. Productivitatea principalelor culturi cerealiere
qi plante uleioase in anii 2019 - 2020 (tone hectar)

Din cauza secetei, productivitatea tuturor culturilor agricole in anil
scddere fald de anul precedent, dar la porumb a scdzut mai mult de
Excentie face doar crr l trrrs ranifei- care a fost cult ivati  in narfea de nord n

2020 a fost in

3ori (figura 5).
ra ion r r l r r i  r rnde

Anii GAu,
(t/ ha)

Orz, (t/ ha) Porumb,
(t/ ha)

Legumino
ase pen-
tru boabe
(t/ ha)

Fl.
Soarelui,
(t/ ha)

Rapif6,
(t/ ha)

2019 2,55 2.54 3,18 1,33 I  o9l lr44
2020 2,41 2,20 0,85 1,0 0,96 2,0ii7



au mai cdzut precipitalii la vremea potrivita. Majoritatea culturilor agricole care au fost
semdnate in partea de sud a raionului au pierit complect din cauza secetei.

lJtilizarea terenurilor agricole in raion favorizeazd creqterea producfiei vegetale. Este
evident cd principalele culturi cerealiere cultivate de producatorii agricoli sunt: - grdul,
orzul porumbul qi leguminoasele pentru boabe, din culturile tehnice: - floarea soarelui qi
rapila, care de{in circa 80% din supafelele insdmdnfate. Motivele de concentrare asupra
producfiei de cereale includ mecanizarea pe scard larg6,, cerin{e de capital relativ reduse,
intensitatea muncii limitatd, piala de desfacere a produselor indicate - terminalul
Giurgiuleqti qi oportunitdfi de profit, precum si necesitatea limitatd de irigare - toate
acestea aratd ci intreprinderile agricole mari reprezintd fbrma dominantd de organizare.

Viticultura a fost totdeauna o ramurd deosebit de importantd pentru economia
nafionalS a republicii gi a raionului, fi ind o indeletnicire istoric - tradilionald mai ales
pentru zona de sud a farii. Raionul Cahul, amplasat in aceastd zond., se bucurd de cele mai
favorabile condili i pedo-climaterice Ei grafie faptului menlionat s-ar impune o dezvoltare
fabuloasd a vilei de vie Ei, eventual, a vinificaliei. Suprafaqa plantatii lor viticole in
sectorul de producfie in 2020 este de 1 1,6 mii hectare, din care 10,9 mii hectare sunt pe
rod. Dintre acestea 3,04 mii hectare sunt soiuri de mas6 (figura 6).

Figura 6. Suprafafa plantafii lor viticole in anii 20lg - 2020 (mii hectare)
Sectorul de producere

Ani i Total:  planta{i i  v i t icole (mii  ha)
fotai I i.f. Pe rod

Inc lus iv :  so iur i  de masi  (mi i  ha)
' T  - . - _

Total lcl. Pe rod
2019 12,5 l l ,6 3,04 ) 1 )

2020 l l,6 |  0,9 3,04 2,73

Figura 7. Producfia de struguri  obf inut i  in ani i  z0l9 -2020 (mii  tone)
Ani i Struguri total (mii

tone)
Inclusiv de masd Inclusiv soiuri  tehnice
(mii tone) o (mii  tone) oh

2019 55,9 l 6o0 3919
2020 3808 13,4 25,4

Figura 8. Productivitatea planta{ii lor viticole in anii 20lg -2020 (tone/ha)

Ani i Total: planta{ii
viticole (tl ha\

Inclusiv: soiuri  de
masi (t/ ha)

Inclusiv: soiuri  tehnice
(t/ ha)

20r9 5r l 614 4r7
2020 4r7 5,3 414

Din tabelul 6 vedem cd
precedent, deoarece din an in

suprafala plantaliilor viticole in 2020 scbzut fala de anur
an producbtorii agricoli defriqaza plantafii le vechi care nu



2020 a aauzat qi la micsorarea producfiei de struguri, atit la soiurile tehnice, cit si la
strugurii de mas6. Cea mai mare cantitate a strugurilor este destinatb pentru fabricarea
vinului ciraT\Yo din volumul total de producere a strugurilor.

Pentru prelucrarea strugurilor de soiuri tehnice in raion funcfioneazd 7 intreprinderi
vinicole: SA,,Cricova SRL,, or. Cahul ; SRL ,,Vinia Traian,, c. Gdvdnoasa; SRL,,Vierul
vin,, c. Burlacu; SA ,,vismos,, c. Moscovei; iM ,,G.appe Valley,, s. Borceag; sRL
,,Agrosud Resurse,, s. BrAnza; SA ,,Slobozia Mare,, s. Slobozia Mare, fiecare din ele
avAnd capacitatea de prelucrare anuald de B - l0 mii tone.

Figura 9. Plantarea plantafii lor multianuale in anii 20l 9-2020, ( ha)

Ani i Total. ha Planta{i i  v i t icole, ha
I

Tehnice De masi

Plantaf i i  pomicole,

ha
2019 l86,gg 124,7 36,5 )<  1g

2020 166,75 129,64 12,62 24,49

Figura 10. Defriqarea plantafii lor multianuale in anii (2019-2020, ( ha)

Ani i Total. ha Planta{ii viticole, ha Planta{i i  pomicole,
haTehnice De masd

2019 652,12 468.89 50,91 132,32
2020 625,31 425,4 96,52 103,39

Dat fiind faptul cd o mare parle din plantalii le viticole au o duratd de exploatare utild
expiratd, avind o productivitate joasa ele devin ineficiente din punct de vedere economic,
provoacd micqorarea semnificativd a productiviGtii qi ca rezultat aceste suprafefe annual
sunt defriqate.

LuAnd in considerafie starea qi vArsta plantafii lor viticole existente, in anii viitori
planificdm restabilirea lor. Pentru realizarea obiectivelor preconizate sunt necesare sume
de investilii financiare qi materiale, in deosebi pentru procurarea materialului saditor. O
mare parte din aceste resurse financiare sunt restituite prin subven{ionarea
producdtorilor agricoli din Fondul Nalional de Dezvoltare a Agriculturii gi Mediului
Rural al Republicii Moldova.
Astfel se preconizeazd", ca in viitor vor fi defriEate o mare parte din suprafelele viticole
degradate, inlocuindu-le cu alte plantafii noi, rrult mai productive. Dar cu regret in
ultimii ani Euprafelele defriqate depaqesc cu mult suprafelele noi infiinfate, deoarece din
an in an scade considerabil prelul de achizilie la struguri.

Figura 11. Subventionarea producitorilor agricoli din raion in anii 2019-2020,
pentru infii{area qi defriqarea plantafii lor multianuale ( mii lei)



Anii Total. mii lei Plantarea planta{ii lor
viticoleo personae / mii lei

Defrigarea plantafii lor,
personae /mii  lei

20r9 l2mln.193mi i 40/5 mln. 557 mii 8 7 1 6  m l n . 6 3 6  m i i
2020 I  I  mln.946mii l4l5 mln. 493 mii 85/ 6 mln. 453 mii

Legumicultura ocupi suprafefe neinsemnate. Motivul principal care a influenlat la
mic;orarea prodicliei legumicole este lipsa intreprinderilor de procesare a legumelor. La
moment in raion nu avem nici o fabrica de conserve. Acest dorneniu se practicd doar
pentru indestularea piefei locale.

Anual producdtorii agricoli din raion au pierderi colosale din eauza calamitdlilor
naturale sub formS de ploi torenleale insolite de furtuni putemice cu grindind. Sistemul
de proteclie antigrindin[, actualmente Serviciul Special pentru Influen{e Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice (Serviciul Special), cu pdrere de rdu la noi in raion in
ultimii ani mai lasa de dorit. Pentru includerea suprafbtrei maxirnale a raionului in zona
de protec{ie antigrindind este necesar instalarea adaugdtor a citorva puncte rachetare
care vor fi amplasate pe teritoriul raionului.

Condili i le climatice a raionului nu sunt f-avorabile pentru dezvoltarea agriculturii
durabile, concomitent, ?n compara{ie cu alte regiuni ale republicii Centrala qi de Nord, in
regiunea de Sud secetele au o frecvenld mai sporitd, fapt ce necesitd extinderea
terenurilor irigate.

in scopul dezvoltdrii durabile gi pdstrarea sistemelor de irigalie existente sunt
necesare un gir de mdsuri - inventarierea sistemelor de iriga{ie existente qi reabilitarea
avantajului economic. Pentru solulionarea problemei tarifelor la energia electricd, apa
utilizatd pentru iriga{ie pdna la bazinele distribuitoare Ei caile de solu{ionare, au fost
create pe terenurile irigate asocia{ii le util izatorilor de apd.

Activitateu sectorului zootehnic
Actualmente, in raionul Cahul sectorul zootehnic este axat pe cregterea porcinelor,

insd se cresc frecvent - ovine gi caprine, mai pufin bovine Ei pdsari, care in majoritatea
cazurilor sunt intrelinute in gospoddriile particulare pentru necesitdlile familiei gi pa4ial
comercialrzate pe piafa internd. in cadrul sectorului zootehnic predomind produc]ia de
scard. micd in gospodariile par-ticulare, unde se practicd, de obicei, tehnologii extensive de
producere, unde predomind munca manual6, fapt care a cauzat reducerea productivitatrii
acestui sector gi intensifiaarea poludrii localitalilor rurale. in sectorul agricol predomini
produc{ia vegetald, in timp ce sectorul zootehnic joacd un rol mai pulin imporlant, ceea
ce sugereazd, un potenlial scdzut de competitivitate. Sectorul zootehnic se confruntd cu
constrAngeri de resurse interne (furaje limitate), precum qi cu presiuni dure, cauzate de
importurile de produse mai ieftine. Furnizarea de furaje autohtone este limitata din cauza
disponibilitdlii reduse de paquni de buna calitate, care la rdndul sau este determinata de
condili i meteorologice nefavorabile qi de capacitali de irigare insuficiente. Pe de altd



dificile pentru produsele animaliere de a concura cu produsele de carne/ lactate mai
ieftine, care vin de pe pielele tIE li CSI. La fel ;i din cauza pre{ului mic de achizilie la
lapte din an in an scade septelul de bovine. La moment, in raion a mai rdmas doar o
songurd fermd de bovine la "Elita Alexanderfeld"

in rezultatul influenlei negative asupra setorului zootehnic a acestor factori, cit qi din
cauza lipsei itreprinderilor de procesare a cdrnii, l inei qi pelicelelor de animale in ultima
perioadd se observd din an in an o scddere a qeptelului de animale, mai ales a vitelor
mari comute, care la rindul sdu duce la reducerea volumului producerii produselor de
origine animalierd qi astfel pia{a internd si in viitor va fi invadatd de produse de import,
care nu intotdeauna corespund standardelor sanitar - veterinare.

in domeniul relafii lor funciare qi cadastru (?n continuare Seclia agriculturd, relafii
funciare Ei cadastru din cadrul Consiliului Raional Cahul) in perioada 0l .01 .2020-
31.12.2020 a avut o activitate largd privind promovarea politicii gi strategiei statului in
domeniul relalii funciare qi cadastru, dezvoltarii social-economice a teritoriului raionului
Cahul.

in aceastd perioadd au fost inregistrate circa B0 dernersuri, cereri, petiti i, recursuri cu
litigii funciare, propuneri de noi proiecte, acte legislative si nonnative si altele, care au
fost examinate qi hotardte in comun cu alte subdiviziuni din cadrul Consiliului Raional
Cahul qi  pr imari i le satelor (comunelor) municipiului ,  precum qi cu servici i le
desconcentrate si guvernamentale,

Cadastrul funciar este un sistem unitar, de sine stdtdtor si obligatoriu pentru evidenfa
tehnicS, economicd qijuridicd prin care se realizeazd stabilirea, inregistrarea, descrierea ;i
marcarea pe hdrfi qi planuri cadastrale a tuturor terenurilor de pe teritoriul raionului.
indiferent de destinalia si tipul lor de proprietate.

Cadastrul funciar asigurd autori tAt i le administral iei  publ ice centrale qi locale,
intreprinderile, institulii le, organizafii le interesate Ei cetafenii cu informalii despre:

-statutul juridic al terenurilor;

-titularii dreptului de proprietate qi de folosinfd asupra terenului;

-parametrii cantitativi ;i calitativi ai terenurilor;

-alte date ce caracterizeaz\, resursele funciare in scopul irnpunerii fiscale, folosirii lor
rafionale Ei protecfiei, reglementdrii relafiilor funciare etc.

Culegerea ,,Cadastrului Funciar la data de 1 ianuarie 2021" este intocmit inbaza datelor
cadastrale funciare similare ale unitalilor- administrativ teritoriale de nivelul unu,
prezentate de specialiqtii pentru reglementarea regimului funciar ale primdriilor raionului
Cahul.



In perioada 01 ianuarie 2020- 31 decembrie 2020 in cadastrul funciar au fost incluse
modificdrile la suprafelele existente pe categorii de terenuri gi de folosinld, formele de
proprietate, de{initorii funciari, sate (comune), municipiu.

S-au luat la eviden!6 terenurile noi valorificate cu includerea lor in circuitul agricol,
plantafii le perene sddite Ei defriqate, perdelele forestiere de protec{ie etc. Au fost indicate
terenurile irigate qi desecate.

La 01 ianuarie 2020 suprafap totala constituia 154529,15 ha inclusiv terenuri cu
destinafie agricold:

Categoria Suprafafa totali la
0t.01 .2020

,

l .Arabi l 83773.8 8174
2.Pdrloagi 876 1 . 3 1
3.Plantafii multianuale 14137.2 14.52
4.Pisuni 36r.73 0.36
S.Alte terenuri
Total terenuri

2120.9
101269.63

2.07
r00

Repart izarea fondului funciar pe categori i  de terenuri .

Categoria Suprafata totalS la
01.0r.2020

oh (in ha)

l .Terenuri le cu dest inat ie agricolS 101270.06 65.s4
2.Terenurilesatelor, oraqeloro
municipi i lor

8899.89 5.77

3.Terenuridestinate industriei.
transporturilor
qi cu dest inat i i  speciale.

2329.55 t . 5 l

4.Terenurile destinate protec{iei
naturi i ,  ocrot ir i i  s ini t i f i i ,
activitit i i recreative.

I  1 5 . 1 4 0.07

S.Terenurile fondului silvic. 18503.s2 11.97
6.Terenuri le fondului apelor 4277.63 ) 1 1

T.Terenurile fondului de rezervd 19133.79 12.37
Total terenuri 154529.t5 100

La alcituirea culegerii ,,Cadastrul Funciar al Raionului Cahul la data de 0l .01.2020 si-au
dat concursul special i ; t i i  :

-Nicolae Basarab -Specialist principal din cadrul Secfiei agriculturd, relalii funciare qi
cadastru a Consiliului Raional Cahul

-Specialiqtii pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primirii lor, satelor



Din terenurile cu destinafie agricola majoritatea suprafelelor sunt ocupate de terenuri
arabile -83773ha, cu livezi -1719ha, cu vii- 1l855ha qi altele. La aceste terenuri nu se
aplicd mdsuri pentru ridicarea fenilitdfii solului ceea ce poate aduce la istovirea
pdmAntului, in majoritatea gospoddriilor ldrdneqti cu suprafefele mici nu se folosesc
tehnologii noi de prelucrare qi se face asalomentul culturilor agricole. HotdrArea acestor
probleme pentru ridicarea productivitalii pdmAntului se poate ajunge numai la
consol idarea terenuri lor.

Prin darea in arendd se prelucreazd25000ha din proprietatea privatd si 55Oha din fondul
de rezervd a primdriilor.

Secfia a contribuit la organizarea qi indeplinirea unor mdsuri de protecfie a solurilor de
eroziune, deteriorate, formarea rapilor qi stoparea alunecdrilor de teren. Aceste m6suri
sunt transmiterea terenurilor nefavorabile pentru agriculturd in arend6 intreprinderilor
silvice de stat pentru impddurire.

Fondul apelor in raion constituie in total 4277ha, inclusiv: proprietate a statului- 509ha qi
proprietate a primdriilor 37ha. Iazuri in total 1755 ha, inclusiv: proprietatea statului -
509ha, sunt date in arendd iazuri cu suprafafa totala de 65ha. DrpA cum vedem folosirea
apelor este la un nivel scdzut.

A fost efectuate urmdtoarele lucrdri:
-s-au intocmit preventiv listele in mod selectiv pentru delimitarea terenurilor proprietate
publicd a unitalilor adrninistrativ -teritoriale in terenuri din domeniul public qi cel privat.
-pr imirea ddri lorde seamd de la 37 de primari i  din raionul Cahul,  intocmirea cadastrului
funciar si intdrirea lui.
-asistarea la qedinfe de judecatd in legaturd cu litigii le funciare gi institufii le de drept.
-examinarea a 60 petil i i cu privire la lit igii le funciare.
-inregistratea a 12 bunuri imobile patrimoniului Consiliului Raional Cahul la Orsanul
Cadastral Teritorial Cahul.
*monitorizarea implementdrii legisla{iei funciare realizarea terenurilor conform Legii
nr.l308-XIII din 25.07.1997 privind preful normativ Ei modul d,e vdnzare-cumpdrare a
pdmAntului, legea privind arenda agriculturd.
in afard de obiectele sus numite, s-au selectat;i atribuit terenuri in fblosin!6 temporard
pentru proiectarea qi construirea a gazoductelor qi a apeductelor in B localit6ti a raionului
Cahul.
Multe terenuri au fost selectate qi atribuite prin vdnzare sau arendd pentru proiectarea Ei
construirea obiectivelor social-economice de nivel local: case de locuit individuale, case
de locuit cu mai multe nivele in municipiul Cahul; obiective comerciale, stafii de
deservire a automobilelor cu spdldtorii auto.

Totodatd s-a contribuit la indeplinirea documentelor de legalizare a folosirii Ei exploatirii
a 6 cariere de nisip gi argilS (lut). Pe anul 2020 se planificd continuarea acestor lucrdri si



In toate primdriile au fost selectate terenuri pentru amplasarea gunoiqtilor obqteqti, s-au
intocmit documentele de atribuire, dar proiectele de folosire si exploatare a gunoiqtilor
incd nu sunt indeplinite in multe primarii din lipsa de finange pentru a achita Institutul de
proiectdri'.

Serviciul raional a atras o mare atentie hotdrarilor chestiunilor de litigii funciare
(aproximativ 80), care au loc intre cetiteni, intre agenti economici qi cu prirndriile.
Majoritatea acestor chestiuni au fost hotdr6te prin propuneri qi consulta{ii, iar unele din
ele au fost hotdrAte la instanle de judecatd.

Pentru instruirea specialiqtilor din domeniu al primariilor sa organizat2 seminare, unde s-
a citit lecfii in domeniul legislafiei funciare, scopul Serviciului, despre impozirare,
procedurile de intocmire a actelor normative, intocmirea si apdrarea ddrilor cle seamd
funciare qi altele.

in anul 2020 Serviciul a participat la petrecerea a 45 de licitagii funciare in primdriile
satelor (cornunelor) municipiului din raionul Cahul, unde s-a realizat terenuri din fondul
de rezervS, proprietate publicd din dorneniul privat al prirndrii lor. in ulna realizdrilor
banii sau acumulat la bugetele locale de nivelul unu.

Recomandir i  pr ivind dezvoltarea agricultur i i  in raionul Cahul:

1. Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare qi prelucrare a prodicliei agricole vegetale.
- infiinfarea unei intreprinderi de colectare, sortare, ambalare si realizare a fructelor.

legumelor qi strugurilor de masd;
- construirea unor minifabrici de prelucrare si conservare a fructelor qi legumelor;
- construirea unei intreprinderi pentru producerea gi ambalarea sucurilor natural din

fructe, legume qi struguri;
- construirea unor secfii pentru uscarea fructelor;
- restabilirea infrastructurii de irigare aterenurilor agricole;
2. Dezv oltarea infrastructuri i pentru procesarea q i pre I u c rar ea produc gi e i

animaliere.
- construirea unor abatooare pentru sacrificarea animalelor;
- infiinfarea unei intreprinderi pentru colectarea, prelucrarea cdrnii Ei producerea

mezelurilor, inclusiv din carule de ovin6 gi caprina;
- infiinlarea unei intreprinderi pentru colectarea qi prelucrarea lanii si a peilor de

animale;
- ipfiinlarea unei intreprinderi dotatd cu echipament pentru colectarea, efectuarea

analizet qi ambalarea mierii de albine.

$ef Secfia Agriculturi,
Relafii funciare si cadastru

Vasile Raru


