REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
HÎNCEŞTI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ХЫНЧЕШТЬ

MD-3401, mun. Hînceşti, str. M. Hîncu, 126
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

МД-3401, мун. Хынчешть, ул. М.Хынку, 126
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-23-02,
E-mail: consiliul@hincesti.md

DECIZIE
mun. Hînceşti
din 12 octombrie 2017

nr.05/21

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”,
consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului"
și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"
În temeiul Hotătârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 433 – XII din 26 decembrie
1990 ,,Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în
Republica Moldova" (cu modificările și completările ulterioare); Hotărîrii Guvernului nr.
1151 din 02 septembrie 2002 cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea
conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de
la bugetul de stat, precum și în scopul organizării și desfășurării pe data de 14 octombrie
2017 pe teritoriul raionului Hîncești a Festivalului ,,Toamna Aurie 2017" consacrată
sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria
prelucrătoare", Consiliul Raional Hînceşti, DECIDE:
1. Se stabilește 14 octombrie 2017 data de desfășurare a Festivalului ,,Toamna Aurie
2017", în mun.Hîncești, Piața Suveranității;
2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului
„Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului"și ,,Ziua
lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"(conform Anexei nr.1);
3. Se aprobă planul de acțiuni şi devizul de cheltuieli necesar pentru buna organizare
şi desfăşurare a Festivalului „Toamna Aurie 2017” în raionul Hînceşti conform
Anexei nr.2, 3;
4. Cheltuielile vor fi suportate din contul mijloacelor financiare aprobate la Aparatul
Președintelui, Direcția Cultură și Turism la capitolul măsuri culturale.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui
Raionului, dl Dumitru CORNEI.
Preşedintele şedinţei:

Vasile GAJIU

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Anexa nr. 1
La Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/20 din 12.10.2017

Conceptul
Festivalului „Toamna Aurie 2017 ”
consacrat sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și
,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"
Festivalul „Toamna Aurie 2017” (în continuare-Festivalul), ca şi idee generală, este
o manifestare cu caracter festiv, cu menirea de a evidenţia lucrătorii din agricultura şi
industria prelucrătoare, a le aprecia performanţele în activitate, prin prizma laitmotivilui
„Omul-Sufletul Gliei”, luănd în consideraţie importanţa şi ponderea complexului
agroindustrial în economia naţională a republicii.
Festivalul exprimă îmbinarea organică şi armonioasă a sărbătorii „Ziua Naţională a
Vinului” şi a sărbătorii „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”, cele
două sărbători avînd, în general, aceleaşi scopuri şi obiective, precum şi prestaţia
educativă a culturii de consum al vinului, a produselor agroalimentare locale, cel mai
frecvent-ecologice.
Regulamentul
Festivalului „Toamna Aurie 2017 ”
consacrat sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și
,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"
Festivalul „Toamna Aurie 2017” este organizat de către Consiliul raional Hîncești,
Direcția Agricultură şi Alimentaţie, Direcția Cultură și Turism, primăriile raionului
Hînceşti.
Obiectivele Festivalului
1. Valorificarea și popularizarea tradițiilor naționale, coloritului rustic.
2. Promovarea imaginii localităţilor rurale, a producătorilor agricoli autohtoni și a
produselor agroalimentare locale. Stimularea performanţelor în domeniu.
3. Promovarea (cu tentă educativă) a culturii de consum a vinurilor de calitate, şi a
consumului de produse agroalimentare locale, cel mai frecvent ecologice.
Participanţii
La Festival participă persone fizice, gospodării ţărăneşti, întreprinderi agricole,
întreprinderi prelucrătoare , primăriile localităţilor din r-ul Hîncești, colective artistice,
meşteşugari, oaspeţi şi invitaţi speciali ai festivalului, incusiv oaspeţi de peste hotare.
Organizarea Festivalului
Data şi locul organizării Festivalul „Toamna Aurie 2017” - 14 octombrie 2017,
mun.Hîncești, Piaţa Suveranităţii.

Organizarea Festivalului va fi ghidată de Planul de acţiuni şi măsirile preconizate
(anexa nr.2).
Amplasarea participanţilor se va efectua conform spaţiilor prevăzute de un plan de
amplasament prestabilit şi aprobat. Repartizarea spaţiilor va avea loc conform listei de
înregistrare prealabilă a participanţilor, cu începere de la ora 7:00.
Desfăşurarea Festivalului
Pregătiri şi aranjamente de amplasare – cu începere de la 7:00.
Deschiderea Festvalului şi desfăşurarea ulterioară va avea loc conform Scenariului de
desfăşurare a Festivalului (anexa nr.2) cu începere de la ora09:30 - 10:00 .

Concursuri
organizate în cadrul festivalului
1. Concursul ”Cea mai bună prezentare a unei gospodării ţărăneşti
improvizată”.
Participanţi: primăriile raionului, agenți economici.
Obiectul concursului: Primăriile vor prezenta expoziții, ce vor oglindi curțile și
gospodăriile țărănești în perioada de toamnă.
Scopul concursului: Reflectarea diversităţii produselor agricole şi a coloritului
rustic din localităţile raionului.
Criterii de evaluare
a. Relevanța expoziției.
b. Aspectul estetic, diversitatea produselor agricole, creativitatea și fantezia în
amenajarea expoziției.
c. Prezența în prezentarea ,,Gospodăriei țărănești" a elementelor din portul,
meșteșugurile și obiceiurilor / tradițiilor localității, bucatelor tradiționale.
Punctaj maximal pentru fiecare criteriu - 10 puncte.
Premiile Președintelui – total – 20 000 lei :
Premiul Mare – 8000 lei
Locul I –
5000 lei
Locul II –
4000 lei
Locul III –
3000 lei
Premii pentru buna prezentare a localității – 35 × 1000 = 35 000 lei
2. Premii pentru meşteri populari -2200 lei:
- premiul I – 1000 lei
- premiul II – 700 lei
- premiul III – 500 lei

3. Concursul ,,Polobocul de Aur” – va fi organizat de Filiala Hînceşti a Camerei de
Comerț și Industrie.
4. Premierea agenților economici din agricultură și industrua prelucrătoare întru
stimulărea performanțelor înregistrate pe domenii:
40 agenți economici × 1000 lei = 40 000 lei:
 Cereale, legume, oleaginoase – 6 premii
 Fructe și Bacifere –3 premii
 Legume (inclusiv teren protejat) – 3 premii
 Struguri de masă – 3 premii
 Struguri pentru vin – 4 premii
 Plante eterooleaginoase și medicinale – 2 premii
 Apicultură – 2 premii
 Procesare struguri pentru vin – 4 premii
 Crescători de ovine și caprine – 4 premii
 Crescători de suine – 2 premii
 Crescători de bovine pentru carne – 2 premii
 Crescători de bovine pentru lapte – 1 premii
 Procesare cereale, oleaginoase (morărit, oloinițe) – 2 premii
 Brutărie, patiserie – 2 premii

Finanțarea Festivalului
Cheltuielile pentru organizarea evenimentului vor fi suportate din contul
mijloacelor financiare aprobate în devizul de cheltuieli pentru anul 2017, Aparatul
Președintelui, la capitolul măsuri culturale și din mijloacelor prevăzute în bugetul
Direcției Cultură și Turism.

Dispoziții finale
Totalizarea rezultatelor, cu decernarea diplomelor și a premiilor speciale se va
efectua în cadrul închiderii oficiale a festivalului “Toamna Aurie 2017” .

Elaborat: Ion Sîrbu, Șef Direcția Agricultură și Alimentație

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Anexa nr. 2
La Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/21 din 12.10.2017

PLANUL DE ACȚIUNI
pentru organizarea și desfășurarea în raion a
Festivalului „ Toamna Aurie 2017"
Consacrat sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și
,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"
14 octombrie 2017
Nr.
1

2

3
4

5

6

7
8

9

mun.Hînceşti
Activități

Organizarea ședinței de coordonare a acțiunilor
pentru organizarea și desfășurarea Festivalului
„Toamna Aurie 2017’’ .
Elaborarea proiectului Planului activităților de
organizare și desfșurare a Festivalului „Toamna
Aurie 2017” pe data de 14 octombrie 2017 în
mun.Hînceşti.
Elaborarea scenariului Festivalului „Toamna
Aurie 2017”.
Organizarea ședinței Consiliului de coordonare
pentru examinarea
scenariului, programelor,
concursurilor și altor acțiuni ale Festivalului
„Toamna Aurie 2017”.
Coordonarea activității de publicitate și
mediatizare a Festivalului ( publicitate în ziar, la
radiou, în teritoriul raionului) și filmareea
evenimentului, pagina web a Consiliului raional,
Televiziunea Agro-TV.
Pregătirea locației pentru desfășurarea sărbătorii:
- Asigurarea cu curent electric;
- Pregătirea scenei și sonorizarea ei;
- Organizarea curățeniei.
Elaborarea și prezentarea devizului de cheltuieli
pentru organizarea Festivalului.
Elaborarea schemei prealabile de amenajare a
expozițiilor, standurilor tuturor participanților la
festival.
Darea de seamă a Consiliului de coordonare
pentru pregătirea sărbătorii, conform programului
și scenariului, președintelui raionului.

Termenul de
executare
Pînă la
27.09.2017

Responsabil
D.Cornei

Pînă la data de
29.09.2017

I.Tulbu
I.Sîrbu
D.Cornei

Pînă la
29.09.2017
Pînă la
29.09.2017

I.Sîrbu
I.Tulbu
D.Cornei
I.Tulbu
I.Sîrbu

Permanent pînă
la 14.10.2017

E.Moraru
I.Tulbu
D.Cornei

Pînă la
14.10.2017

Z.Buruiană
I.Sîrbu
I.Tulbu

Pînă la
29.09.2017

I.Sîrbu
S.Vrabie

Pînă la
09.10.2017

I.Sîrbu
I.Tulbu
D.Cornei
D.Cornei
I. Tulbu

Pînă la
02.10.2017

Coordonarea participării persoanelor oficiale,
delegațiilor învitate la festival.
Asigurarea securității și ordinii publice pe
perioada desfășurării festivalului, inclusiv:
- Reglarea traficului auto;
- Asigurarea accesului liber pînă la locul
desfășurării festivalului a mijloacelor de
transport, ce deservesc participanții la
sărbătoare;
- Parcarea mijloacelorde transport .
Organizarea festivalului, conform scenariului și
programului aprobat.
Coordonarea
vînzării
producției
vinicole,
informaționale,
suvenirelor
și
celor
agroalimentare.
Realizarea unei serii de reportaje, interviuri,
cronici privind Festivalul.

Pînă la
14.10.2017
14.10.2017

Gh. Buza
D.Cornei
L.Luca

14.10.2017

Consiliul de
coordonare.
Consiliul de
coordonare.

15

Premierea învingătorilor concursurilor în cadrul
festivalului.

14.10.2017

16

Generalizarea activităților desfășurării Festivalului
„Toamna Aurie 2017”.

17.10.2017

10
11

12
13

14

Președintele Consiliului de coordonare

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

14.10.2017

14.10.2017

D.Cornei
I.Sîrbu
I.Tulbu
Gh.Buza
Consiliul de
coordonare.
D.Cornei
I. Tulbu

Dumitru CORNEI

Elena MORARU TOMA

Anexa nr. 3
La Decizia Consiliului raional Hîncești
nr.05/21 din 12.10.2017
Devizul de cheltuieli
pentru organizarea şi desfăşurarea
Festivalului „Toamna Aurie 2017”
Data desfăşurării:
Locul desfăşurării:

14 octombrie 2017
mun.Hîncești

Premiile Preşedintelui – total – 20 000 lei
Premiul mare – 8000 lei
Premiul I
- 5000 lei
Premiul II
- 4000 lei
Premiul III
- 3000 lei
Premii pentru buna prezentare a primăriilor: 35 x 1000 lei = 35 000 lei
Premii pentru agenţii economici din agricultură: 40×1000= 40 000 lei
Premii pentru meşteri populari -2200 lei:
- premiul I – 1000 lei
- premiul II – 700 lei
- premiul III – 500 lei
Diplome - 100buc. × 4 = 400 lei
Rame pentru diplome - 95 buc. ×61 = 5795 lei
Plicuri pentru premii: 100 ×0,70 lei = 70 lei
rechizite : 10 carnete ×15 lei= 150 lei; 10 pixuri×5 lei=50 lei; 10 folii ×0,50=5 lei =
205 lei
Banere: 3/4650 lei
Filmarea festivalului: - 3500 lei
Pauza de cafea : 100 persoane × 20 lei = 2000 lei
15 invitați speciali x 350 lei=5250 lei
Total pe deviz:

119 070, 00 lei

Elaborat: Ion Sîrbu, Șef Direcția Agricultură și Alimentație

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

