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                                                                                                                               PROIECT 

  DECIZIE nr. 4/                                  
                                                                                                                                                    

          din 05 noiembrie 2020       

 

     Cu privire la situația din sectorul agrar al raionului și măsurile 

 întreprinse pentru diminuarea impactului asupra producătorilor agricoli 

 și economiei raionului 

 
Ținând cont de solicitarea unor Consilierilor raionali privind situația din sectorul agrar 

al raionului și măsurile întreprinse pentru diminuarea impactului asupra producătorilor 
agricoli și economiei raionului, având în vedere avizul Comisiilor consultative pentru 
economie buget şi finanţe, şi probleme sociale, în temeiul art. art. 43 al. (1) lit. „j”, 46 al. 
(1) şi 53 lit. „q” al Legii nr.436/2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul 
raional, 
                                                      DECIDE:    
 
          1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dl. Valeriu Macari – şeful Direcţiei 
Agricultură și Alimentaţie privitor la situația creată în agricultura raionului ca rezultat a 
calamităților naturale din anul curent și măsurile întreprinse pentru diminuarea 
impactului asupra stării economice a producătorilor agricoli și economiei raionului. 
 
         2. Direcţiei Agricultură și Alimentaţie: 
 -  va continua asigurarea la nivel local a procesul de implementare a politicilor de stat în 
domeniul agriculturii și alimentației; 
 -  va acorda asistență consultativă și practică producătorilor agricoli din raion în vederea 
organizării și desfășurării lucrărilor din sector și atragerea investițiilor; 
 - va monitoriza și analiza informațiile din agricultura raionului și va interveni cu 
recomandări concrete pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive.  
 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama vice preşedintelui 

raionului pe probleme economice. 

 

         4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor vizate, se 

publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ „Monitorul de 

Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale. 

 

 

      Preşedintele  şedinţei                                                            

 

 Secretarul interimar al Consiliului raional                               Vasilii Bulat 
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                                        Notă informativă  

                                         

          Cu privire la situația creată în agricultura raionului ca rezultat a calamităților 

naturale din anul curent și măsurile întreprinse pentru diminuarea impactului asupra stării 

economice a agenților economici din agricultură și economiei raionului .  

 

   Stimată doamna Președinte,  Stimați consilieri,  Onorată asistență 

 Țin să vă informez  că raionul dispune de circa : 

  45662 ha  teren  cu destinație agricolă din care 

   35262 ha arabil   

   4922 ha plantații multianuale inclusiv 

   1742 ha livezi 

   1739 ha vii 

   1338 ha nucifere 

   103 ha  alte  culturi   

   5375 ha  grădini și loturi de pe lângă casă  

   În toamna anului 2019 și primăvara 2020 au fost însămânțate   culturi de  I grupă    

 Grâu de toamnă  -    9000 ha 

 Orz de toamnă -      1000 ha 

 Rapiță                    -  600 ha 

 Mazăre  de toamnă - 100 ha 

 Orz de primăvară   - 600 ha 

 Mazăre                   -  550 ha 

  În total culturile de prima grupă au constituit circa 11850 ha.  

    În rezultatul secetei hidrologice din iarnă și primăvară au suferit majoritatea suprafețelor 

însămânțate . De asemenea au avut de suferit  și plantațiile multianuale în deosebi livezile 

de  caise ,persic ,cireșe ,prun și nucifere de înghețurile de la începutul lunii aprilie cît si 

unele plantații de căderile de grindină care au avut loc în luna mai. 

    Prin circulara Nr.12 din 12.05.2020 am recomandat tuturor primăriilor convocarea 

comisiilor locale  pentru situații excepționale cu participarea reprezentanților  Direcției 

agricultură  și alimentație  a Consiliului raional și Secției raionale a IGSU  pentru 

examinarea și documentarea pagubelor pricinuite de secetă,înghețuri și ploile torențiale 

cu grindină.  Totodată a fost expediat și îndrumarul metodologic de apreciere , calculare 

și documentare elaborat de Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. 

   Sau convocat ,examinat și documentat pagubele sus menționate în 25 Primării. 

 Nu sau convocat comisii în primăriile Budăi, Coropceni, Codru nou, Negureni, Țînțareni 

și Văsieni. 

   În rezultatul examinării și documentării  au fost prezentate actele  la Direcția Agricultură 

și Alimentație și la Secția raională pentru  Situații de Urgență. Ulterior datele din acte au 

fost introduse în centralizator și prezentate la  Direcția politici de producție ,procesare și 

reglementare a calității produselor de origine vegetală a MADRM in  data de 19 mai. 

  În rezultatul evaluării sa constatat că  au avut de suferit de  seceta hidrologica 

cerealele de I grupă în proporție de 45-100% în dependența de amplasare, premergători  

și altele. Trebui de mai menționat că practic la noi în raion cultivăm la moment 4 culturi 

cerealiere grâu, orz,porumb și floarea soarelui. Avem în asolament suprafețe mici de 

mazăre ce constituie circa 2% din suprafețele ocupate cu cereale. 

Dar marea majoritate din agenții economici practică asolament din 2 culturi grâu și  

floarea soarelui. 

 

 

 

 



 

 

   Pagubele estimate total pe raion  la culturile de prima grupa  evaluate  au constituit 

 circa 45 ml. lei  

   După evaluarea documentelor prezentate la nivel central sa luat hotărârea de a  acorda 

compensații pentru agenții economici ale căror plantații  au fost afectate  în proporție de 

60% și mai mult. 

  În acești parametri la noi în raion sau încadrat circa  5750 ha de grîu,500 ha de orz, 

 455 ha de rapiță.    

Au fost reînsămînțate cu culturi de grupa II circa 1000 ha. 

Cuantumul despăgubirilor constituie :  Grâu de toamnă –1500 lei  

                                                              Orz de toamna -- 1530 lei 

                                                              Rapiță de toamnă – 2100 lei 

                                                              Pomicole ,nucifere,arbuști și căpșun -3800 lei 

                                                              Viță de vie -  3000 lei 

                                                              Legume în câmp deschis -2000 lei 

                                                              Mazăre  - 1100 lei per hectar. 

   La culturile  multianuale și legume despăgubiri se acordă dacă au suferit de grindină. 

Plata despăgubirilor se face prin intermediul AIPA. 

   Conform ordinului AIPA solicitanții de despăgubiri prezintă un set de documente care  

 sânt specificate  în borderoul actelor anexate . 

   Suma calculată estimativ care este alocată  la suprafețele afectate  mai mult de 60%   

 în raion  constituie  10526000  lei. ce constituie circa 23 % din suma pagubelor estimate.   

   Dar și mai gravă  situație sa creat în rezultatul continuării secetei cumplite din lunile  

iulie-septembrie  în care conform datelor postului Telenești de observații meteorologice 

 precipitațiile au constituit iulie 12%  august 10 % față de norma lunară. Au avut de suferit 

practic toate culturile .Dar mai mult au fost compromise culturile cerealiere de grupa II 

(porumbul și floarea soarelui) . 

Suprafața culturilor cerealiere  de grupa II au constituit 

   Floarea soarelui    9000 ha 

   Porumb                 13500 ha 

  Legume                  150 ha 

  Altele                      300 ha        terenuri nelucrate 462 ha 

  Prin scrisoarea nr. 30 din 20.07.2020 expediată  de  Direcția agricultură a Consiliului 

raional în adresa primăriilor sa recomandat convocarea Comisiilor pentru situații 

excepționale locale pentru examinarea și estimare pagubelor cauzate de secetă la  

culturile de grupa II.. În cadrul comisiilor au fost delegați reprezentantul Direcției 

agricultură și Secției raionale pentru situații de urgența Telenești. 

   Au fost examinate culturile menționate mai sus în exploatațiile agricole din toate 

primăriile raionului actate, introduse în centralizator și prezentate în format electronic  

MADRM la 04.09.2020  termenul fiind 26.08.2020  din motiv că unele primării au 

prezentat actele cu întârziere. De asemenea au fost expediate și în formă scrisă. 

   În total au fost examinate 15810 ha însămânțate și introduse în actele de constatare 

15329  ha  de floarea soarelui și porumb care au fost afectate. 

   Prejudiciul constituie circa 43600 tone în evaluare de 142ml 342mii lei. 

   Ulterior Guvernul urmează să evalueze situația și să primească o hotărâre în ce  

privește mărimea compensației alocate agricultorilor.  

 

 

  Șeful Direcției  

agricultură și alimentație                                                        V. Macari 
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