
REPUBLICA MOLDOVA PECnYEJIHKA MOJI/ţOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHEIblH COBET 
JIEOBA

proiect

DECIZIA nr. 7.5

din 14.10.2021 or. Leova

„Cu privire Ia organizarea şi desfăşurarea 
sărbătorii Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului 
din agricultură şi industria prelucrătoare”

In conformitate cu prevederile art 43 alin (2) al Legii nr.436 din 26.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.298-XII din 
25.11.1994 „cu privire la stabilirea sărbătorii anuale -  Ziua lucrătorului din agricultură şi industriei 
prelucrătoare”, Hotărârea nr.433 din 26.12.1990 „Cu privire la zilele comemorative, zilele de 
sărbătoare şi zilele de odihnă în Republica Moldova”, Decizia nr.5.9 din 10.12.2020 „Cu privire la 
aprobarea Bugetului consiliului raional pentru anul 2021” şi în scopul menţionării lucrătorilor din 
sectorul agrar şi industrial al raionului pentru merite deosebite în sporirea eficienţii producţiei agricole 
şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii sociale, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se stabileşte organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului 
din agricultură şi industria prelucrătoare”, la data de 26 noiembrie 2021, în oraşul Leova.

2. Se aprobă Regulamentul privind organizare şi desfăşurare a Sărbătorii „Ziua naţională a 
vinului şi a lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, conform anexei nr. 1.

3. Se pune în sarcina Direcţiei Agricultură, Relkţii Funciare şi Mediu, dlui Nicolae Tomşa şi 
Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport, dnei Tatiana Samoilenco, să asigure pregătirea şi 
organizarea Sărbătorii „Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului din agricultură şi industria 
prelucrătoare”.

4. Se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, dnei Maria Dubceac, pentru buna organizare şi 
desfăşurare a sărbătorii, efectuarea finanţării conform devizului de cheltuieli, anexa nr.2.

5. Sărbătoarea „Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului din agricultură şi industria 
prelucrătoare” se va organiza şi desfăşura cu respectarea măsurilor impuse de Comisia 
Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a raionul Leova.

6. Controlul executării prezentei dispoziţiei se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova, 
dlui Nicolae Priţcan

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional Leova

Contrasemnează 
Secretarul şedinţei
Consiliului Raional Leova Elena Copoţ

Avizat,specialist 
Ceoric Roxana



Anexa nr.l 
la Decizia Consiliului raional 

Nr.___ din 2021

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii 

„Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului din agricultură 
şi industria prelucrătoare în anul 2021”

1. Dispoziţii generale.

în scopul promovării tehnologiilor performante din agricultură, pentru dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea calităţi activităţilor agricole desfăşurate şi stimulării intreprinderilor şi antreprenorilor 
ce investesc masiv în ramură, recunoaşterea de către opinia publică şi de către administraţia publică 
a meritelor deosebite în domeniul de activitate, Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Mediu va 
organiza la 26 noiembrie 2021 sărbătoarea festivă dedicată „Zilei naţionale a vinului şi a lucrătorului 
din agricultură şi industria prelucrătoare”, în incinta Consiliului raional Leova, sala mare de şedinţe, 
et.II.

2. Organizarea sărbătorii comune.

2.1 Pentru desfăşurarea sărbătorii comune se instituie un comitet organizatoric.
2.2 Componenţa nominală a comitetului organizatoric se aprobă prin dispoziţia preşedintelui 
raionului. în componenţa acestuia se include, de regulă vicepreşedintele raionului care coordonează 
domeniul agroalimentar, şeful direcţiei agricultură, relaţii funciare şi mediu, conducătorii ai direcţiilor 
subordonate Consiliului Raional Leova şi serviciilor de ̂ concentrate în teritoriu, consilieri raionali şi 
agenţi econpmici, membrii Asociaţiei Producătorilor Agricoli din raionul Leova.

în activitatea sa comitetul organizatoric poate antrena specialişti ai direcţiilor subordonate 
Consiliului Raional în scopul efectuării acţiunilor organizatorice, acumulării, analizei şi verificării 
datelor.

Comitetul organizatoric va selecta agenţii economici, gospodăriile ţărăneşti şi de fermieri, 
persoane fizice cu cel mai bun rezultat în anul agricol 2021 conform condiţiilor prezentului 
regulament.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului „Cel mai bun vin Tulburel - 2021”, prin 
dispoziţia preşedintelui raionului va fi constituită comisia de degustare.

3. Condiţiile de premiere.

Pentru premiere, în calcul se vor lua datele confirmate statistic şi raportul dintre suprafaţă şi 
roada la hectar (exemplu 1: dacă producătorul X a recoltat de pe 10 ha cîte 3,5 t/ha, iar producătorul 
Y a recoltat tot aceeaşi roadă dar de pe o suprafaţă de 110 ha, învingător va fi producătorul Y; 
exemplul 2: dacă producătorul X cultivă un număr mai mare de culturi, iar Y număr 1-2 de culturi, 
învingător va fi producătorul X.).

3.1 Pentru cel mai bun producător ce utilizează tehnici şi tehnologii performante în agricultură 
în anul 2021(2 locuri).
3.2 Pentru cel mai bun producător de cerealiere cu suprafaţa mai mare de 300 ha, în anul 2021 

(2 locuri).



Se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.3 Pentru cel mai bun producător de culturi tehnice cu suprafaţa mai mare de 300 ha, în anul 

2021 (2 locuri).

Se decernează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.4 Pentru cel mai bun producător de fructe cu suprafaţa mai mare de 10 ha, în anul 2021.

Se decernează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.5 Pentru cel mai bun agent economic din industria de producere şi prelucrare, în anul 2021. 

Se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

Se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.6 Pentru cel mai bun producător de cerealiere cu suprafaţa mai mică de 300 ha, în anul 2021 

(2 locuri).

Se decernează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.7 Pentru cel mai bun producător de culturi tehnice cu suprafaţa mai mică de 300 ha, în anul 

2021 (2 locuri).

Se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei

3.8 Pentru cel mai bun producător de fructe şi legume cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în anul 

2021 (2 locuri).

Se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.9 Pentru cel mai bun vin fabricat de întreprinderile industriale “Polobocul de Aur” 2021.

3.9.1. Premiul mare - se decernează diploma Consiliului raional Leova şi un un trofeu 

personalizat (poloboc 80-100 litri) în sumă de 1200 lei.

3.9.2 Primul loc -  se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova şi un un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei.

3.9.3 Locul doi -  se decemează diploma garadul II a Consiliului raional Leova şi un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei.

3.9.4 Locul trei -  se decemează diploma gradul III a Consiliului raional Leova şi un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei.

3.10 Gospodării Ţărăneşti şi de fermieri şi persoane fizice. Prezentarea celor mai bune mostre 

de vin “Polobocul de Aur - Tulburel” 2021.

3.10.1 Premiul mare - se decemează diploma Consiliului raional Leova şi un un trofeu 

personalizat (poloboc 60-90 litri) în sumă de 1200 lei.

3.10.2 Primul loc -  se decernează diploma gradul 1 a Consiliului raional Leova şi un un 

trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.10.3 Locul doi -  se decemează diploma garadul II a Consiliului raional Leova şi un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei (2 locuri =600 lei).



3.10.4 Locul trei -  se decernează diploma gradul III a Consiliului raional Leova şi un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei (3 locuri =900 lei).

3.11. Pentru cea mai de succes „Femeie Fermier-2021” :

3.11.1 Pentru cea mai de succes „Femeie Fermier-2021” care a făcut investiţii la plantarea 

culturilor multianuale - se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova şi un un trofeu 

personalizat în sumă de 300 lei.

3.11.2. Pentru cea mai de succes „Femeie Fermier-2021” care a făcut investiţii la procurarea 

tehnicii şi utilajului agricol performant - se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova 

şi un un trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.11.3. Pentru cea mai de succes „Femeie Fermier-2021” care gestionează cea mai mare 

suprafaţă de terenuri agricole - se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova şi un un 

trofeu personalizat în sumă de 300 lei.

3.12. Pentru cele mai mari investiţii în infrastructura de producere a culturilor cu valoare 

adaugată - se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova şi un un trofeu personalizat 

în sumă de 300 lei (2 locuri).

3.13. Pentru cel mai bun producător de struguri tehnici cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în anul 2021 -

se decernează diploma gradul I a Consiliului raional 

300 lei (2 locuri).

Leova şi un un trofeu personalizat în sumă de

3.14. Pentru cel mai bun producător de struguri de masă cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în anul 2021

- se decernează diploma gradul I a Consiliului raional Leova şi un un trofeu personalizat în sumă de 

300 lei (2 locuri).

4. Finanţarea premianţilor

4.1 Mijloacele financiare destinate desfăşurării 
conformitate cu condiţiile prezentului regulament 
desfăşurarea sărbătorii.
4.2 Controlul asupra cheltuielilor efectuate pentru 
exercitat de către Direcţia Finanţe din subordinea 
Agricultură, Relaţii Funciare şi Mediu.

org;
Co

sărbătorii comune pot fi folosite numai în 
şi devizului de cheltuieli preconizate pentru

anizarea şi desfăşurarea sărbătorii comune este 
nsiliului Raional Leova de comun cu Direcţia

5. Dispoziţii finale.

5.1 Prezentul Regulament se aprobă, se modifică şi se abrogă de Consiliul Raional Leova la 
necesitate.

Secretarul Consiliului Raional Leova Elena Copoţ



Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului Raionului Leova 

nr.6.5 din 14.10.2021

Deviz de cheltuieli
pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii 

„Ziua naţională a vinului şi a lucrătorului din agricultură şi industria
prelucrătoare”

Nr.
d/o Denumirea activităţii Locuri, premii Suma

(lei)

Num.
de

nominalizări
1 2 3 4

1.
Pentru cel mai bun producător ce utilizază 
tehnici şi tehnologii performante în 
agricultură în anul 2021

2x 300+Diplomă 600
2

2.
Pentru cele mai mari investiţii în 
infrastructura de producere a culturilor cu 
valoare adaugată

2x300+Diplomă 600
2

3. Pentru cea mai de succes „Femeie Fermier- 
2021” 3x300+Diplomă 900 3

4.
Pentru cel mai bun producător de cerealiere 
cu suprafaţa mai mare de 300 ha, în anul 
2021.

2 x 300 lei+Diplomă 600
2

5.
Pentru cel mai bun producător de culturi 
tehnice cu suprafaţa mai mare de 300 ha, în 
anul 2021.

2x 300 lei+Diplomă 600
2

6. Pentru cel mai bun producător de fructe cu 
suprafaţa mai mare de 50 ha, în anul 2021. 300+Diplomă 300

1

7.
Pentru cel mai bun agent economic din 
industria de producere şi prelucrare, în anul 
2021.

300+Diplomă 300
1

8.
Pentru cel mai bun producător de cerealiere 
cu suprafaţa mai mică de 300 ha, în anul 
2021.

2x300+Diplomă 600
2

9.
Pentru cel mai bun producător de culturi 
tehnice cu suprafaţa mai mică de 300 ha, în 
anul 2021.

2x300+Diplomă 600
2

10.
Pentru cel mai bun producător de fructe şi 
legume cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în 
anul 2021.

2x300+Diplomă 600
2

11.
Pentru cel mai bun producător de struguri 
tehnici cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în 
anul 2021.

2x300+Diplomă 600
2

12.
Pentru cel mai bun producător de struguri de 
masă cu suprafaţa mai mică de 10 ha, în anul 
2021.

2x300+Diplomă 600
2

13.

Pentru cel mai bun vin fabricat de 
întreprinderile industriale în 2021. 
Prezentarea celor mai bune mostre de vin 
“Polobocul de Aur 2021

Pr. mare^ 
1200+Diplomă 
Loc I = 300+Dip gr.l

2100

4



Loc II = 300+Dip. gr. 
II
Loc III

=300+Dip.gr.III

14.
Gospodării Ţărăneşti şi de fermieri şi 
persoane fizice. Prezentarea celor mai bune 
mostre de vin “Polobocul de Aur 2021

Pr. mare= 
1200+Diplomă
1 loc 1= 300+Dip gr.I
2 loc 11= 600+Dip. gr. 
II
3 loc III = 900 + 
Dtp.gr.III

3000

7

Asigurare muzicală 20000 20000
Trofee personalizate pentru veteranii muncii 25 x 500 12500 25
Produse alimentare la degustare 1000
Banerul + materiale informaţionale 3000
Furshet 12(5 per.x 100 lei 12

500
Motorină 1500
Cheltuieli neprevăzute 1 000
TOTAL: 63 500 lei 59

Secretarul Consiliului Raional Leova Elena Copoţ


