
*/

Ruport de activitute
Seclia Agriculturd

pentru anul 2021

ROBAT:
ului Cahul

lan NEDOV

Cahul 2021



Raport
Privind activitatea Sec{iei Agriculturl pentru anul 2021

Seclia Agriculturd este o subdiviziune structurald din subordinea Consiliului raional
Cahul.

Acliunile Secliei Agricultur6,,in perioada de referintd au fost axate pe promoyarea

dezvoltdrii durabile a sectorului agrar bazdndu-se in activitatea sa pe legislafia in vigoare
a Republicii Moldova, Hotdr0rile Guvernului Republicii Moldova, ordine, directive gi

alte acte normative ale Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare, deciziile
Consiliului Raional Cahul qi dispoziliile Preqedintelui Raionului Cahul.

Pe parcursul anului, Secfia qi-a desfrqurat activitatea, pentru realizarea obiectivelor
trasate privind dezvoltarea sectorului agrar, Pentru aceasta pe parcursul intregului an

specialigtii Secliei au conlucrat cu producdtorii agricoli din raion, APL de nivelul I
qi serviciile desconcentrate din teritoriu intru monitorizarea gi acumularea informafiei
operative din teritoriu privind mersul tuturor lucrdrilor agricole, conform sezonului,

icepdnd cu tdierea in uscat a vilei de vie ;i planta{iilor pomicole, pregdtirea solului
semdnatul culturilor, producliei oblinute in toate tipurile de gospoddrii, recoltarea

culturilor de grupa I qi a II grupd, a fructelor gi strugurilor tehnici gi de masd in urma

cdrora au fost elaborate informafii care ulterior au fost tranmise siptimf,nal prin
Sistemul Informalional (SI) Agromaia a Ministerului Agriculturii qi Industriei Alimentare
(MAIA) al Republicii Moldova.

Seclia gi-a intocmit planul de activitate anual ;i trimestrial bazat pe noud obiective

care reprezintd nigte prioritdli - cheie qi care au fost realizate de cdtre specialiqtii secliei
pe parcursul anului. La rdndul sdu acest plan constituie o parte componentd a planului de

activitate a Consiliului Raional Cahul.

Obiectivele principale ale Secliei Agriculturd sunt:

1. Promovareaapoliticii agrare in teritoriu.
2. Acumularea informaliei operative din sectorul agrar gi monitorizarea lucrdrilor

agricole.

3. Monitorizareautilizdrii eficiente a terenurilor agricole, plantdrii gi defriqdrii plantaliilor
multianuale.

4. Monitorizarea gi generalizarea informafiei privind resursele funciare.

5. Monitorizarea Ei generalizarea totalurilor oblinute de producdtorii agricoli.

6. Organizarea qi petrecerea sdrbdtorii agricultorilor.

7 . Dezvoltarea infrastructurii postrecoltare in ramura horticold.

8. Dezvoltareasistemelor de irigare qi curdlirea canalelor de desecare.

9. Organi zar ea extinderi i si stemel or anti grindind.

Pe parcursul anului Seclia Agricurturi a elaborat:
1. Regulamentul de activitate a Secliei.

2. Planul anual de acliuni al Sec{iei Agriculturd pentru anul 2021.

3, Analiza stdrii sectorului agrar;



4. Informalia privind Sinteza indicilor de producere a producitorilor agricoli
pentru anul 2020,inbazaraportului statistic F-29 &gro, sectorul fitotehnic.

5. Informafia privind Sinteza indicilor de producere a producitorilor agricoli din
sectorul zootehnic pentru anul 2020, in baza raportului statistic F-24 agro,

sectorul zootehnic.

6. Elaborarea indicilor de producere in ramura fitotehicd a raionului (prognoza pentru

anul 2021).

7. Informalia privind: De{initorii de terenuri agricole din raionul Cahul cu

suprafa{i agricoli > 10 ha, cu remiterea MAIA.
8. Informafia privind: Definitorii de terenuri agricole din raionul Cahul cu

suprafa{i agricoll < 10 ha.

9. Informalia privind: Utilizarea ajutorului financiar din partea Guvernului
Federa{ie Ruse, destinat producitorilor agricoli pentru compensarea par(iali
a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020la cultura porumbului qi

pregltirea solului pentru recolta anului 2021cu remiterea MAIA..
l0.Informafia privind: Utilizarea ajutorului umanitar din cele 6000 tone de

motorini oferit in din partea Guvernului Romflniei, destinat producltorilor
agricoli pentru compensarea par{iald a prejudiciului cauzat de seceta din anul
2020Ia cultura floarea soarelui cu remiterea MAIA.

I l.Informafie privind: Consecin{ele calamiti{ilor naturale cauzate producltorilor
agricoli din raionul Cahul in urma ploilor puternice insofite de grindini din
vara anuli 2021cu remiterea MAIA,

12. Informalie privind: De{inltorii de planta{ii viticole cu soiuri de masi din
raionul Cahul.

13. Informalia privind: Lista agenfilor economici din raionul Cahul ce de{in

edificii de infrastructuri agricoli, consumatoare de gaze naturale, cu

remiterea MAIA.
l4.Informalia privind: Definltorii depozitelor pentru pistrarea producfiei

agricole din raionul Cahul cu remiterea MAIA.
15. Informalia privind: De{initorii intreprinderilor de fabricare a uleiurilor din

raionul Cahul cu remiterea MAIA.
16. Informalia privind: Definltorii intreprinderilor de panifica{ie din raionul

Cahul cu remiterea MAIA.
17. Informalia privind: De{inltorii intreprinderilor de procesare a fructeloro

legumelor, pomugoarelor, inclusiv infrastructura postrecoltare din raionul
Cahul cu remiterea MAIA.

18. Informalia privind: De{initorii intreprinderilor de moririt din raionul Cahul
cu remiterea MAIA.

19. Informalia privind: Lista producltorilor agricoli ce activeazd in domeniul de

cultivare a legumelor pe teren protejat, cu remitere MAIA.
20. Informafia privind: Pronosticul produc{iei de struguri in gospodiriile

produc{ie marfi in anul 2021, cd remiterea la MAIA.



21. Informafia privind: Starea seminiturilor culturilor de toamnd in raionul
Cahul la inceput de iarni, dupi o toamni secetoasi, cu remiterea la MAIA.

22.Informa{ia privind: Terenurile necultivate (nelucrate) in raionul Cahul la
situafia din 01.06.2021, cu remiterea MAIA.

23. Informalia privind: Terenurile consolidate in raionul Cahul la situa{ia din
01.06.2021, cu remiterea MAIA.

24. Informalia privind: Terenurile ce urm eazd a fi consolidate in raionul Cahul la
situafia din 01.06.202L, cu remiterea MAIA.

25. Informafia privind suprafafa terenului din categoria cu destinafie agricoll
(arabil, pirloagd, pSguni, finele, plantalii multianuale)_99 1 48,7 281 ha.

26.lnforma{ia privind suprafa{a terenului din categoria cu destina{ie agricoli
(arabil, pirloagS, pdEuni, fTnefe, planta{ii multianuale) pretabil pentru irigare
_9605,62ha;

2T.Informa{ia privind lacurile (volumul mai mare de I mln m') din hotarele
administrative a unit5{ii administrativ - teritoriale.

28. Informa{ia privind iazurile (volumul mai mic de I mln m'; din hotarele
administrative a unitifii administrativ - teritoriale.

29.Informafia privind bazinele de captare (acumulare) a apei pentru irigare, din
hotarele administrative a uniti{ii administrativ- teritoriale.

30.Informafia privind sistemele centralizate de irigare, din hotarele administrative
a unitifii administrativ- teritoriale.

3l.Informafia privind necesarul reabilitlrii lacurilor pentru irigare, din
hotarele administrative a unit5{ii administrativ- teritoriale.

32.Informafia privind necesitatea reabilitirii iazurilor pentru irigare, din
hotarele administrative a unitd{ii administrativ- teritoriale.

33.Informa{ia privind necesitatea reabilitirii bazinelor de acumulare a apei

pentru irigare, din hotarele administrative a unitl{ii administrativ- teritoriale.
34.Informa{ia privind necesitatea construc{iei lacurilorliazurilor/bazinelor

de acumulare a apei pentru irigare din hotarele administrative a
unitl{ii administrativ- teritoriale.

35.Informa{ia privind necesitatea construcfiei sistemelor de irigare din
hotarele administrative a unitd{ii administrativ- teritoriale.

36.Informa{ia privind existen{a sistemelor centralizate de desecare, din
hotarele administrative a unit5{ii administrativ- teritoriale.

3T.Informa{ia privind suprafafa terenurilor agricole cu exces permanent de umiditar

neacoperite cu sisteme de desecare, din hotarele administrative a unitifii
ad ministrativ- teritoriale.

38.Informafia privind necesitatea construc(iei sistemelor de desecare, din

hotarele administrative a unit5{ii administrativ- teritoriale.

De asemenea Seclia Agriculturd a elaborat dispozifii ale pre;edintelui raionului :

I. Dispozifii - 6la numir



1. Cu privire la constituirea comisiei de lucru la testarea mecanizatorilor.

2. Cu privire la desfb;urarea reviziei tehnice periodice a parcului de tractoare qi

maqini agricole pentru lucrdrile agricole din anul 2021.

3. Cu privire la constituirea comisiei raionale pentru examinarea pagubelor pricinuite

in urma calamitdlilor naturale din raionul Cahul.

4. Cu privire la totalizarea recoltdrii culturilor de grupa I, rapilei El mazdrii din
raionul Cahul 2021.

5. Cu privire la organizarea evenimentului"Ziua apicultorului edilia II -2021 Tdrgul
apicol Cahul", sub genericul "Regatul Albinelor".

6. Cu privire la organizarea gi.desfbgurarea sdrbdtorii profesionale "Ziua lucr6torului
din agriculturd gi industria prelucrdtoare - 2021".

Demersuri cdtre Guvernul Republicii Moldova, MADRM, APP, APL niv I -14
la numir:

1. Cu privire la scurgerea apelor pluviale din rOul Frumoasa localitatea Crihana
Veche a apei reziduale de la stafia de epurare a mun. Cahul gi a r6ulefelor de pe

versanfi in lunca Prutului.
2. Cu privire la participarea la qedinla in cadrul Agenfiei Apele Moldovei la data de

20.04.2021 cdtre APL niv I.
3. Petilie c6tre MADRM qi Agenfia Apele Moldovei cu privire la participarea la

gedinld in cadrul Agenfiei Apele Moldovei la datade 20.04.
4. Demers cdtre Direcfia Statisticd Cahul cu privire la productivitatea medie pe raion

la culturile agricole qi preful pentru I qental la produsele de origine vegetalS.

5. Demers cdtre MADRM, Agenlia Apele Moldovei, Agenfia Proprietdli Publice,
Fondul de Dezvoltate DurabilS privind posibilitatea, modalitatea gi avantajele

transmiterii sistemului de desecare a t.S. STI Cahul cdtre Asociafia Utilizatorilor
de apd lriteh.

6. Invitalie cdtre Consiliile rationale Cantemir, Taraclia, Vulcanegti, primdriile
raionului Cahul pentru participare la s[rbdtoarea Ziua apicultorului edigia Il - 2021,

7. tn ur-a demersurilor Agenlilor economici din lunca Prutului localitatea Roqu a

fost creat grupul mixt de lucru conform prevederilor punctului 2 din Hotdr6rea

Comisiei pentru Situalii Exceplionale nr.2-n din 05.03.2021 pentru examinarea

sectoarelor supuse riscului de inundalie.
8. tn ur-a demersurilor Primdriilor Tartaul de Salcie Ei Lopdfica raionul Cahul a fost

qeat grupul mixt de lucru conform Hotdrdrea Comisiei pentru Situalii
Exceplionale nr.3 din26.03.2021pentru examinarea sectoarelor supuse riscului de

inundafie in preajma rdului Salcia Micd din localitdfile date..

9. Mai multe demersuri cdtre Primdriile raionului Cahul cu privire Ia prezenlarea

informaliei operative cu privire la pregdtirea terenului, semdnatul culturilor
agricole, la recoltarea culturilor cerealiere de prima gi a doua grupd, a legumelor,
fructelor gi strugurilor, pregdtirea tehnicii agricole, depozitarea fructelor 9i

legumelor in sectoarele de produclie marfb a raionului Cahul.
l0.Demers cdtre Primdriile comunelor Ei satelor din raionul Cahul cu mprivire la

participarea laFestivalul Na{ional al Strugurelui.
ll.Demers cdtre Primdriile comunelor qi satelor din raionul Cahul cu privire la

elaborarea paqaportului localitdlilor privind situalia sectorului agrar in anul 2021 .



12.Demers cdtre Primdriile comunelor qi satelor din raionul Cahul cu privire la
organizarea tdrgurilor-iarmaroacelor de toamnd cu vdnzare direct de la producdtor
a fructelor, legumelor, strugurilor precum qi a altor produse agricole in mun.
Cahul.

13.Demers cdtre Primdria mun. Cahul cu privire la oferirea sdlii festive a Palatului de

Culturd Nicolae Botgros pentru desfb;urarea sbrbdtorii profesionale "Ziua
lucrdtorului din agriculturd qi industria prelucrdtoare 2021"

l4.Solicitare cdtre MAIA cu privire la premierea a unor agenli economici din raionul
Cahul cu diploma de merit cu ocazia sdrbdtorii profesionale "Ziua lucrdtorului din
agriculturd Ei industria prelucrdtoare 2021"

Aceste acliuni qi altele au conturat activitatea Secliei Agriculturd" ca subdiviziune a

Consiliului Raional Cahul.

Pentru familiarizarea producdtorilor agricoli cu bunele practici agricole, insugirea qi

aplicarea in producere de cdtre ei a tehnologiilor Ei tehnicii agricole performante qi

promovarea politicii agrare in teritoriu, pe parcursul anului 2021 specialiEtii Secfiei I

agricole au organizat;i petrecut, in comun cu specialigtii Ministerului Agriculturii
Dezvoltdrii Regionale qi Mediului Ei colaboratoiii Instituliilor Etiinfifice de profil,

10 seminare instructiv - informative .

o ,,Starea ptanta{iilor viticole dupi sezonul anului 2020. Particularitifile tiierii
in uscat a planta{iilor viticole in condi{iile anului 2021 ", in baza proiectului
MoIdHVAA_FAA18O08 ,,Promovarea producerii intensive a strugurilor qi a
tehnologiilor postrecoltare".

r Seminar cu privire la intre{inerea qi pregitirea familiilor de albini in condi{iile

anului 2021in comun cu Asocia{ia Apicultorilor din raionul Cahul
r Seminar cu privire la cultivarea culturilor agricole bazate pe preparatele

companiei germane Numinteh in comun cu AO APA AgroUnic Cahul.

o Seminar cu genericul o,Lucriri de primivari la stupinl gi surse de

contamin are a produselor agricole".
. Am organizat in comun cu AO APA AgroUnic Cahul schimb de bune practici

in domeniul agriculturii din raionul Cahul.
r ,rExaminarea proiectului Hotiririi Guvernului RM privind modul de

repartizare a mijloacelor Fondului National de Dezvoltare a Agriculturii
qi Mediului Rural".

o Am organizat qi petrecut seminarul raional ,,linerea eviden{ei contabile gi

Modificiri in legisla{ia fiscali pentru anul 2021" pentru Gospodlriile

lnrnneqti din raionul Cahul.
. Am organizat qi petrecut qedinla de revitalizarea a Asocia{iei utilizatorilor de

api Iriteh.



r Desfilurarea sirbitorii ,,Ziua Apicultorului edifia aII -2021. Tirgul apicol Cahul

cu genericul ,,Regatul albinelor"
. Adunarea cescitorilor de ovine ;i caprine privind prevenirea maladiilor in

procesul de creqtere a animalelor domestice;i cerinfele de colectare a produse-
lor de origine animalier5.

Participlri la seminare, mese rotunde, intruniri:
1. $edinfa de lucru in cadrul Proiectului ,,Consolidarea mdsurilor de adaptare la schim-

bdrile climatice in rezervatia biosferei Prutul de jos".
2. Forumul Economic Regional Cahul in cadrul Proiectului ,,EU 4 Moldova", pentru

Cahul.

3. Cursuri de instruire cu tenatica ,,Integrarea aspectelor de schimbare a climei in
politicva de de gestionare a deqeurilor".

4. $edinfa cu privire la Programul de gestionere a Distrinctului Bazinului Hidrologic
Dundrea-Prut gi Marea Neagrd.

5. Organizarea gi desfrqurarea evenimentului ,,Schimb de experienld intre producdtorii

agricoli din raionul Cahul".

6. Prezentarea Band-ului Regiunii Cahul, sesiune on-line, platforma zoom.

7. $edinfa Comitetului de Supraveghere a proiectului ,,Mdsuri de adaptare la

schimbdrile climatice in rezewafia Biosfericd nPrutul de Jos.

8. Yizita de studiu qi schimb de experien{5 in Bulgaia or. Varna in cadrul
Proiectului ,,Creqterea comerfului qi modernizarea Apicilturii qi sectoarelor

Conexe in Bazinul Mirii Negre"
9. $edinfa d lucruin comun cu MADRM, Agen{ia Apele Moldovei, APP,

FDDM pentru solu{ionarea problemelor privind evacuarea apelor din
canalele de desecare din Lunca Prutului.

10. $edinfa de lucru cu apicultorii din raionul Cahul cu privire la organizarea desfbqurdrii

sdrbdtorii ,,Ziua Apicultorului edilia a II.
11. Atelier de lucru cu Genericul ,,OportunitAfi pentru exportul strugurilor de masd din

Republica Moldova.
12. $edinla de lucru privind revilalizarea Asocialiei Utilizatorilor de Apd IRITEH din

Linca Prutului.

13. $edinfa de lucru a Comisiei orgamzatorice privind organizarea desfdqurdrii

sbrbdtori i profesionale,,Ziua Lucrdtorului din Agricultturd gi Industria
Prelucrdtoare 202T.

14.$edin{a ordinard a c.onsiliului pe produs cu tema "Recolta strugurilor 2021

Probleme qi solulii" pebazd de teleconferinld Zoom.

15.$edinfa tematicd a Consiliului Raional de Participare Cahul cu tema,,Situafia

Ecologicd in raionul Cahul: probleme/provocdri qi perspective"

16.Mai multe activitdli in cadrul grupului economic de lucru in contextul

Programului ElJ4Moldova: regiuni cheie Ungheni Ei Cahul finanlat de Uniunea



Europiandpebazd de teleconferinfd Zoom qi intruniri locale.

17.Am participat la dialog direct cu Ministrul Agriculturii Ei Industriei alimentare

lS.privind realizdrile gi problemele din domeniul agroindustrial

La solicitrea unor agenfi economici qi personae frzice specialigtii direcfiei in comun cu

reprezentanlii altor subdiviziuni din teritoriu s-au deplasat Ia fa[a locului pentru

examinarea qi solulionarea diferitor petilii adresate Consiliului Raional. Total Secfia

Agriculturd in anul 2021 a examinat 1 l9 cerei, demersuri, petilii.

Pe parcursul anului specialiqtii secqiei au efectuat nenumdrate deplasdri in teritoriu
pentru monitorizarea mersului lucrdrilor agricole inepind cu semdnatul culturilor de toamnd

fertilizdrii culturilor gi terminind cu recoltarea culturilor tirzii.Informafia a fost acumulatd qi

transmisd sdptdminal MAIA in SI Agromaia.
Ploile abundente din vard au afectat, in unele localitdli culturile agricole. La solicitarea

agenfilor economici specialiqtii secliei, in cadrul Comisiei raionale pentru situalii exceplionale,

s-au depasat la fala locului pentru evaluarea pagubelor cauzate culturilor agricole in urma
ploilor abundente insofite de inundalii Ei grindinS.

La21.06.21 Comisia s-a deplasat la Vdleni,la24.06.21 - la Pelinei, La28.06.21 -
Moscovei Ei Lop[fica,la29.06.2I - 05.07. 21- Iujnoe qi A.I.Cvza,la 15.07.21 Crihana

Veche, \a22,07,21 la Burlacu. Astfel Comisia a examinat 1006,09 hectare terenuri agricole

afectate de inundafii qi grindinS. in urrna evaludrii suma prejudiciului cauzat constituie

13 mln. 822 mii lei. Aceastd informa[ie a fost transmisd MAIA.
Spesialigtii secliei in comun cu INTEH -Agro s-au deplasat in teritoriu privind

efectuarea reviziei tehnice a parcului de tractoare gi magini agricole.

Specialigtii secliei au organizat qi monitorizat curdlirea canalelor de desecare din Lunca

Prutului, qi curdlirea albiei riulelului Salcia Micd din localitdile Lodtica qi Tartaul de Salcie.

La solicitarea Ministerului Agriculturii au fost elaborate qi remise - 36 informalii.
- 23 informalii au fost elaborate gi remise altor organe publice.

Specialiqtii Secfiei agricole, zi de zi conlucreazd cu agenlii economici gi persoanele fizice

din sectorul agrar al raionului, acordindu-le consultaliile necesare in diverse domenii:

- pentru sporirea productivitalii culturilor agricole;

- implementdrii soiurilor noi cu productivitate inalt6;

- maginelor agricole performante, tehnologiilor modern, care contribuie la

majorarea productivitdlii qi indicatorilor de calitate a producliei agricole la nivelul

standardelor internationale, astfel promovind politica agrard a Guvernului Republicii
Moldova in teritoriu.
in co-un cu specialigtii Agenliei de Intervenlii gi Pl6fi in Agriculturd au efectuat 37

deplasdri in teritoriu, la solicitarea producdtorilor agricoli, unde au inspectat qi

constatat veridicitatea suprafelelor plantate Ei defrigate de vii ;i livezi, care au fost confirmate

prin acte de infiinfare ori defriqare a plantaliilor multianuale.

Suprafafa plantaliilor multianuale carq a fost plantatd in anul 2021constituie:

180 hectare, dintre care - 155ha plantafii viticole gi 25 ha - plantalii pomicole.



Pentru folosirea mai eficientd a terenurilor agricole, micEorarea suprafelelor de plantafii

multianuale degradate in timp Ei neefective, exploatarea ulterioard a cdrora a devenit

nerentabild, majoritatea acestor terenuri fiind neprelucrate in prezent, specialigtii Secliei

agricole permanent conlucreazd cu APL de nivelul I, agenfii economici qi persoanele fizice
din raion privind defrigarea plantaliilor susnumite pentru folosirea mai eficientd a

acestor terenuri care in urma defriqdrii se intorc in circuitul agricol. Suprafala inspectatd

a plantaliilor multianuale care a fost defri;atdin anul2021 constituie: 548 hectare,

dintre care - 452haplantalii viticole qi 96 ha - plantalii pomicole. Astfel la
insistenfa noastrd aceste terenuri, care ani la rdnd nu au fost lucrate, se reintorc in

circuitul agricol devenind terenuri arabile.

in ultimii ani plantaliile multianuale defiiqate sunt subvenfionate de cdtre stat in mdrime

de 10 mii lei pentru fiecare hectar.

Astfel in anul 2021 in rezultatul activitdlii specialiqtilor de la Sec{ia agricold, prin

conlucrarea cu APL de nivelul I, producdtorii agricoli qi persoanele fizice din raion, au

beneficiat de subvenlii pentru defriEarea plantafiilor multianuale 81 agenfi economici gi

persoane fizice, cate au solicitat o sumd de 5 mln. 487mii lei.

in mdsura posibilitd{ilor de deplasare in teritoriu, specialigtii Direcliei au monitorizat

situalia rea\6 ce fine de parcul de maqini qi tractoare a producdtorilor agricoli, nivelul de

pregdtire a intreprinderilor cdtre sezonul de semdnat qi cel de recoltare a culturilor agricole.

Producdtorii agricoli din raion sporesc competitivitatea sectorului agrar nu numai prin

investilii proprii, dar Ei cu sus{inerea fondului de subvenfionare. Pe parcursul anului 2021

au fost procurate 105 unitSli tehnicd Ei utilaj agricol Ei echipamente pentru implementarea

tehnologiilor avansate No-till qi Mini-til.
Pentru procurarea tehnicii Ei utilajului agricol, echipamentului No-till ;i Mini-Till

producdtorii agricoli din raion au beneficiat de sibvengii din partea Guvernului Republicii

Moldova in sumd de 888 mii lei, echipamentului pentru irigare - lmln. 760 mii lei,

pentru alte utilaje gi tehnicd agricold - 8 mln. 524 mii lei.

Pentru dezxoltarea infrastructurii postrecoltare qi procesare in anul de referinld

contribu{ia Statului din Fondul Nalional de Dezvoltare a Agriculturii gi Mediului Rural

constituie l3mln.710 mii lei, pentru casele de ambalare b- 1mln. 951 mii lei.

AEa dar in anul 2021au beneficiat de subvenjii din Fondul Nalional de Dezvoltare a

Agriculturii qi Mediului Rural - 527 agenfi economici qi persoane frzice, care au beneficiat dr

suma - 48mln. 370 mii lei. tn urrna depunerii ;i prezentdrii dosarelor Agen{iei teritoriale Caht

de Intervenfii ;i PlSfi in Agriculturd.

Pentru o colaborare mai strdnsd intre Seclia Agricole, agenfii economici din raion gi APL de

nivelul I, pentru pdstrarea obiceiurilor Ei tradiliilor populare, a organizat petrecerea sdrbdtorii

profesion ale or Ziua luc ritoru lui d in Ag ricu ltu ri qi Ind u stria Preluc ri toar e-2021"

Am convocat citeva Eedinie a Comitetului organizatoric la care au fost invitali mai multi

producdtori agricoli, in urma cdreia a fost intocmite procese-verbale.

La aceste qedinle s-a hotdrit ca sdrbdtoarea profesionald ,,Ziua lucritorului din

Agriculturi;i Industria Prelucritoare-2D2l" anul acesta sd fie organizatd in incinta

restaurantului Codreanu, unde au fost invifafi cei mai buni agricultori qi veteranii din



agriculturd care au fost men{ionafi din parlea conducerii raionului cu diplome de merit qi

trofeie de valoare.
Informafie privind numirul dosarelor gi suma subvenfiei alocate producitorilor agricoli

din raionul Cahul in anul 2020 -2021.

Misura
ANUL 2O2O ANUL 2021

Nr.
dosare

Suma. lei Nr.
dosare

Suma mii
lei

1.1 Stimularea investiliilor pentru producerea legumelor qi a

fructelor pe teren protejat (sere de iarn6, solarii gi

tuneluri)
I 26897 I 26,0

1.2.-D Stimularea investifiilor pentru defrigarea plantafiilor

multianuale, inclusiv a plantafiilor viticole gi pomicole
85 64s29ls 548 s487

1.2.-P Stimularea investitiilor pentru infiinfarea, modernizarea

plantafiilor multianuale, inclusiv a plantatiilor pomicole
6 413336 387

1.2.-S Stimularea investiliilor pentru Instalarea sistemelor

moderne de suporturi in planta{iile multianuale.

6
3718442 2987

1.2.-v Stimularea investiliilor pentru infiinfarea, modernizarea

gi defrigarea plantaliilor multianuale, inclusiv a

planta!iilor viticole
t4 s492786 3875

1.3. Stimularea investiJiilor pentru procurarea tehnicii gi

utilajului agricol convenfional
96 9204626 8s24

1.4. Stimularea investifiilor pentru utilarea gi renovarea

tehnologici a fermelor zootehnice
4 2109s1 118

1.5. Stimularea procurlrii animalelor de prdsil[ qi menfinerii

fondului senetic al acestora
3 336001 336

1.6 Stimularea investiliilor pentru dem oltarea infrastructurii

postrecoltare gi procesare

1.6.1. Casele de ambalare gi frigiderele de pdstrare a
fructelor, strugurilor gi a legumelor.

4 2t9tss9 t9s1

1.6.2. Procesarea, uscarea gi congelarea fructelor, strugurilor,

legumelor gi a cartofilor
6 13944808 t3710

1.6.3. Prelucrarea, uscarea gi condilionarea cerealelor,

oleaginoaselor" florii-soarelui si a soiei
I 67304 2474

1.7. Stimularea creditdrii producdtorilor agricoli de cdtre

bincile comerciale gi instituliile financiare nebancare
9 2967617 4822

1.7.4 Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor in

asricultur6
r27 5300772 167

1.8 Stimularea constituirii qi funcliondrii grupurilor de

producltori agricoli
4 175685 116

2.2 Stimularea investi{iilor pentru procuarea

echipamentului de irigare
I 126998 1759

2.3 Stimularea producf,torilor agricoli pentru compensarea

cheltuielilor la irigare
t1 t823115 33

2.4. Stimulare.a investiliilor pentru procurarea

echipamentului no-till si mini-till
1

39283 888

)< Suslinerea promovdrii gi dezvoltdrii agriculturii ecologice 8 899287

4. imbundttrfirea gi dezvoltarea infrastructurii rurale 664

TOTAL: 40r s4174888
48370,345

Seceta, Grupa I 34 6520920 0

Seceta, irupa a II (Porumb) (Fl. Soarelui-Motorini) 6000tone z+J 3218263

$ef Sec{ia Agriculturi, Vasile Raru


