
Anexa 

la Decizia consiliului raional 

nr. 01/07-XXVII din 24.03.2022 

 

N O T Ă 

despre executarea deciziei consiliului raional nr. „Cu privire la programul de activitate al 

Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2021” 

       

     În anul 2021 Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare  şi-a direcţionat activitatea în 

conformitate cu atribuţiile şi sarcinile de bază a direcţiei stipulate în  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir nr. 03-XXVII din 19.12.2019.         

    Activitatea managerială a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2021 s-a axat 

pe atingerea  celor șase obiective generale:   

Obiectivul general I. Crearea premiselor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului 

agroindustrial al raionului Cantemir. 

Obiectivul general II.Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură: 

-practici durabile pentru gestionarea terenurilor agricole și resurselor de apă 

-tehnologii de producție prietenoase mediului 

-producție agricolă adaptată schimbărilor climatice 

Obiectivul general III. Îmbunătățirea niveluluide trai în mediul rural: 

-investiții pentru infrastructura fizică și serviciile din mediul rural 

-sporirea veniturilor în mediul rural 

-implicarea comunității locale în dezvoltarea rurală. 

Obiectivul general IV. Utilizarea eficientă a potenţialului dezvoltării regionale, cooperării 

transfrontaliere, integrării europene în atragerea, valorificarea şi asigurarea durabilităţii investiţiilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii interurbane.  

Obiectivul general V. Dezvoltarea capacităţilor participative ale autorităţilor publice la valorificarea 

investiţiilor locale, regionale şi internaţionale şi promovarea bunelor practici;  

Obiectivul general VI. Extinderea relaţiilor de cooperare şi promovare a imaginii raionului şi a 

comunităţilor locale în scopul realizării acţiunilor sau lucrărilor de interes comun. 

 

          Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost organizate şi desfăşurate  următoarele activititîți, 

măsuri de nivel raional cu producătorii agricoli din raion pe, care şi le-au asumat specialiştii 

serviciului agricol în planul de activitate pentru anul 2021 este şcolarizarea producătorilor agricoli 

în domeniul modernizării şi implementării noilor tehnologii pentru dezvoltarea unei agriculturi  

moderne cu produse competitive:  

1 seminare privind proiectele de subvenționare din FNDAMR, procedura de depunere a cererilor de 

subvenționare aferente plăților în avans și a măsurilor aferente dezvoltării zonelor rurale - 34 

participanti; 

12 seminare privind particularitățile tehnologice în cultivarea palntațiilor horticole  - 155 

producători; 

2 Seminar cu crescatorii de ovine , caprine si bovine ,,Pregatirea animalelor catre sezonul de 

pasunare’’, HG Nr667 din 23-07-2010 cu privire la pașunat si cosit au participat 28 persoane; 

 2 Seminar cu crescatorii de ovine, caprine si bovine unde fermierii au fost familiarizati cu HG 836 

din 18.11.2020  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plati directe per cap de 

animal.(Monitorul Oficial nr.318/992 din 02.12.2020); 

Seminarul cu tema ,,Diagnostica, profilactica si combaterea bolilor la albini ’’Apicultorii au fost 

informati cu privire la produsele farmaceutice de uz veterinar inregistrate in R. Moldova si utilizate 

in apiculture au participat 31 persoane; 

A fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de 

reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-

2021”, unde am venit cu 7 concluzii, propuneri, solicitări și precizări;                                                                      



A fost oferită asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare- 

au fost recepționate 241 dosare cu suma investiției constituind-32.830.428,95 leiei, suma de 

solicitată constituind -8.435.221,70 lei;  

Au fost procurate: combine – 3, tractoare – 24, utilaj agricol – 157 unități. 

    A fost oferită asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare 

pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural conform prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.476/2019  ca rezultat  au aplicat 9 primării  și investiția a fost în valoare 

13.964.279,72 lei .                                                                                         

      4 primării au acumulat un număr mare de puncte, dar nu au fost autorizate din lipsa mijloacelor 

financiare alocate în acest sens, suma solicitată a celor 4 proiecte investiționale a constituit-

2.682.720,00 lei, inclusiv suma solicitatată de primării ca Vișineovca -727.760,00 lei, Stoianovca-

793.200,00 lei, Linguta-610.500, lei și Gotești-551.200,00 lei.                       

    Alte 5 primării care au aplicat la proiecte investiționale  și suma  solicitatată fiind de 

11,281,559,72 lei inclusiv: Cociulia-2.387.141,60, Sadîc-1.729.512,52 lei, Cantemir-2.400.000,00 

mei, Ciobalaccia- 2.390.553,60 leiși Pleșeni -2.374.352,00 lei cu regret proiectele rescpective au 

fost neeligibile; 

A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au 

fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru 

deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:11 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu 

privire la programele şi finanţările interne şi externe; 

   Au fost desfășurate 8 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a 

managerilor cu participarea a 109 persoane. 

   Au fost elaborate 6 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și 

procurarea de imputuri suma totală beneficiată –6.458.000,00 lei. 

Analiza aprovizionării fabricilor de vin cu materie primă şi preţurile acestora; 

Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică. 

       

 Sa efectuat  anliza social- economică a raionului  sau înregistrat următorii indicatori:  

  Situația demografică în ianuarie-decembrie 2021 a fost determinată de o descreștere a nivelului 

natalității cu 1.8% și creșterea nivelului mortalității, nupțialității și divorțialității, respectiv cu 19,5 

la sută,  60,3 la sută, și 10,6  la sută.   

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2021 a fost de 7263.8 

lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 9.5%, și cu 25.6% mai puțin în raport cu 

media pe țară. 

  Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției  pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Cantemir la 1 ianuarie 2022 a constituit 414 persoane, majorîndu-se cu 42,8 la sută 

comparativ cu 1 ianuarie 2021 

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de 

raport au însumat  192060.4 mii lei, micșorînduse cu 2.9% față de ianuarie-decembrie 2020. Sursa 

principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a 

constituit  54.1%. 

         Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a 

fost de 215.1 mii, majorându-se cu 22.9% față de aceeași perioadă a anului trecut.  

     

     Direcția a avut o colaborare eficientă și constructivă  cu subdiviziunile Consiliului raional, a 

implementat în viață Deciziile Consiliului raional ce țin de domeniul de activitate. 

 

 

Șef Direcție agricultură,                                                          Vîlcu Larisa                                

economie și relații funciare                                                              

 

 

 

 



RAPORT 

privind activitatea Direcţiei agricultură 

economie şi relații funciare în anul 2021 

 

 

Stimaţi colegi, onorată asistenţă ! 

              În anul 2021 Direcţia agricultură, economie şi relaţii funciare  şi-a direcţionat activitatea în 

conformitate cu atribuţiile şi sarcinile de bază a direcţiei stipulate în  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare aprobat prin decizia Consiliului Raional Cantemir  nr.03-XXVII din 19.12.2019.         

    Activitatea managerială a Direcției agricultură, economie și relații funciare pe anul 2021 s-a axat 

pe atingerea  celor șase obiective generale:  

Obiectivul general I. Crearea premiselor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului 

agroindustrial al raionului Cantemir. 

Obiectivul general II.Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură: 

-practici durabile pentru gestionarea terenurilor agricole și resurselor de apă 

-tehnologii de producție prietenoase mediului 

-producție agricolă adaptată schimbărilor climatice 

Obiectivul general III. Îmbunătățirea niveluluide trai în mediul rural: 

-investiții pentru infrastructura fizică și serviciile din mediul rural 

-sporirea veniturilor în mediul rural 

-implicarea comunității locale în dezvoltarea rurală. 

Obiectivul general IV. Utilizarea eficientă a potenţialului dezvoltării regionale, cooperării 

transfrontaliere, integrării europene în atragerea, valorificarea şi asigurarea durabilităţii investiţiilor 

pentru dezvoltarea infrastructurii interurbane.  

Obiectivul general V. Dezvoltarea capacităţilor participative ale autorităţilor publice la valorificarea 

investiţiilor locale, regionale şi internaţionale şi promovarea bunelor practici;  

Obiectivul general VI. Extinderea relaţiilor de cooperare şi promovare a imaginii raionului şi a 

comunităţilor locale în scopul realizării acţiunilor sau lucrărilor de interes comun. 

   Obiectivele menționate au fost implementate de patru specialiști ai direcției agricultură,economie 

și relații funcare (din 8,5 unități conform statelor de personal) respectiv:  

Direcție agricultură -1 Şef direcție  și 3 specialiști principali  inclusic1specialișt principal vacant; 

Serviciul economie  -1 Şef seviciu  și 2 specialiști principali (toate 3 funcțiile vacante); 

Serviciul relaţii funciare -1 Şef seviciu și 1 specialit la moment vacant. 

          Pentru realizarea celor șase Obiective generale,Direcţia agricultură, economie şi relaţii 

funciare   a elaborat un Plan de de activitate care  a pus un accent deosebit pe creșterea 

competitivității sectorului agroalimentar, atragerea investițiilor legate de restructurarea și 

modernizarea sectorului agroalimentar, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 

îmbunătățirii nivelului de trai în zonele rurale.  Planul de activitate pentru anul 2021 s-a întocmit în 

urma unei analize minuţioase a activităţii serviciilor  şi a fiecărui specialist în parte pe parcursul 

anului 2020, care a fost însoţită de evaluarea acestora, iar obiectivele individuale de activitate şi a 

indicatorilor de performanţă pentru anul 2021 au fost stabilite reeşind din sarcinile reglementate de 

Regulamentul menţionat mai sus şi de documentele normative şi legislative atât raionale cât şi 

republicane. Majoritatea măsurilor din Planul de activitate au fost demarate și s-a reușit realizarea 

multor din cele prevăzute pentru anul 2021.  

   Dimensiunea și impactul agriculturii în secolul al XXI-lea sunt foarte importante iar agricultura 

modernă nu are doar rolul de a furniza produse alimentare, putem afirma cu certitudine că, fiind 

într-o coeziune evidentă cu zonele rurale, agricultura este interdependentă cu mediul, ceea ce-i 

atribuie, pe lîngă rolul important economic, un rol ecologic și unul social. S-a schimbat chiar și 



funcția sa primară de producție, în prezent accentul fiind pus pe siguranța și diversitatea produselor 

alimentare, iar secolul al XXI-lea a adus provocări noi, cărora agricultura trebuie să le facă față, 

cum ar fi volatilitatea prețurilor, schimbările climatice și sărăcia rurală.  

     O reprezentare succintă a parcursului, care a fost realizat în scopul îndepliniriicelor 6 obiective 

generale și obiectivelor specifice aferente, arată în felul următor:  

 

Sectorul agricol pentru raionul Cantemir reprezintă  ramura  de bază a economiei raionului și  sursa 

principală  de activitate pentru populația din sectorul rural.  

    Agricultorii din raion gestionează o suprafață de- 52759 ha de terenuri cu destinaţie agricolă, 

inclusiv arabil 43197 ha (din care grădini – 3729 ha), vii- 5383 ha (se lucrează – 3847 ha), livezi- 

1491 ha (se lucrează – 1299 ha), 5 fabrici de prelucrare a strugurilor(la moment 2 nu activează: 

primăriile , Chioselia şi Cania), 5,6 ha de sere, 2 uscătorii de fructe, o mini-fabrică de prelucrare a 

fructelor şi legumelor, 4 brutării, 8 mori de făină, 9 mori de ulei, 5 frigidere şi altele. 

    Pe parcursul anului 2021 în sectorul agrar au activat peste 90 producători agricoli, dintre care 6 

Cooperative Agricole de Producţie, 24 Societăţi cu Răspundere Limitată şi peste 60 Gospodării 

Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale,  Societăţi pe Acţiuni şi alte gospodării agricole cu suprafața 

mai mare de 50 ha amplasate pe o suprafaţă totală de 31300 ha, care au prelucrat terenuri agricole 

proprii sau  în relaţii de arendă. Celelalte 9562 ha (inclusiv 3678 ha de grădini) s-au lucrat în mod 

individual de către cele 5889 GŢ de fermier mici şi mijlocii. 

Obiectivul principal al  sectorului agroalimentar a fost şi este dezvoltarea agriculturii durabile în 

scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei din raion. 

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2022 se caracterizează prin 

următoarele date: 

Grîu de toamnă     -7800 ha   

Orz de toamnă      - 890 ha 

Rapiţă de toamnă  -2200 ha 

   Conform planului de activitate a direcţiei în I trimestru 2021, în scopul elaborării unui plan de 

acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de primăvară pe teritoriul raionului Cantemir, 

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Cantemir în comun cu APL de nivelul I  şi producătorii agricoli 

din raion a precizat suprafeţele însămânţate cu culturi de toamnă, luând în consideraţie suprafeţele 

de semănături compromise şi a întocmit  prognoza structurii semănăturilor de primăvară pe 

teritoriul raionului pentru roada anului 2021.  

     Odată cu începerea lucrărilor de primăvară la monitorizarea informaţiei s-a ţinut cont de  întreg 

sistemul tehnologic de producere în sectorul agroalimentar. Starea semănăturilor de toamnă a fost 

monitorizată permanent de către specialităţii serviciului agricol pe tot parcursul sezonului 

rece.Semănăturile culturilor de toamnă au ieşit din iarnă într-o stare satisfăcătoare, la care 

primăvara li s-a aplicat hrană suplimentură cu îngrăşăminte.  

  Anul precedent sa evidențiat pintr-o secetă cumplită astfel încă odată comfirmîndune necesitatea 

dezvoltării agriculturii durabile, prietenoase mediului, trecerea de la agricultura convenţională la 

cea ecologică cu adaptarea tehnologiilor la condiţiile de landşaft, bazată pe asolamente, utilizarea 

îngrşămintelor organice, preîntîmpinarea probelmelor agriculturii moderne /boli, buruiene, 

dăunători, eroziune/ orientată în direcţia fertilităţii solului. 

        Aplicarea măsurilor de conservare şi sporire a fertilităţii solulurilor în raion, inclusiv no-till şi 

mini-till este unul din obiectivele principale de activitate a serviciului. Astăzi avem gospodării 

agricole, care practică în producere tehnologii cu tehnică modernă cu bagaj mare de cunoştinţă şi 

dorinţa mare de a face agricultură. 



      Lucrarea minimă a solului  cuprinde din  în an proporţii şi mai mari, fiind aplicată în total pe 

suprafaţa de peste 11 mii ha în gospodăriile agricole:CAP „Glia”,CAP „Ciobalaccia”, CAP 

”Tismicub”,SRL „FEAGRI Stiharu”,SRL„Podgoreni”,ÎI  „Vasile  Ţaţu”,GŢ „ Doina Ioana”, SC 

”Măgura Agro”,SRL„ Agrolileu”,SRL”Ceseida”.        

      O analiză mai amplă a sectorului agricol și a secorului animalier se caracterizează prin următorii 

indicatori: 

       Suprafața însămânțată a culturilor agricole sub roada anului curent în întreprinderile agricole 

și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor 10 ha și peste a constituit 34815ha sau 

cu 1630 ha (4.9%) mai mult față de perioada respectivă a anului 2020. 

 

Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2021 se caracterizează prin 

următoarele date: 

 ha Structura 

suprafețelor 

însămînțate, % 

anul 

2021 

% față de 

anul 2020 

anul 

2020 

anul 

2021 

Suprafața însămînțată - total 34815 104.9 100 100 

din care:     

Cereale și leguminoase pentru boabe-total 21072 98.6 64.3 60.5 

din acestea:     

grîu de toamnă și primăvară 8475 108.1 23.6 24.3 

orz de toamnă și primăvară 2272 113.6 6.0 6.5 

porumb pentru boabe 9445 90.6 31.4 27.1 

leguminoase pentru boabe 774 70.4 3.3 2.2 

Culturi tehnice-total 13525 119.3 34.2 38.9 

din acestea:     

floarea soarelui 11625 118.5 29.6 33.4 

rapița de toamnă și primăvară 1818 119.1 4.6 5.2 

Cartofi, legume de cîmp și bostănoase-total 107 121.6 0,3 0.3 

din acestea:     

legume de cîmp 71 142.0 0.2 0.2 

bostănoase 30 88.2 0.1 0.1 

Culturi pentru nutreț-total 111 28.4 1.2 0.3 

din acestea:     

ierburi perene 107 123.0 0.3 0.3 

   

          Analiza datelor privind suprafețele însămînțate cu culturi agricole în întreprinderile agricole 

și gospodăriile țărănești (de fermier ) cu suprafața terenurilor de 10 ha și peste denotă faptul, că 

suprafața însămînțată totală s-a majorat cu 1630 ha ( cu 4,9%). Cota cea mai mare din suprafața 

total însămînțată revine suprafeței însămînțate de  cereale și leguminoase pentru boabe, care au 

constituit 21072 ha, adica  60,5%. 

 

 Producția vegetală.    Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile 

țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 10 ha și peste în  anul 2021 recolta globală 

și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel: 

 

  

Recolta globală 

obținută total 

Roada medie la 1 

hectar, 

chintale 
în % față 

de 2020 
chintale 

în % față 

de 2020 

Cereale și leguminoase pentru boabe 

-     total 
1309061 de 3.9 ori 62.0 de 3.7ori 



  

Recolta globală 

obținută total 

Roada medie la 1 

hectar, 

chintale 
în % față 

de 2020 
chintale 

în % față 

de 2020 

din care: 
 

 
  

grâu de toamnă și primăvară 431506 de 2.2 ori 50.9 de 2.1 ori 

orz de toamnă și primăvară 109100 de 2.0 ori 48.0 177.1 

porumb pentru boabe 745729 de 10.1 ori 78.9 de 9.5 ori 

Floarea-soarelui 314216 de 2.1 ori 26.9 167.5 

Sfeclă de zahăr - - - - 

Rapiță 59258 de 2.1 ori 32.0 162.4 

Soia  - - - - 

Cartofi 930 de 2.3 ori 155.0 173.6 

Legume de câmp 14961 105.1 209.0 66.8 

Fructe sămânțoase 35510 189.6 212.6 de 2.0 ori 

Fructe sâmburoase 64917 184.9 106.4 199.3 

Pomușoare - - - - 

Struguri - total 194442 138.5 89.5 144.4 

 

Producția animală. În ianuarie-decembrie 2021, în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, 

în întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier), care au la bilanț animale producția 

(creșterea) vitelor și păsărilor (în masă vie) s-a micșorat cu 2,8%, producția de lapte sa micșorat cu 

66,1%. 

 

În ianuarie-decembrie 2021 s-a înregistrat scăderea sporului zilnic în greutate la creșterea și 

îngrășarea bovinelor cu 49,1% iar a porcinelor s-a majorat cu 21,6% față de ianuarie-decembrie 

2020. Volumul de vânzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare s-a micșorat cu 58,4% comparativ 

cu trimestrul IV  2020. Productivitatea medie de lapte la o vacă s-a micșorat  cu 28,0% față de 

perioada similară a anului precedent. 

  

Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii se prezintă după 

cum urmează: 

 La 1 ianuarie 2021 

Ponderea 

(în % față 

de total) capete 

în % față 

de situația la 

1 ianuarie 

2020 

Bovine - total 1130 93,3 100,0 

din care:    

 întreprinderile agricole1 66 100,0 5,8 

 gospodăriile populației  164 92,8 94,2 

din ele vaci – total 

din care: 
840 86,6 100,0 

întreprinderile agricole1 19 76,0 2,3 

gospodăriile populației  821 86,9 97,7 

Porcine - total 4529 89,5 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole1 310 103,3 6,8 

gospodăriile populației  4219 88,6 93,2 

Ovine și caprine - total 228298 104,5 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole1 533 96,9 1,9 



 La 1 ianuarie 2021 

Ponderea 

(în % față 

de total) capete 

în % față 

de situația la 

1 ianuarie 

2020 

gospodăriile populației  27765 104,7 98,1 

Cabaline - total 673 87,9 100,0 

din care:    

întreprinderile agricole1 2 66,7 0,3 

gospodăriile populației 671 88,0 99,7 
1 

Întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier) care au la bilanț animale  

 

              Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost organizate şi desfăşurate  următoarele activititîți, 

măsuri de nivel raional cu producătorii agricoli din raion pe, care şi le-au asumat specialiştii 

serviciului agricol în planul de activitate pentru anul 2021 este şcolarizarea producătorilor agricoli 

în domeniul modernizării şi implementării noilor tehnologii pentru dezvoltarea unei agriculturi  

moderne cu produse competitive:  

1 seminare privind proiectele de subvenționare din FNDAMR, procedura de depunere a cererilor de 

subvenționare aferente plăților în avans și a măsurilor aferente dezvoltării zonelor rurale - 34 

participanti; 

12 seminare privind particularitățile tehnologice în cultivarea palntațiilor horticole  - 155 

producători; 

2 Seminar cu crescatorii de ovine , caprine si bovine ,,Pregatirea animalelor catre sezonul de 

pasunare’’, HG Nr667 din 23-07-2010 cu privire la pașunat si cosit au participat 28 persoane; 

 2 Seminar cu crescatorii de ovine, caprine si bovine unde fermierii au fost familiarizati cu HG 836 

din 18.11.2020  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plati directe per cap de 

animal.(Monitorul Oficial nr.318/992 din 02.12.2020); 

Seminarul cu tema ,,Diagnostica, profilactica si combaterea bolilor la albini ’’Apicultorii au fost 

informati cu privire la produsele farmaceutice de uz veterinar inregistrate in R. Moldova si utilizate 

in apiculture au participat 31 persoane; 

A fost organizată Consultarea  publică Cu  privire  la   „Regulamentului privind  modul de 

reparizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 2017-

2021”, unde am venit cu 7 concluzii, propuneri, solicitări și precizări;                                                                     

A fost oferită asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare- 

au fost recepționate 241 dosare cu suma investiției constituind-32.830.428,95 leiei, suma de 

solicitată constituind -8.435.221,70 lei; Au fost procurate: combine – 3, tractoare – 24, utilaj agricol 

– 157 unități. 

    A fost oferită asistenţa informațională şi suport practic la elaborarea dosarelor de subvenţionare 

pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural conform prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.476/2019  ca rezultat  au aplicat 9 primării  și investiția a fost în valoare 

13.964.279,72 lei .                                                                                         

      4 primării au acumulat un număr mare de puncte, dar nu au fost autorizate din lipsa mijloacelor 

financiare alocate în acest sens, suma solicitată a celor 4 proiecte investiționale a constituit-

2.682.720,00 lei, inclusiv suma solicitatată de primării ca Vișineovca -727.760,00 lei, Stoianovca-

793.200,00 lei, Linguta-610.500, lei și Gotești-551.200,00 lei.                       

    Alte 5 primării care au aplicat la proiecte investiționale  și suma  solicitatată fiind de 

11,281,559,72 lei inclusiv: Cociulia-2.387.141,60, Sadîc-1.729.512,52 lei, Cantemir-2.400.000,00 

mei, Ciobalaccia- 2.390.553,60 leiși Pleșeni -2.374.352,00 lei cu regret proiectele rescpective au 

fost neeligibile; 

A fost acordată asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a mijloacelor specifice IMM-urilor, au 

fost  încurajate activităţile antreprenoriale prin acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru 

deschiderea şi dezvoltarea noilor afaceri:11 beneficiari de consultanţă-diseminarea informaţiei cu 

privire la programele şi finanţările interne şi externe; 



   Au fost desfășurate 8 evenimente de socializare pentru formare antreprenorială și de pregătire a 

managerilor cu participarea a 109 persoane. 

   Au fost elaborate 6 Planuri de afacere pentru  procurarea de  utilaje/mașini agricole noi și 

procurarea de imputuri suma totală beneficiată –6.458.000,00 lei. 

Analiza aprovizionării fabricilor de vin cu materie primă şi preţurile acestora; 

Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică. 

 

                  Prin dispoziţia preşedintelui raionului a fost instituit Stafful Raional pentru organizarea 

şi desfăşurarea recoltării culturilor agricole, care a activat efectiv pe tot parcursul secerişului 

conform planului de activitate aprobat la prima şedinţă a acestuia, planului de desfăşurare a 

secerişului precum şi măsurilor antiincendiare principale, care au fost aduse la cunoştinţă 

producătorilor agricoli în comun cu secţia situaţii excepţionale.Pe tot parcursul campaniei de 

recoltare, specialiştii direcţiei au pus la dispoziţie producătorilor agricoli toate informaţiile necesare 

cu privire la metodele şi tehnologiile de recoltare în condiţiile respective, resursele tehnice, 

energetice, piese de schimb, oferte de acordare a serviciilor mecanizate, de achiziţionare a 

producţiei agricole şi altele.  

          DAERF a efectuat o evaluare a stării rețelelor de irigare din raion. Necătînd la faptul, că o 

bună parte a terenurilor cu destinație agricolă din raion se află în imediata apropiere de rîul Prut, 

practic nu este folosită posibilitatea irigării. Trebuie menționat, că la finele anilor nouăzeci, 

suprafața pasibilă pentru irigarea mare constituia 6056 ha și cuprindea 10 primării: 

  

Primăria Suprafața,ha 

Antonești 633 

Gotești 1517 

Cania 175 

Pleșeni 366 

Ciobalaccia 669 

Porumbești 229 

Stoianovca 446 

Țiganca 1499 

Plopi 218 

Toceni 304 

TOTAL 6056 

 

    La moment această rețea nu funcționează pentru că sunt dezasamblate stațiile de pompare din rîu, 

sunt defecte țevile de aducțiune cître bazinele de acumulare. Totodată, se irigă circa 230 ha, 

inclusiv, 40 ha din rîul Prut (Grand Depot – com. Antonești), 170 ha din alte surse (Lingura – 65 ha, 

Gotești – 85 ha, Vișniovca – 20 ha, alte primării – 20 ha). Se fac eforturi pentru construcția unui 

sistem pentru irigarea inițial a 130 ha de viță de vie în comuna Antonești. 

 

   Pe parcursul anului 2021 au mai  fost efectuate următoarele acţiuni de ordin economic: 

1. Analiza social-economică trimestrială şi anuală a raionului cu stabilirea concluziilor şi 

propunerilor în domeniul de activitate economică; 

2. Analiza aprovizionării fabricilor de vin cu materie primă şi preţurile acestora; 

3. Analiza implementării strategiei de dezvoltare socio-economică. 

 

    

1. În rezultatul efectuării  anlizei social-economice a raionului  sau înregistrat următorii 

indicatori : 

 

      Situația demografică în ianuarie-decembrie 2021 a fost determinată de o descreștere a  

nivelului natalității, nupțialității și divorțialității, respectiv cu 8,1 la sută, 27,8 la sută și 7,8 la sută și 

creșterea mortalității cu 1%.   



Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2020 a fost de 6634,5 

lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 19,4%, și cu 25,1% mai puțin în raport cu 

media pe țară.  

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (inclusiv cei aflați la evidență la 01.01.2021), a constituit 947 persoane, numărul 

căruia s-a majorat de 3 ori comparativ cu ianuarie-septembrie 2020. Numărul șomerilor aflați la 

evidență la finele lunii decembrie a fost de 432  persoane. 

 

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de 

raport au însumat  189642,4 mii lei, majorînduse cu 12,3% față de ianuarie-decembrie 2019. Sursa 

principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a 

constituit 49,1%. 

          

Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 

174,9 mii, micșorându-se cu 41,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.  

 

Principalii indicatori ai situației social-economice a raionului Cantemir în anul 2021 

 Ianuarie-decembrie 2021 

valoarea 

absolută 

în % față de 

ianuarie-

decembrie 

2020 

Câștigul salarial mediu lunar, lei 7263.81 109.52 

Numărul șomerilor oficial înregistrați (la 01.01.2022), persoane 414 142.8 

Investiții în active imobilizate din contul tuturor surselor de 

finanțare, mii lei 192060.4 97.1 

Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze,mii pasageri-km 9343.8 121.1 

Pasageri transportați cu autobuze și microbuze, mii pasageri: 215.1 122.9 
1 Trimestrul IV 

2 Trimestrul IV 2021 în % față de trimestrul  IV 2020 

 

2. Situația demografică 

Evoluția proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2021 se caracterizează prin următorii 

indicatori principali ai mișcării naturale a populației: 

 
Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 

2021 în % față de 

ianuarie-decembrie 2020 
2020 20211 

Născuți-vii, persoane 480 471 98.2% 

Decedați, persoane 612 731 119.5% 

din care, copii sub 1 an 3 6 De 2 ori 

Sporul natural  -260 - 

Numărul căsătoriilor 239 383 160.3% 

Numărul divorțurilor 95 105 110.6% 
1 Datele sunt prezentate conform ultimul domiciliu. 

 

Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2021 au fost înregistrați 471 născuți-vii, cu 

1.8%  la sută mai puțin comparativ cu perioada similară din anul precedent.  

Numărul persoanelor decedate a fost de 731 , cu 19.5% mai mult comparativ cu perioada ianuarie-

decembrie 2020. Numărul copiilor decedaţi în vîrstă sub 1 an în această perioadă s-a majorat de 2 

ori, fiind de 6 persoane. 

În ianuarie-decembrie 2021 au fost înregistrate 383 căsătorii, numărul acestora sa majorat cu 60.3% 

în comparație cu ianuarie-decembrie 2020.Conform Hotărârilor Judecătorești numărul divorțurilor 

oficial înregistrate a fost de 105, cu 10.6% la sută mai mult față de perioada corespunzătoare din 

anul trecut. 



Migrația internă 

 

 Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul 

migratoriu: 

 localități 

urbane 

localități 

rurale 

din 

localități 

urbane 

din 

localități 

rurale 

urban rural 

Total, persoane 58 227 64 469 -6 -242 

     inclusiv:       

În vârsta aptă de muncă       

(femei 16-56, bărbați 16-61) 51 205 47 425 4 -220 

Peste vârsta aptă de muncă       

(femei 57+, bărbați 62+)   7 21 17 43 -10 -22 

Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în 12 luni ale anului 2021 în raion 

au sosit 285 persoane și au plecat 533 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -248 

persoane.  

3. Piața muncii 

 

În trimestrul IV 2021, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 7263.8 

lei, în creștere cu 9.5% față de trimestrul IV 2020 și cu 25.6% mai mic comparativ cu câștigul 

salarial mediu pe țară (9767.6 lei).  

 

În sfera bugetară în trimestrul IV 2021 salariul mediu lunar a constituit 6911.6 lei cu 3.5% mai mult 

față de trimestrul IV 2020, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 7595.0 lei și s-

a mărit cu 15.2% față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. 

 

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2021, pe activități economice1 

Activități economice Lei 
În % față de: 

trimestrul IV 2020 trimestrul III 2021 

Total economie 7263.8 109.5 110.9 

Agricultură, silvicultură și 

pescuit 
7358.6 139.4 124.0 

Industrie 6531.3 99.2 99.5 

Administrație publică și 

apărare; asigurări sociale 

obligatorii 

7474.3 101.9 107.5 

Învățământ 7031.6 102.8 107.0 

Alte activități de servicii 7795.5 107.0 110.1 
1 Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile 

bugetare, indiferent de numărul de salariați, care î-și au sediul central în raionul Cantemir 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2022 în 

căutarea unui loc de muncă se aflau 414 şomeri înregistraţi.  Numărul șomerilor înregistrați de la 

începutul anului-952 persoane.Din numărul total de şomeri 47,2 la sută o constituie femeile. Circa 

9,4% din șomerii înregistrați de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a 

căruia a fost în luna decembrie 2021 de 1168,09 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către 

întreprinderi, reveneau în medie 2,6 șomeri. 

   

 

 

 

 

 

 



4. Sănătatea 

Tabelul 1. Morbiditatea populației prin principalele boli infecţioase 

 

5. Infracțiuni 

 

Conform informației Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2021, numărul 

infracțiunilor înregistrate a constituit 483 cazuri și s-a majorat cu 10,6%, în comparație cu ianuarie-

decembrie 2020. Infracțiunile comise pe teritoriul raionului constituie 1,8 % din numărul total de 

infracțiuni săvârșite pe teritoriul țării.  

 

Tabelul 2. Infracțiuni înregistrate, pe categorii 

 Ianuarie-decembrie 2021 

 Total, cazuri 

în % față de 

ianuarie-

decembrie  2020 

Infracțiuni înregistrate - total 483 110.6% 

inclusiv:    

Excepțional de grave, deosebit de grave și grave 65 95.6% 

Mai puțin grave 239 85.7% 

Ușoare 179 198.9% 

     Cele mai răspândite infracțiuni înregistrate au fost infracțiunile contra patrimoniului. În ianuarie-

decembrie 2021 au fost înregistrate 126 cazuri, ponderea acestora în total infracțiuni înregistrate 

fiind de  26.1 %.  

 Ianuarie-decembrie 2021 

Total, 

cazuri 

în % față de 

ianuarie-

dembrie 2020 

Escherichioze 3 42.9% 

Enterite, colite, gastroenterite provocate de agenți 

determinați 
19  146.2% 

Intoxicații și toxicoinfecții alimentare provocate de agenți 

nedeterminați 
- - 

Infecții intestinale acute provocate de agenți nedeterminați 45 140.7% 

Tuberculoza organelor respiratorii 27 112.5% 

Scarlatina - -5 cazuri 

Sifilisul 25 83.4% 

Infecția gonococică acută și cronică 6 85.8% 

Varicela 11 10.6% 

Hepatita virală B cronică fără Delta antigen primar 

depistată  
- - 

Hepatita virală C cronică primar depistată 

Infectia cu HIV(SIDA) 

- 

4 

- 

80.0% 

Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV) 11 78.6% 

Infecția enterovirală - - 

Pediculoza 10 111.2% 

Scabia 41 77.4% 

Infecţii acute ale căilor respiratorii cu localizări  

multiple 
4664 124.5% 

Pneumonii, bronhopneumonii acute 1488 93.1% 

Gripă - -4 cazuri 

Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) 1425 173.8% 



Conform datelor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale Ministerului Afacerilor 

Interne, în ianuarie-decembrie 2021 pe teritoriul raionului s-au înregistrat 28 incendii, care au 

determinat pierderi în sumă de 286.5 mii lei.  

 

6. Investițiile în active imobilizate 

În ianuarie-decembrie 2021 valoarea investițiilor în active imobilizate a constituit 192060.4 mii lei 

(în prețuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o 

scădere cu 2,9% (în prețuri comparabile). 

Investițiile în imobilizări corporale, în ianuarie-decembrie 2021 au însumat 191543.7 mii lei, fiind 

în scădere cu 3.0% față de perioada similară a anului precedent. 

 

Structura investițiilor în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2021 

 

Realizări, 

mii lei 

În % față de: 

ianuarie-

decembrie 

2020 

total 

Investiții în active imobilizate – total 192060.4 97.1 100,0 

Imobilizări necorporale 516.7 de 3.2ori m.m. 0.3 

Imobilizări corporale 191543.7 96.9 99.7 

din care:    

clădiri rezidențiale 2851.6 3.8 1.5 

clădiri nerezidențiale 23418.7 113.3 12.2 

construcții inginerești 20890.5 131.2 10.9 

mașini, utilaje, instalații de transmisie 101182.7 196.9 52.7 

mijloace de transport 13644.7 2.2 7.1 

alte imobilizări corporale 29555.5 110.9 15.4 

 

Din total investiții realizate în ianuarie-decembrie 2021, cea mai mare pondere revine investițiilor în 

utilaje, mașini, instalații de transmisie care a constituit 52.7%. 

 

Investiții în active imobilizate pe surse de finanțare. Pentru realizarea procesului investițional în 

ianuarie-decembrie 2021 au fost utilizate preponderent mijloacele proprii ale investitorului, care au 

constituit 103991.5 mii lei, reprezentând 54.1 % din valoarea totală a mijloacelor utilizate pentru 

realizarea investițiilor. 

Structura investițiilor în active imobilizate pe surse de finanțare în ianuarie-decembrie 2021 

 

Realizări, 

mii lei 

În % față de: 

ianuarie-

decembrie 

2020 

total 

Investiții în active imobilizate - total 192060.4 97.1 100,0 

din care, finanțate din contul:    

bugetului de stat 13771.8 148.7 7.2 

bugetelor unităților administrativ-

teritoriale 

32895.7 118.0 17.1 

mijloacelor proprii  103991.5 111.6 54.1 

altor surse 41401.4 69.8 21.6 

În ianuarie-decembrie 2021, pentru asigurarea necesităților investiționale din contul surselor 

bugetare, au fost utilizate 46667.5 mii lei, ceea ce constituie 21.6% din total investiții. 

 

 

 

 



7. Construcții 

În ianuarie-decembrie 2021, s-au eliberat 20 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi 

nerezidenţiale, în scădere cu 20% față de ianuarie-decembrie 2021. 

 

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2021 

 

 
Total, 

număr 

În % față de: 

 
ianuarie-

decembrie 2020 
total 

Total  20 80.0 100,0 

din care pentru clădiri:    

 rezidențiale (inclusiv pentru colectivități) 13 76.5 65.0 

În ianuarie-decembrie 2021 au fost date în exploatare 9 locuințe (apartamente, case individuale de 

locuit) cu suprafaţa totală de 1132.5 m², sau cu 47,1% mai putin față de ianuarie-decembrie 2020. 

 

 Locuințe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2021 

 Locuințe, unități 

Suprafața totală 

m2 

în % față de  

ianuarie-decembrie 

2020 

Total 9 1132.5 56.3 

case individuale de locuit 9 1132.5 56.3 

                                                    

 

8. Transporturi 

Numărul de pasageri transportați și parcursul pasagerilor realizat cu autobuze și microbuze, în 

ianuarie-decembrie 2021 

 

Mii pasageri 

În % față de 

ianuarie-

decembrie 2020 

Pasageri transportați – total, mii pasageri 215.1 122.9 

Parcursul pasagerilor – total, mii. pasageri-km 934.8 121.1 

 

 B Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală în ianuarie-

decembrie 2021 a constituit 215.1 mii pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie 2020 majorîndu-

se cu 22.9%. 

Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 9343.8 mii 

pasageri-km, cu 21.1% mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent.  

Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 0,4%, 

din totalul pe țară; parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze a înregistrat 0,5% din totalul pe 

țară. 

         În anul 2021 întreprinderile de transport au transportat 50.9 mii tone de mărfuri și a 

constituit 0,3% din totalul pe țară. Parcursul mărfurilor a constituit 5059.1 mii tone-km, ce 

reprezintă 0,1% din totalul pe țară. 

         În anul 2021 întreprinderile de transport au transportat 50.9 mii tone de mărfuri și a 

constituit 0,3% din totalul pe țară. Parcursul mărfurilor a constituit 5059.1 mii tone-km, ce 

reprezintă 0,1% din totalul pe țară. 

 

 

 

 

 

 



Serviciul relaţii funciare şi cadastru 

 

       În activitatea sa, serviciul relații funciare se conduce de Legile și Hotărîrile Parlamentului 

Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului referitor la reglementarea regimului proprietății 

funciare, ordinele Agenției Relații Funciare și de Regulamentul serviciului. 

           Pe perioada de dare de seamă de către serviciul relații funciare au fost acordate consultații 

persoanelor fizice și juridice privind reglementarea regimului proprietății funciare, efectuate lucrări 

de corectare în evidența grafică a terenurilor în primăriile raionului, ținerea cadastrului funciar și a 

monitoringului funciar. 

           Serviciul conlucrează în activitatea sa cu secția raională statistică la primirea formelor 

statistice 3agr- lista deținătorilor de terenuri agricole și 6p- terenurile fondului de rezervă a 

primăriilor, cu Direcția Finanțe la capitolul propuneri de buget pentru prognoză. 

             În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11.01.1995 ,, Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar,, și modificările 

ei aprobate prin Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova din 16 noiembrie 2004, nr.1261, din 27 

februarie 2007, nr.222, și scrisorii Agenției Relații Funciare și Cadastru, de către serviciu în baza 

dărilor de seamă prezentate de către ingenerii cadastrali ai primăriilor sa întocmit și prezentat 

Agenției Relații Funciare și Cadastru funciar al raionului. La compartimentul dat trebuie de 

menționat atitudinea neserioasă din partea primăriilor Porumbești, Stoianovca, Chioselia și Capaclia  

              Pe parcursul anului a fost petrecut seminar instuctiv cu specialiștii primăriilor  referitor la 

întocmirea Cadastrului funciar. 

   În rezultatul tuturor măsurilor întreprinse, apreciem rezultatele obţinute de producătorii agricoli 

din raion în dinamica acestor ani şi putem afirma cu certitudine că agricultorii din raion 

implementează cu succes noile realizări tehnico-ştiinţifice, modernizează procesul de producere, ce 

constituie o treaptă importantă în calea realizării Programului de dezvoltare a sectorului 

agroalimentar.  

             

Problemele majore sunt: 

 Lipsa specialiștilor în cadrul direcției; 

 Lipsa  specialiștii în domeniul reglementării regimului proprietății funciare în prmării; 

      

      În încheiere vreau să menţionez, că pe parcursul anului 2021, specialiştii direcţiei au depus 

eforturi în vederea implementării politicii agrare în teritoriu. S-au menţinut relaţiile de colaborare cu 

instituţiile ştiinţifice din republică cu ajutorul cărora s-au organizat diferite consfătuiri, seminare 

raionale, zonale şi republicane, care a avut ca scop familiarizarea producătorilor agricoli din raion 

despre însemnătatea aplicării tehnologillor performante şi promovarea culturilor cu valoare înaltă. 

 

Principalele obiective pentru anul 2022: 

1. Îmbunătăţirea calităţii executării deciziilor Consiliului Raional Cantemir, dispoziţiilor 

preşedintelui şi ordinelor emise.   

 

2. Crearea premiselor de funcţionare şi de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al 

raionului Cantemir. 

 

3. Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii la bunuri, servicii şi lucrări  în 

conformitate cu legislaţia  în vigoare. 

 

4. Pregătirea economiei raionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în 

perioada de toamnă-iarnă 2021-2022.  

 

5. Asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor comisiilor de importanţă raională şi altor 

activităţi.  

Șef Direcție agricultură,                                                               Vîlcu Larisa                                                                                                         

economie și relații funciare                                                                       


