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DECIZIE nr. 1-29
din 22 februarie 2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului
concursului Cu privire la evaluarea performanţelor
lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018
În conformitate cu prevederile art.43 alin.(2) al Legii privind Administraţia
Publică locală nr. 436-XVI din 28. XII .2006 şi în temeiul demersului dlui
A. Muţuţchi, şef DAA, Consiliul raional DECIDE:

I.

Se aprobă Regulamentul concursului Cu privire la evaluarea performanţelor
lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018, conform anexei nr 1.

II.

Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de totalizare a rezultatelor
concursului Cu privire la evaluarea performanţelor lucrătorilor din
agricultură pentru anul 2018, conform anexei nr.2.

III.

Direcţia Finanţe va aloca suma de 50,0 mii lei pentru premierea lucrătorilor
din agricultură, conform condiţiilor aprobate.

IV.

Asigurarea executării prezentei Decizii i se atribue d-nei Svetlana Rotundu,
preşedinte al raionului.

Secretarul consiliului raional

L.Vidraşco

Contrasemnat:

Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

Anexa 1
decizia nr.1-29 din 22 februarie 2018
REGULAMENTUL
concursului cu privire la evaluarea performanţelor lucrătorilor din agricultură pentru anul
2018
Pentru desfăşurarea cu succes a recoltării culturilor cerealiere şi leguminoase de I grupă,
Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Şoldăneşti a elaborat următoarele
condiţii de stimulare, premiere a agenţilor economici participanţi la seceriş.
1.
Vor fi desemnaţi învingători colectivele detaşamentelor de recoltare – transportare a
cerealelor care vor finaliza recoltarea spicoaselor şi leguminoaselor în cel mai scurt timp,
dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare, iar eliberarea cîmpurilor, scîrtuitul paielor şi
dezmiriştirea în 30 zile lucrătoare, după încheierea treieratului .
Locul I - roadă nu mai mică de 35 q/ha de grîu şi 32 q/ha de orz – cu înmînarea Medaliei de
invingator (conducatorului), suvenir şi a unui premiu bănesc în sumă de:
1500 lei. - pentru AE cu suprafeţele de recoltare mai mare de 300 ha
1000 lei. - pentru AE cu suprafeţele de recoltare pînă la 300 ha
Locul II- roada de grâu nu mai mică de 30 q/ha şi la orz nu mai mică de 28 q/ha – cu înmînarea
Medaliei de invingator (conducatorului) , suvenir şi a unui premiu bănesc în sumă de:
1000 lei - I categorie
750 lei - II categorie
Locul III – roada de grâu nu mai mică de 28 q/ha şi la orz nu mai mică de 26 q/ha – cu înmînarea
Medaliei de invingator (conducatorului), suvenir şi a unui premiu bănesc în sumă de:
750 lei - I categorie
600 lei - II categorie
2. Se desemnează învingători între participanţii antrenaţi la treieratul cerealilor;
vor fi premiate cu suvenire si premii banesti echipajele, care vor treiera cea mai mare cantitate
de boabe, dar nu mai puţin de:
Pentru combinele de tip SC- 5 „NIVA”
I loc 350 tone premiu bănesc – 600 lei
II loc 300 tone premiu bănesc - 450 lei
III loc 250 tone premiu bănesc – 300 lei
Pentru combinele de tip „Don” şi de export:
I loc
500 tone premiu bănesc –600 lei
II loc 450 tone premiu bănesc -450 lei
III loc 400 tone premiu bănesc -300 lei
3. Conducătorii mijloacelor de transport vor fi premiaţi cu suvenire si premii baneşti pentru
transportarea a cea mai mare cantitate de cereale fără pierderi şi fără încalcarea regulilor de
circulaţie rutieră, nu mai puţin de:
Pentru maşini cu capacitatea pănă la 5 tone:
I loc 400 tone premiu bănesc - 450 lei
II loc 350 tone premiu bănesc - 300 lei
III loc 300 tone premiu bănesc - 250 lei
Pentru maşini cu capacitatea mai mare de 5 tone:
I loc 550 tone premiu bănesc -450 lei
II loc 450 tone premiu bănesc -300 lei
III loc 400 tone premiu bănesc -250lei

Pentru finalizarea cu success a lucrărilor de toamnă şi prelucrarea de bază a solului se
stabilesc următoarele premii băneşti agenţilor economici din agricultură, care vor respecta
condiţiile:
1. Semănatul culturilor de toamnă în termeni optimi şi în cantitatea preconizată
anterior, dar nu mai tîrziu de 30 octombrie 2018.
2. Finalizarea recoltării culturilor tîrzii pînă la 15 noiembrie 2018.
3. Prelucrarea de bază a solului pe toată suprafaţa gestionată , calitativ şi nu mai tîrziu
de 20 noiembrie 2018.
4. Recoltarea la culturile de bază nu mai puţin de 60 q/ha porumb, 23q/ha floarea
soarelui pentru I loc; 55 q/ha porumb şi 22 q/ha floarea soarelui pentru locul II şi 50
q/ha porumb şi 21 q/ha floarea soarelui pentru locul III.
Se stabilesc stimulenţi morali ,suvenire şi premii băneşti la categoria I ( agenţi economici care
gestionează o suprafaţă mai mare de 600 ha)
I loc - Medalie de invingator,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 2000 lei
II loc - Medalie de invingator,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei
III loc – Medalie de invingator,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 1000 lei
Categoria II( agenţi economici care gestionează o suprafaţă de la 300 pînă la 600 ha)
I loc – Medalie de invingator ,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 1500 lei
II loc – Medalie de invingator ,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 1000 lei
III loc – Medalie de invingator ,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 800 lei
Categoria III(agenţi economoci care gestionează o suprafaţă de pînă la 300 ha)
I loc – Medalie de invingator,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 1000 lei
II loc – Medalie de invingator,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 800 lei
III loc – Medalie de invingator ,suvenir şi premiu bănesc în sumă de 600 lei
Pentru persoanele menţionate de către MADRM cu Diplome de Onoare sau alte menţiuni se
institue cîte un premiu bănesc în sumă de 200 lei fiecare (5 persoane).
Pentru îndeplinirea măsurilor de profilactică ( vaccinarea obligatorie) în teritoriul primăriei la
100 % din efectivul de animale şi contribuirea la păstrarea şeptelului se premiază medicul veterinar
cu suvenir si premiu banesc în sumă de 300 lei (3 persoane).
Pentru îmbunătăţirea lucrului de selectare şi reproducţie a animalelor, însemânţarea a nu mai
puţin de 150 capete ( bovine) se premiază tehnicul pentru însămânţarea artificială cu suvenir si
premiu bănesc în sumă de 300 lei. (3 persoane).
Se desemnează învingători între crescătorii de animale, mulgătoare, care vor fi premiati cu
suvenire si premii banesti, pentru cea mai mare productivitate, dar nu mai puţin de:
I loc 4000 kg lapte de la o vacă furajată 600 lei
II loc 3800 kg lapte de la o vacă furajată 400 lei
III loc 3500 kg lapte de la o vacă furajată 300 lei
Se desemnează învingători între crescătorii de animale, operatori care vor fi premiati cu
suvenire si premii banesti pentru cea mai mare productivitate, greutate masă vie, dar nu mai
puţin de:
I loc 600 gr surplus zilnic în greutate - 600 lei
II loc 500 gr surplus zilnic în greutate - 400 lei
III loc 450gr surplus zilnic în greutate - 300 lei
Pentru conlucrarea cu administraţia publică locală , aportul la salubrizarea localităţii (
lucrări de deszăpezire, acordarea transportului pentru evacuarea şi lichidarea gunoiştilor
neautorizate etc) ,acordarea serviciilor cetăţenilor comunităţii pe parcursul anului , cât şi
pentru apreciera la comisia de concurs în domeniul Agriculturii cu menţiune ca cel mai bun
producător agricol se decernează titlul onorific „ Omul Anului 2018 în domeniul Complexului
Agroalimentar” cu înmânarea Diplomei de Onoare , suvenir (statuietă sau cupă) şi un premiu
bănesc în sumă de 1500 lei persoanei desemnate.

Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii Zilei Agricultorului şi totalizării concursului

Cu privire la evaluarea performanţelor lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018
se va aloca suma de 50 000 lei.
Comisiei de totalizare a concursului Cu privire la evaluarea performanţelor
lucrătorilor din agricultură pentru anul 2018 i se acordă dreptul de intervenire cu
modificări în repartizarea premiilor fără a schimba suma alocată.
Note:
1. Prioritate în concurs la condiţiile de stimulare se va socoti îndeplinirea de către agenţii
economici a cerinţelor:
- respectarea asolamentelor
- utilizarea tehnicii moderne, fertilizanţilor, PUF, seminţelor de soiuri şi
hibrizi, omologate şi de perspectivă,
2. Din condiţiile de stimulare vor fi excluşi agenţii economici care:
- vor admite încălcarea regulelor securităţii muncii
- nu vor prezenta dările de seamă la secţia statistică,DAA sau le prezintă cu întîrziere şi
falsificări de date statistice
- nu vor achita impozitele şi plăţile în buget conform legislaţiei în vigoare pentru anul 2017 şi 9
luni a anului 2018
- nu achită plata de arendă şi admit litigii cu arendatorii sau persoanele angajate
- nu au contracte de arendă înregistrate în primării şi plăţile corespunzătoare.

Responsabil:

A. Muţuţchi, şef DAA

Anexa 2

decizia nr.129 din 22 februarie 2018

Componenţa nominală
a comisiei de totalizare a rezultatelor finale
a concursului
A.Muţuţchi - şef DAA Şoldăneşti, preşedintele comisiei
Membrii comisiei:
I. Prisăcari
- şef Direcţie Finanţe
G. Storoja
- şef adjunct DAA
G. Strelciuc - preşedintele asociaţiei producătorilor de culturi cerealiere şi
tehnice din raionul Şoldăneşti
A. Ursachi
- inspector INTEHAGRO
L. Cazac
- şef Secţie situaţii excepţionale Şoldăneşti
P. Brădescu - coordinator de proiect ACSA
L. Paierele
- inspector şef , Inspecţia Ecologie Şoldăneşti
M. Sandic
- preşedintele asociaţiei producătorilor de fructe
L. Dereli
- inspector superior, Inspectoratul fiscal Bălţi, filiala Şoldăneşti
Gh.Prodan
- şef Direcţie Siguranţa Alimentelor

