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I.Introducere
1.1.Situaţia în sectorul agricol;
▪ Sectorul agricol din raionul Hînceşti dispune de 76923 ha terenuri, inclusiv pământ arabil
55426 ha, vii 8259 ha, livezi 3083 ha. În teritoriu există circa 43 mii deţinători de terenuri
agriocle, suprafaţa medie a unei cote de teren este de 1,41 ha, efectivul de bovine alcătuieşte
13600 capete, inclusiv vaci 5410 capete, 21000 porcine şi 51500 ovine şi caprine. Acestea sunt
deservite de 2341 tractoare, 167 combine(cerealiere-162 şi porumb-5),443 semănători, 781
pluguri, cultivatoare 544 şi altă tehnică agricolă.
▪ sectorul de producere alcătuieşte 62 SRL, 8 CAP, 3 SA, 6450 GŢ înregistrate.
▪ structura culturilor de câmp constituie; spicoase 21 %, porumb 41 %, culturi tehnice 27 %,
culturi furajere 0,5 %, leguminoase 0,2 %. suprafeţele de legume 285 ha, cartof 31 ha.
▪ din toată suprafaţa plantaţiilor viticole 72 % alcătuiesc soiurile tehnice şi 27 % soiuri struguri
de masă.
▪ plantaţiile pomicole alcătuiesc: suprafeţele de sămânţoase 64% (măr 98%, păr 0,2%),
▪ sâmburoase 35% (prun 85%, piersic 13%, cireşe şi vişin 2% ) , altele 1%.
1.2.Problemele cu care se confruntă producătorii agricoli din zonă;
> necesitate în informaţie şi consultanţă agricolă privind implementarea proiectelor,
asigurare cu mijloace de producţie calitative, consultări juridice în probleme agrare,
analize economice, etc.
> necesitatea informaţiei privind comercializarea producţiei agricole
> obţinerea creditelor performante creşterea producţiei agricole
> soluţionarea problemelor legate de tranzacţiile funciare, mai ales primirea motenirii
terenurilor agricole, soluţionarea litigiilor funciare
> subvenţionarea ne obiectivă a producătorilor agricoli, în deosebi agenţilor economici mici
> necesitatea tehnicii şi utilajului agricol în corespundere cu cerinţele tehnologice
> probleme legate de managementul activităţii exploataţiilor agricole
1.3.Necesităţile producătorilor agricoli în servicii de informarte şi consultantă agriciolă;
□ implementarea unor elemente tehnologice mai avansate în obţinerea unor rezultate mai bune,
utilizarea mai eficientă a resurselor de producţie
□ căpătarea unor cunoştinţe profesionale în domeniul de activitate
□ îmbunătăţi întrucât-va bunăstarea economică a familiei prin dezvoltarea eficientă a afacerilor.
□ obţinerea informaţiilor privind comercializarea producţiei(piaţa de desfacere, contractele,
calitatea producţiei, activităţi de marketing şi a.), noţiunilor elementare juridice necesare la
desfăşurarea diferitor tranzacţii funciare, etc. aspecte economice, organizatorice în gestionarea
afacerilor.
□ consultări privind protecţia mediului, securităţii muncii, alte acte legislative necesare în
activitatea afacerilor.
1.4. Propuneri de soluţionare a problemelor şi necesităţilor în consultanţă a producătorilor
agricoli;
 conform sondajelor efectuate în vremea desfăşurării activităţilor s-a constat, că sunt
binevenite organizarea lor în grup(seminare, intruniri, vizitele pe teren) cît şi
consultările individuale.
 furnizarea zilnică a informaţiei în domeniul agricol solicitată de producători cum ar fi
pieţele, preţurile, livratorii de inputuri agricole.
 asistenţei tehnice la întocmirea diferitor documente, planuri business, alte documente în
procesul de activitate ale producătorilor agricoli
 fondarea sectoarelor demonstrative(ferme model, loturi demonstrative).
 atragerea şi ridicarea interesului economic pentru producătorii agricoli prin organizarea



şi desfăşurarea unor activităţi mai convingătoare şi practic de implementat.
implicarea specialiştilor competenţi şi a colaboratorilor Instituţiilor de Cercetare din
ţară

II. Servicii prestate.
• Îndeplinirea planului de activitate pentru perioada de activitate
Serviciile acordate au avut ca scop înviorarea stării de lucruri în sectorul agricol, a sprijini
agricultorii în gestionarea eficientă a exploataţiilor agricole pe care le posedă, aplicarea în
practică a unor tehnologii mai avantajoase, implicarea lor prin aceasta la diferite activităţi
organizate de Centrele noastre de consultanţă agricolă.
În perioada data, echipa a organizat şi desfăşurat: 43 seminare, 29 mese rotunde, 236 vizite pe
teren, 352 întruniri şi discuţii, adresările individuale alcătuiesc 7419 beneficiari. De aceste
activităţi au beneficiat 11825 persoane.








Seminare - 43 cu participare a 1560 persoane
Mese rotunde - 29 cu participare a 208 persoane
Vizite pe teren - 236 cu participare a 611 persoane
Întruniri/discuţii - 352 cu participare a 1920 persoane
Consultaii în scris – 107 persoane
Consultaţii individuale – 7419 persoane
Total beneficiari – 11825 persoane

• Analiza serviciilor prestate
Gradul de solicitare a serviciilor de Consultanţă şi Informare în anul 2016(după beneficiari).
Pe perioada de activitate situaţia este următoarea:
Trimestrul I – 3917 beneficiari – 33 %
Trimestrul II – 3092 beneficiari – 26 %
Trimestrul III – 2964 beneficiari – 25 %
Trimestrul IV – 1852 beneficiari – 16 %
Total – 11825 beneficiari – 100 %.
• Domeniile în care s-au acordat serviciile pentru agricultorii din aria de activitate
Serviciile de consultanţă şi informare în domeniile pe perioada de activitate(după beneficiari) se
prezintă în tabela de mai jos;
Tabela 1
Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul
Domeniile
Total
%
I
II
III
IV
Tehnologic
1748
1448
1228
763
5187
44
Juridic
638
493
464
350
1945
16
Economic
672
618
787
410
2487
21
Marketing
859
533
485
329
2206
19
Total
3917
3092
2964
1852
11825
100
Datele tabelei demonstrează, că în perioada nominalizată s-au acordat servicii de informare şi
consultanţă mai mult de ordin tehnologic, care şi alcătuieşte 44 %. O creştere mai semnificativă
este de ordin economic 21 %, marketing 19 % şi juridic 16 %. Totodată putem observă, că mai

mulţi agricultori au participat în activităţi desfăşurate în trimestrul unu, motivul este, că aici au şi
demarat activităţile în grup, cum ar fi seminarele tehnologice la tăiatul pomilor şi viţei de vie,
cultivarea legumelor în teren protejat şi a.

Domeniile (după beneficiari).

2206

5187
2487

Tehnologic
Juridic
Marketing
Economic

1945

Acordarea serviciilor de domeniul tehnologic
În acest domeniu pe perioada nominalizată s-au organizat şi desfăşurat activităţile;
 Seminare - 29 cu implicarea a 847 persoane
 Mese rotunde - 3 cu implicarea a 24 persoane
 Vizite pe teren - 209 cu implicarea a 521 persoane
 Activităţi în scris – 48 persoane
 Întruniri - 87 cu implicarea a 458 persoane
 Individual au beneficiat - 3260 persoane.
 Total – 5187 beneficiari
Principalele constrângeri şi necesităţi cu care s-au confruntat agricultorii din regiune în
perioada dată;

√ necesitate în informaţie şi
asistenţă tehnică privind implementarea
unor elemente tehnologice mai vansate
la creşterea culturilor agricole şi
animalelor, asigurarea cu mijloace de
producţie, consultări juridice în
probleme agrare, analize economice,etc
√ necesitatea în acordarea
serviciilor de asistenţă în ce priveşte
proiectarea noilor suprafeţe de plantare a
livezilor şi viilor, transpunerea acestora
în natură.
√ necesitatea de tehnică
agricolă pentru înfăptuirea lucrărilor
agricole mecanizate la
pregătirea terenurilor pentru semănat, semănatul, îngrijirea plantelor (fertilizare,
irigare, etc.).
√ depistarea unor boli şi vătămători la culturile agricole, consultările privind protecţia
plantelor, recomandări privind administrarea directă a îngrăşămintelor, pesticidelor
şi a altor substanţe chimice.
√ cunoaşterea stării de iernare a culturilor de toamnă, organizarea după necesitate a
lucrărilor de îngrijire pentru acestea
√ recomandări privind înfiinţarea noilor suprafeţe cu culturi agricole, cum ar fi
semănatul, plantarea butaşilor, răsadului de legume în câmp deschis
√ cunoaşterea tehnologiei de întreţinere şi alimentaţie a animalelor în diferite
condiţii de întreţinere
√ pentru deţinătorii de animale găsirea unor modalităţi în acumulare, păstrare şi
utilizare a deşeurilor organice de la fermele ce la aparţin.
√ prepararea şi păstrarea fânului, altor furaje pentru animale.
√ îndeplinirea măsurilor sanitar-veterinare la profilaxia animalelor
Implementarea
activităţilor ce au avut scopul soluţionării acestor probleme au dat
posibilitate;
 agricultorii să obţină informaţii si recomandări privind depistarea şi
combaterea bolilor, vătămătorilor apărute în plantaţiile viticole,
pomicole şi legume, a culturilor de câmp, utilizarea corectă a
substanţelor chimice
 prin intermediul centrelor de consultare, agricultorii au implementat
unele elemente tehnologice mai avansate cum ar fi: creşterea
legumelor în sol protejat la irigarea prin picurare, utilizarea noilor
soiuri şi hibrizi cu o productivitate înaltă şi rezistenţi la diferite
condiţii climaterice nefavorabile, noi metode de lucrare a solului(NoTill, Mini-Till) şi a.
 îndeplinirea lucrărilor de îngrijire a culturilor de toamnă (fertilizare,
lucrarea solului, etc.)
 s-au îndeplinit conform recomandărilor de la CL măsuri fitosanitare
în livezile pomicole, plantaţiile viticole şi legumicole.
 pentru deţinătorii de animale luând în vedere situaţia creată, s-au
organizat şi desfăşurat activităţi privind ameliorarea şeptelului de
animale, crearea condiţiilor de întreţinere şi nutriţie, desfăşurarea
măsurilor sanitar-veterinare profilactice la animalele domestice cu

implicarea specialiştilor veterinari, păstrarea şi pregătirea
corespunzătoare a nutreţurilor.
 Foto,seminar,16.09.16 ”Particularităţile tehnologice la înfiinţarea
ogorului de toamnă reieşind din condiţiile create”.
Aceste şi alte probleme şi necesităţi au fost soluţionate cu suportul membrilor echipei de
consultanţi prin acordarea serviciilor în mod individual, organizarea şi desfăşurarea seminarelor,
meselor rotunde, întrunirilor şi discuţiilor, vizitelor pe teren.

Acordarea serviciilor de ordin juridic
Activităţile organizate şi desfăşurate alcătuiesc,
• seminare - 1 cu participare a 23 persoane
• mese rotunde - 14 cu participare a 80 persoane
• vizite pe teren - 7 cu participare a 26 persoane
• activităţi în scris – pentru 17 persoane
• întruniri - 86 cu participare a 465 persoane
• individual s-au acordat servicii pentru 1334 persoane
Total de aceste servicii au beneficiat 1945 persoane
Principalele probleme în această perioadă au fost:
√ asistenţă la întocmirea contractelor privitor tranzacţiile funciare, legitimarea acestora
√ necesitatea acordării asistenţei privind relaţiile contractuale în general cele de
arendă a terenurilor agricole, muncă şi patrimoniale
√ respectarea legislaţiei privind soluţionarea litigiilor funciare
În urma acestora, producătorii agricoli în acest domeniu au putut beneficia de următoarele;

□ s-au perfectat documentele cu asistenţa consultanţilor locali pentru desfăşurarea
tranzacţiilor funciare.
□ în satele ariei de activitate deţinătorii de terenuri având proiecte pentru plantarea
livezilor şi viilor au beneficiat de informaţii privind transpunerea acestora în practică, cât
şi întocmirea documentelor necesare pentru plantare şi darea în exploatare, etc.
□ în perioada menţionată s-au soluţionat diferite cazuri litigii funciare şi
patrimoniale, mai multe cazuri au avut loc în satele Logăneşti, Cărpineni, Bobeica.
□ prin intermediul Centrelor locale s-a acordat asistenţă tehnică la desfăşurarea unor
tranzacţii imobiliare, intenţii şi posibilităţi de consolidare a terenurilor agricole.

Acordarea serviciilor de domeniul marketing
În acest domeniu s-au organizat următoarele activităţi;
• 3 seminare cu participare a 228 persoane
• 10 mese rotunde cu participare a 75 persoane
• 17 vizite pe teren cu participare a 59 persoane
• 80 întruniri cu participare a 458 persoane
• 1396 persoane au primit consultaţii individual
Total 2206 persoane au beneficiat de aceste servicii
În această perioadă producătorii agricoli sau confruntat cu unele probleme de comercializare a
producţiei agricole, în deosebi a strugurilor, alte probleme legate de pregătirea producţiei calitative pentru
piaţă, transport, preţ, etc.( grâu, orz, producţie animalieră).

Prin intermediul Centrelor noastre
producătorii agricoli au putut soluţiona.
◊ obţinerea datelor privind posibilităţile de pe
pieţele locale şi regionale de comercializare
a produselor agricole,
◊ formarea preţurilor la diferite (conform
studiilor de piaţă), produse agricole
◊ încheierea contractelor de comercializare a
producţiei,
◊ crearea grupelor de marketing în localităţi,
impulsionarea activităţii lor
◊ factorii calităţii producţiei pentru
comercializare(recoltarea, ambalarea, etc.)
◊ asigurare cu diferite inputuri
agricole(mijloace de producţie) pentru îndeplinirea lucrărilor agricole.
◊ Foto, seminar, 19.01.16, ”Asigurare cu mijloace de producţie pentru noul sezon agricol 2016”

Acordarea serviciilor de ordin economic
Gradul de acordare a serviciilor în acest domeniu este de 21 % din toate serviciile acordate în
perioada dată, ce-a ce înseamnă, că agricultorii conştientizează faptul importantei investiţiilor,
rezultatul acestora, rolul planificării si gestionarii afacerii.
În perioada dată în acest domeniu s-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi;
- 10 seminare cu implicare a 433 persoane
- 2 mese rotunde cu implicare a 29 persoane
- 49 întruniri cu implicare a 539 persoane
- 3 vizite pe teren cu implicare a 4 persoane.
- activităţi în scris – pentru 42 persoane
- 1430 persoane au primit consultaţii individual
- 2487 beneficiari.
Principalele probleme şi necesităţi
au fost;
▫ aducerea la cunoştinţă a
agricultorilor din teren cu Regulamentul
privind modul de utilizare a mijloacelor
fondului
pentru
subvenţionare
a
producătorilor agricoli.
▫ sursele de finanţare rurală,
utilizarea şi rambursarea creditelor
▫ importanţa asigurării în
agricultură, metodica asigurării
▫ eficienţa economică la
cultivarea culturilor tradiţionale
▫ conştientizarea principiilor
de bază la iniţierea unei afaceri în agricultură
▫ accesul producătorilor mici la creditarea prin AEÎC şi alte surse de finanţare
În urma activităţilor desfăşurate impactul lor poate fi următor;
Prin intermediul CL agricultorii au fost asistaţi la obţinerea subvenţiilor, creditelor pentru a investi în
afacerile sale, a se asigura cu mijloacele necesare de producţie.

Foto, seminar ”Direcţiile şi mecanismele de subvenţionare sectorului agroindustrial pentru anul
2016”.

La cererea beneficiarilor s-au acordat servicii la întocmirea a 3 planuri de afaceri, majoritatea din ele
în domeniul economic, cât şi în alte domenii agricole. În urma implementării afacerilor s-au creat 13
noi locuri de muncă.

Activităţi implementate cu suportul Consultanţilor din exterior.
Activitatea echipei în perioada dată a fost susţinută în 4 activităţi de consultantul din exterior,
prezentările au fost de nivel regional.

Utilizarea timpului destinat activităţilor
Pe întreaga perioadă de activitate pentru implementarea prevederilor stipulate în contract
echipa a acordat servicii de Informare şi Consultanţă în volum de 10483 ore, din care
Consultanţii Regionali au utilizat 2343 ore, iar Consultanţii locali 8140 ore.
Gradul de utilizare a timpului se reflectă în tabela № 2 în care se arată, că din totalul orelor
cheltuite, numai pentru acordarea serviciilor ele alcătuiesc 92 %, inclusiv pentru serviciile verbale

Tabela № 2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Specificare
Servicii verbale
Consultaţii în scris
Vizite pe teren
Mese rotunde
Întruniri
Seminare (16 ore )
Seminare ( 8 ore )
Plan de afaceri (40 ore)
Sub - total, servicii anuale
Managementul general şi lucrul cu Cl
Pregătirea profesională
Monitorizarea consultanţilor locali
Pregătirea rapoartelor lunare
Planificarea activităţilor
Participarea la întrunirile organizate de ACSA
Managementul financiar al PS
Sub-total, management general şi financiar PS
Total

Unităţi

Ore

7439
107
236
29
352
19
24
1
8209
11
3
50
11
11
9
11
106
8315

4579
672
1656
224
2816
304
192
40
10483
88
24
150
88
88
72
418
928
11411

Gradul,
%
40
6
15
1
25
3
1
1
92
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
4
8
100

40 %, vizite pe teren 15 %, întruniri 25 %, mese rotunde 1 %, seminare 4 % şi 8 % pentru managementul
activităţii echipei, ceea ce dovedeşte, că activităţile echipei sunt solicitate în particular, vizite pe teren,
întruniri.

Colaborare cu alte organizaţii şi instituţii.
Echipa conlucrează creativ în problemele de specialitate cu colaboratorii direcţiilor şi
departamentelor MAIA, Universităţii Agrare din Moldova, Institutului de Fitotehnie
„Porumbeni”, specialiştii ANSA. Colaboratorii acestor instituţii participă în implementarea
activităţilor planificate, instruiri de specialitate, la aplicarea în practică a diferitor tehnologii
avansate.

O experienţă bună este şi conlucrarea cu direcţiile de specialitate din cadrul raionului, cum ar fi;
Direcţia Raională Agricultură şi Alimentaţie, Direcţia Economie a Consiliului Raional, serviciile
cărora fiind cele mai solicitate de beneficiari. Prin intermediul lor s-au soluţionat problemele; ca
căpătarea abilităţilor practice la înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, aplicartea elemntelor
tehnologice, creşterea legumelor, căpşunilor, etc, păstrarea sănătăţii animalelor, prognozarea şi
protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătolior, în urma cărora mai efectiv au fost utilizate
pesticidele, erbicidele şi alţi produşi chimici, medicamentele prescrise în profilaxia animalelor,
alte aspecte tehnologice, etc.

III. Monitorizare şi evaluare
Monotoizarea lucrului echipei pe perioada de activitate a fost efectuată conform contractului
din partea coordonatorului de proiect. În rezultatul monitorizării au fost depistate diferite
suspiciuni cum ar fi: organizarea şi desfăşurarea activităţilor, perfectarea documentelor,
pregătirea prezentărilor, materialelor informative, planificarea şi raportarea lucrului îndeplinit şi
a.În toate localităţile ariei de activitate relaţiile noastre cu autorităţile locale sunt satisfăcătoare şi
îndreptate spre a concentra lucrul asupra creării unor condiţii de lucru mai prielnice pentru agricultori, se
simte susţinere, desfăşurarea activităţilor se coordonează, la ele deseori participă şi membrii APL,
aproape toate activităţile se implementează pe baza terenurilor şi bunurilor agricultorilor .
Membrii echipei au tot suportul din partea Centrului Regional în acordarea calitativă a serviciilor de
consultanţă, creând condiţii optime de lucru.
♦ Vizitele de monitorizare au avut ca scop;

o
o
o
o
o
o
o
o

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor planificate în localităţile ariei de activitate
Justificarea documentelor şi altor momente privind implementarea activităţilor
Implicarea participanţilor în activităţi
Pregătirea prezentărilor
Pregătirea şi distribuirea materialelor informative pentru beneficiari
Evaluarea activităţilor
Planificarea activităţilor
Evidenţa şi calitatea serviciilor

♦ Întrunirea lunară a avut misiunea de a;

Corecta şi întări planul lunar de activitate
Prezentarea rapoartelor şi planurilor de activitate
Schimb de experienţă
Acumulare şi furnizarea informaţiei, materialelor
informative
 Alte chestiuni legate de activitatea echipei





♦ Relaţiile de lucru în echipă,

 Coordonarea activităţilor în teren cu autorităţile locale
 Implicarea agricultorilor în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor
 Soluţionarea amiabilă a problemelor apărute
 Păstrarea condiţiilor normale de lucru
♦ Rezultate,

 Membrii echipei sunt mai responsabili în activităţile sale
 Mai efectiv se soluţionează problemele parvenite

 Serviciile sunt mai calitative, se cunoaşte impactul lor pe teren
 Beneficiarii acceptă şi susţin serviciile noastre, participă activ, devin mai interesaţi.
Rezultatele evaluării lucrului consultanţilor locali pe perioada dată sunt arătate în tabela de mai jos.
Fişa de evaluare

Vrabie Nicolae

Baran Nicolae

Bucur Grigore

Spataru Alex-dru

Sîrbu Nicolae

Solomon Ion

Sincu Dumitru

Vrabie Mihail

Erhan Valentin

1.Prezenţa şi amenajarea oficiului
2.Competenţe şi abilităţi ale
consultantului
3.Planificarea lucrului

5

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4.Calitatea rapoartelor

5

4

4

3

4

4

4

3

3

4

3

5.Asigurarea cu materiale informative

5

4

4

3

4

4

4

4

3

4

3

16

18

16

16

18

16

16

16

16

16

4
3
4

4
3
3

4
3
3

4
3
4

4
3
3

3
4
3

4
3
3

4
3
3

4
3
3

Punctaj maxim

Lepadatu Tudor

Punctaj acumulat

a consultanţilor locali AO"Hînceşti-Inform" în medie pentru anul 2016.

Criterii de evaluare

6.Nivelul de acoperire a serviciilor de
consultanţă de ordin:
6.1.tehnologic
6.2.juridic

(25)

16,4

5
5

6.3.marketing agricol

5

4
3
3

6.4.aspecte legale

5

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

6.5 economie agricolă
7.Evidenţa serviciilor prestate şi
calitatea înregistrărilor
8.Numărul şi calitatea serviciilor
prestate
8.1. verbale
8.2 în scris

5

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

(30)

20,9

20

22

21

20

23

21

21

20

21

20

5
5

4
3

4
4

4
3

4
3

4
3

4
3

4
4

4
3

4
4

4
4

8.3. seminare

5

8.4. vizite pe tren

5

3
4

4
4

4
4

4
3

4
4

3
4

3
3

3
3

3
3

3
3

8.5. mese rotunde

5

8.6. în truniri
9. Relaţii cu APL şi alte instituţii din
spaţiul rural

5

3
3

3
3

3
3

3
3

4
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
3

10

11

10

9

11

9

9

9

10

9

9.1. relaţii consultant - client (beneficiar)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9.2.relaţii consultant - PS

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9.3 relaţii - APL
9.4.relaţii consultant instituţii de
cercetare şi învăţămînt
9.5.relaţii consultant - organele publice
şi specializate din localitate sau regiune
10.Prezenţa şi calitatea obiectelor de
demonstrare
Total punctaj

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

(15)

10,5

5

3,3

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

100

72,9

72

79

72

70

80

73

71

69

74

69

IV. Activităţi de promovare şi informare

■ Sectoare demonstrative
Pentru instruirea, informarea şi şcolarizarea beneficiarilor pe parcursul perioadei nominalizate s-au
utilizat 30 sectoare demonstrative. Ele alcătuiesc: 21 ha livezi, 16 ha plantaţii viticole, 5 ha legumelor în
cîmp deschis, 2930 m2 sol protejat, 2 fermă porcine,1 ovine.1 păsări 4 albine. Aceste sectoare reprezintă
o verigă de legătură între cercetarea agricolă şi beneficiarii acesteia, o metodă convingătoare de
consultanţă agricolă. Responsabili de sectoare sunt specialiştii de la centrele de consultanţă locală şi
regională.

În toate Centrele locale sunt instalate panouri informative prin care agricultorii se aduc la
cunoştinţă cu planurile noastre de lucru, ultimele noutăţi din agricultură, alte informaţii.
■ Colaborare cu mass-media.
Pe parcursul acestei perioade de activitate activităţile echipei au fost reflectate în 6 articole
în ziarul raional “Curierul de Hănceşti”.

V. Impactul serviciilor prestate
Pe perioada dată de serviciile membrilor echipei au beneficiat 11825 persoane, inlclusiv; de
servicii individuale au beneficiat 7546 persoane şi de cele în grup 4279 persoane. Activităţile
desfăşurate au dat posibilitate ca agricultorii din mediul rural să aibă accesul la cunoştinţe,
experienţă şi abilităţi ce ţin de un spectru larg de domenii orientate spre dezvoltarea economică şi
socială a satelor din raionul nostru, devenind şi un partener de nădejde pentru producătorii
agricoli.
Scopul nostru a fost de ai ajuta pe producători să înfrunte obstacolele şi riscurile ce apar în
procesul de iniţiere şi lansare a afacerilor, a ridica spiritul de iniţiativă, de cunoştinţe, dorinţă,
cum de făcut ca lucrurile să meargă mai bine. În toate localităţile unde activează centrele noastre
locale se simte o înviorare între agricultori, ei deseori apelează la serviciile acestor centre,
primesc consultaţiile interesate, în rezultat, apare iniţiativa, interesul de a înfiinţa unele afaceri,
aplică tehnologiile recomandate.
Serviciile prestate au avut şi un impact pozitiv, numai unele din ele au fost;
Ordin tehnologic
1.Tînărul Andrei Fodor ca beneficiar permanent la Centrul local din s.Cărpineni a fondat un SRL
“Carpidor”în scopul dezvoltării unei afacerii privind creşterea legumelor în sol protejat pe o
suprafaţă începătoare de 1050 m2. Pentru încălzire a construit o cazangerie cu cazane bazate pe
biomasă, utilizerază irigarea prin picurare concomitant cu fertilizarea, aplică şi alte elemente
tehnologice mai avnsate(soiuri, produse chimice, etc.). În acest an a căpătat cite 16 kg/m2 de roşii
şi 17 kg/m2 castraveţi.
2.GŢ”Ciopcic Vasile Grigore” din s.Logăneşti prin intermediul Centrului local din localitate a
obţinut consultări tehnologice privind cultivarea prumbului, utilizând hibridul autohton
Porumbeni 461 MRf pe suprafaţa de 5 ha, utilizînd odată cu semănatul fertilizanţi a căte 150
kg/ha, pentru combaterea buruienelor a utilizat erbicidele Balerina, Harmoni şi Magnus în
dozele recomandate, a recoltat câte 5,8 t/ha grăunţe, pe cînd agricultorii din acest sat au recoltat
în medie cîte 3,2-3.5 t/ha aplicînd tehnologiile obişnuite.
3.Viticultorul Ion Moraru din s.Lăpuşna care dispune de 2,2 ha cu viţă de vie, soiul Moldova a

recoltat 12 t/ha. Acesta a respectat şi aplicat toate recomandările privind tăierile de rodire,

căpătate în procesul desfăşurării seminarelor raionale şi locale, schemele de protecţie a plantelor,
administrarea îngrăşămintelor şi a.
4. Legumicultorul Braşoveanu Adrian s.Nemţeni anual cultivă legume în sol protejat pe suprafaţa
de 900 m2.În acest sezon a crescut varză timpurie, soiurile Lema şi Ghessma, obţinut 15 kg/m 2.
După comercializarea verzei în cultura a 2-a a crescut tomate, soiul Abelius şi castraveţi, soiul
Ecol. Pe toată suprafaţa utilizează irigare prin picurare concomitant cu fertilizarea, o schemă
specială de protecţie a plantelor, respectînd regimul hidrotermic, cît şi alte măsuri, în rezultat a
obţinut de pe fiecare m2 cîte 12 kg de roşii şi 13 kg castraveţi. Roşiile au fost realizate în medie
cu 8 lei/kg şi castraveţii cu 9 lei/kg. Experienţa acestui legumicultor este preluată şi de încă 4
săteni care la rîndul său construiesc pe viitor suprafeţe cu sol protejat.
5.Prin intermediul Centrului local din s.Bujor, GŢ”Miţco S.” care deţine un şeptel de 160 ovine,
din care 60 sunt de rasă ţigae, în scopul reproducerii mai efective a procurat din Romania un
berbec de rasă Friză. Fătările din anul acesta au arătat, că de la cele 60 ovine au fost obţinute cite
2 mei fiecare. În rezultat gospodăria a putut să-şi îmbunătătească numărul de animale, cît şi
volumul de producţie de carne şi lapte faţă de anii precedent şi să-şi răsplătească munca depusă.
Centrul local din s.Sarata-Galbena a acordat servicii GŢ”Vodincear” privind raţiile de
alimentaţie şi condiţiile de întreţinere a porcinelor. În rezultat deţinătorul de porcine de la 100
scroafe a căpătat 114 purcei, a realizat 6 t carne cu 50 lei/kg, îmbunătăţind întrucît-va starea
economică a familiei.
Ordin juridic
1.În perioada nominalizată s-au desfăşurat următoarele tranzacţii funciare: vânzări-cumpărări de
terenuri agricole 337 cazuri şi cuprind 206 ha, donaţii 113 cazuri cu 68 ha, moşteniri 169 cazuri
cu 144 ha, schimb de terenuri 23 cazuri cu 18 ha şi 1788 subiecţi au dat în arendă 1820 ha.
2.În s.Nemţeni prin intermediul şi participarea Cl din partea agentului economic
SRL”GarantComInvest Grup” au fost consolidate 50 ha terenuri agricole în baza procurării a 220
parecele, după consolidare se proiectează plantarea unei livezi de nuci.
3.GŢ,,Bulacu Victor” din s.Bobeica a consolidat 8 ha de terenuri agricole prin procurare a 56
parcele mici în scopul plantării unei suprafeţe de livadă.
4.GȚ„Paladi Vasile” din s.Drăguşeni a fost consultat de către Cl privind consolidarea unor
terenuri agricole de la 14 proprietari cu o suprafață de 3,68 ha, urmîndu-se şi cu întocmirea
aplicaţiei pentru obţinerea subvenţiilor.
5.De către membrii echipei s-au soluţionat 171 litigii funciare şi patrimoniale care alcătuiesc
100,6 ha. Mai multe litigii au avut loc în localităţile Logăneşti, Cărpineni, Bobeica.
Domeniul marketing
1.Efectuarea studiilor de piaţă în regiune şi în localităţi a dat posibilitate agricultorilor să fie mai
corect informaţi despre starea de preţuri, cererile şi ofertele la diferite producţii într-o perioada
sau alta1. Prin intermediul a 5 grupe de marketing (Bobeica-1-viticol şi legumicol, Ciuciuleni-1
legumicol şi viticol, Lăpusna-1 viticol, Cărpineni-1 - viticol, Fundul-Galbenei-1- viticol) create
şi a centrelor de consultanţă a fost mediată procurarea mijloacelor de producţie, inputurilor
agricole şi alte necesităţi pentru lucrările de sezon agricol cît şi asistenţă la comercializarea
producţiei agricole.
2.GŢ” Botezatu Trifan” din s.Carpineni prin intermediul centrului local s-a asigurat din timp cu
mijloacele de producţie necesare, ca mai apoi pe parcursul vegetaţiei plantaţiei viticole 4,2 ha,
soiul Moldova paralel cu măsurile de protecţie a folosit fertilizarea foliară cu

microelemente(Accelerator 2 kg/ha) a realizat direct din cîmp 32 tn struguri de calitate la
preţul de 9,5 lei/kg, acoperind toate cheltuielile efectuate.
3.Doi deţinători de terenuri agricole din s.Drăguşeni (GŢ”Arhire C. şi GŢ”Ioniţă Gh.)sau
cooperat şi au construit un frigider 30 t, obţinînd subvenţii, au şi pus la păstrare struguri din care
au realizat deja 17 t producţie la un preţ de 19 lei/kg, obţinînd un bun beneficiu.
Domeniul economic
1. Prin intermediul centrelor locale agricultorii au fost asistaţi la obţinerea creditelor pentru a
investi în afacerile sale, a se asigura cu mijloacele necesare de producţie în următoartele: prin
Asociaţiile de Economii şi Împrumut din aria de activitate ale localităţilor au obţinut credite
pentru 685 persoane la o sumă de 6,88 mil lei(de pildă satul Logăneşti 420 persoane la suma de
2,1 mil lei, Ciuciuleni 239 persoane la 4,5 mil lei, Bujor pentru 20 persoane la 230 mii lei). De
la băncile comerciale au obţinut 31 agricultori din s.Cărpineni 4 persoane cu 2,4 mil. lei,
Bobeica 5 persoane cu 75 mii lei, s.Logăneşti 4 persoane cu 420 mii lei.
2. La cererea beneficiarilor s-au acordat servicii la întocmirea a 3 planuri de afaceri, majoritatea
din ele în domeniul economic, cât şi în domeniul nonagricol. În urma implementării afacerilor sau creat 13 locuri noi de muncă.
3. Pentru 35 de beneficiari au fost întocmite dosare pentru obţinerea subvenţiilor, în rezultat ei în
preliminar vor obţine lângă 3,62 mil lei.(tabela de mai jos).
4.Tînara Ciobanu Tatiana din s.Bujor o obţinut un credit prin AEIE după care a plantat 2,5 ha de
alun şi 1 ha viţă de vie struguri de masă.
5.Tînărul fermier Solomon Andrei din s.Nemţeni prin intermediul centrului local a participat la
proiectul PARE 1+1, întocmindu-i şi planul de afaceri a plantat 2 ha viţă de vie şi procurat un
tractor MTZ-82.
Asistenţa acordată de consultanţii PS SER din raionul Hînceşti producătorilor agricoli la accesarea
subvenţiilor de stat pentru sectorul agricol în anul 2016 pentru anul 2016

Domeniul şi măsura de subvenţionare

Nr. de
cereri/
beneficiar
i

Suma
solicitată
(lei)

Valoarea
investiţiei
(lei)

Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi
adaptare la standardele Uniunii Europene
Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a
fructelor pe teren protejat (sere de iarnă şi tuneluri)
Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea
şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a
plantaţiilor pomicole
Submăsura 1.2-D
293222,00
232208,00
4
Submăsura 1.2-P
155240,00
204811,00
3
Submăsura 1.2-V
Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi
775282,83
2486315,43
utilajului agricol convenţional
12
Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea
tehnologică a fermelor zootehnice
Inclusiv Planuri de afaceri la măsura 1.4.
Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii
fondului genetic al acestora
Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către
băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în
agricultură
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor
agricole
1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi

13

1202580,63

13191100,0

1

800221,00

2581895,00

legumelor
1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi
cartofilor
1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor,
florii-soarelui şi soia
1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a
cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei
mierii de albine
Inclusiv Planuri de afaceri la măsurile 1.6
Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de
producători agricoli
Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la
mediul şi spaţiul rural
Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor
agricole
Submăsura
2.2.
Stimularea
investiţiilor
pentru
procurarea
echipamentului de irigare
Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea
cheltuielilor la irigare
Submăsura
2.4.
Stimularea
investiţiilor
pentru
procurarea
332950,31
1109834,38
echipamentului No-Till şi Mini-Till
1
Submăsura 2.5 Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în
infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan
Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale

1

66433,99

159441,58

35

3625930,76

12940910,39

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
TOTAL

VI. Îndeplinirea bugetului
Pe perioada nominalizată au activat 2 consultanţi regionali, 10 consultanţi locali şi 4 consultanţi din
exterior care au îndeplinit setul minim de servicii conform contractului. Sursele financiare alocate au fost
cheltuite conform articolelor de cheltuieli stipulate în bugetul contractului completamente.

VII. Probleme, soluţii şi necesităţi.
În această perioadă probleme importante nu au avut loc, decât unele privind încălzirea oficiilor pentru
CL. La moment echipa este completă şi disponibilă pentru a îndeplini sarcinile stipulate în contractul de
prestare a serviciilor de informare şi consultanţă.

VIII. Propuneri şi sugestii.
1.Modul de acordare a concediilor pentru consultanţi conform contractului actual nu este tocmai reuşit,
este necesar de unele schimbări în contract pentru viitor, cum ar fi, oferirea 14 zile calendaristice pentru
lucrul efectuat în prima jumătate de an, apoi următoarele 14 zile de concediu să fie acordate după 15
decembrie. Sarcina pentru îndeplinirea orelor să dureze pănă la 15 decembrie.
Coordonatorul AO ”Hânceşti-Inform”
or. Hânceşti.
decembrie 2016.

V. Graur

