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nr. 02/12

Cu privire la gradul de pregătire a sectorului
agrar pentru lucrările agricole de primăvară
Examinînd informaţia privind pregătirea sectorului agrar pentru lucrările de primăvară şi
măsurule ce urmează a fi întreprinse întru dezvoltarea sectorului agricol din raion, în
scopul actualizării şi implementării practice a obiectivelor strategice de dezvoltare a
raionului Hînceşti, şi în temeiul art. art.43, alin.(2), 46, alin.(1) din Legea nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional Hînceşti
DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată de dl Ion SÎRBU – şeful Direcţiei Agricultură şi
Alimentaţie Hânceşti cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru
lucrările agricole de primăvară. (Anexa)
2. Se atenţionează factorii de decizii din teritoriul raionului Hânceşti asupra atitudinii
faţă de procesele agrotehnice ca:
- utilizarea sistemului conservativ de prelucrare a solului, care va asigura
păstrarea structurii intacte a solului, acumularea umedităţii şi minimalizarea
eroziunii;
- Folosirea soiurilor şi hibrizilor de plante omologate în fitotehnie, viticultură,
horticultură;
- Folosirea tehnologiilor avansate de cultivare, protecţie integrală şi respectarea
asolamentelor.
3. În scopul revitalizării sectorului zootehnic, restabilirii efectivului de animale,
obţinerii unei productivităţi înalte a producţíei animaliere, se vor întreprinde
măsuri de inițiere în vederea implimentării tehnologiilor moderne și înlocuirea
şeptilului de animale cu rase cu productivitate înaltă .
4. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, dl Ion SÎRBU, va acorda suportul şi asistenţa
necesară producătorilor agricoli în cadrul pregătirii către lucrările agricole de
primăvară.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului
Hînceşti, dl Dumitru CORNEI.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Igor EREMIA
Elena MORARU TOMA

Anexa
La Decizia Consiliului raional
nr.02/12 din 26 martie 2018
Informaţia
cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole
de primăvară
Stimate dle preşedinte,
Domnilor consilieri,
Onorată asistenţă!
Pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor agricole de primăvară
este o preocupare majoră a tuturor celor ce activează în agricultura raionului şi se
află în permanenţă în vizorul Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti.
Principalele acţiuni de realizat în bune condiţii în campania de primăvară, în
ordine cronologică sînt: finalizarea arăturilor pentru însăminţări de primăvară,
fertilizarea cu îngrăşăminte chimice a suprafeţelor aflate în cultură şi acelor ce se
vor semăna în primăvară, tratamentul seminţelor contra bolilor şi dăunătărilor,
semănatul culturilor de primăvară, lucrările de întreţinere a culturilor.
În această primăvară au rămas de executat arături pe o suprafaţă de 1270 ha,
unele sectoare nimerind în toamnă în imposibilitatea de a fi prelucrate.
Suprafaţa totală a terenurilor agricole în raion constituie 72006 ha
Inclusiv:
- Teren arabil – 56130 ha;
- Pîrloagă - 2959 ha;
- Plantaţii viticole – 8266 ha;
- Plantaţii pomicole – 3130 ha;
- Plantații de nuc - 524 ha;
- Alte plantații - 20 ha.
- Fînețe - 82 ha;
- Pășuni - 895 ha.
În teritoriu activează:
- 103- SRL, ce deţin 18683 ha terenuri agricole;
- 5 – CAP, ce deţin 5068 ha terenuri agricole;
- 7 – SA, ce deţin 140 ha terenuri agricole;
- 9943 – Gospodării Ţărăneşti, ce deţin 14648 ha;
- 20282 persoane fizice - proprietari, ce deţin 24063 ha terenuri prelucrate
sinestătător.

Analiza respectivă demonstrează, că peste 62% terenuri agricole sunt dispersate
şi numai 38% din suprafeţe sunt consolidate, ori consolidate temporar (arendă de
pînă la 3 ani).
În linii generale pentru identificarea unor priorităţi de dezvoltare, mă voi strădui
în limita de timp care mi se acordă să redau situaţia, cu privire la gradul de
pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară.
Condiţiile climaterice din toamna anului 2017 au permis însămînţarea culturilor
de toamnă pentru roada anului 2018 pe o suprafaţă de 9900 ha.
Inclusiv:
Grîu de toamnă – 8000 ha;
Orz de toamnă – 1500 ha;
Rapiță
400 ha.
În perioada imediat următoare urmează executarea fertilizării faziale a
suprafeţelor în cultură (grâu, orz, rapiţă), erbicidarea culturilor, lucrările de
combatere a bolilor şi dăunătorilor se execută în funcţie de tehnologia fiecărei
culturi, de posibilităţile materiale ale producătorilor agricoli, de starea terenului, de
gradul de îmburuienare a solului, de apariţia bolilor şi dăunătorilor.
Necesarul de seminţe certificate este asigurat de DRSA. DAA informează
permanent producătorii agricoli despre stocurile de material semincer, oferte de
inputuri, utilaj şi tehnică agricolă prin organizarea seminarelor de informare,
telefonic şi prin e-mailuri. Producătorilor agricoli, însă, le aparţine opţiunea de
procurarea a acestora, iarăşi, reeşind fiecare din starea şi posibilităţile financiare,
precum şi de relaţiile directe pe care le au cu companiile de prestări de servicii,
material semincer, pesticide e.t.c.
Pe parcursul perioadei agricole (ianuarie-februarie 2018) s-au convocat:
 8 (opt) seminare tehnologice raionale;
 Prezentarea produselor de uz fitosanitar, tehnică agricolă şi material
semincier.
 Eficacitatea produselor de uz fitosanitar şi a materialului semincier.
 Particularitățile de producere a produselor agricole ecologice.
 Particularităţile tăierilor în uscat a pomilor fructiferi în condiţiile anului
2018, formarea pomilor fructiferi tineri.
 Particularităţile tăierilor în uscat a viței de vie în condiţiile anului 2018.
 Creşterea legumelor în câmp protejat şi deschis.
 Adunări informaţionale raionale;
 Posibilităţi de finanţare a intreprinderelor agricole. Asigurarea
intreprinderelor agricole împotriva calamităţilor naturale.
 Pregătirea
pentru petrecerea lucrărilor agricole de primăvară,
aprovizionarea cu tehnică agricolă, material semincier şi săditor, cu

fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar”, deasemenea şi a contracta parţial
unele din produsele agricole
 Întreținerea și valorificarea produselor apicole".
 Familiarizarea cu sursele de finanţare în agricultură: ENPARD, MAC-P,
IFAD, PARE1+1, Viticultura și vinificația, Livada Molldovei, ODIMM.
 Este creată școala viticultorilor in raion care activează cu success.
Activitaţi comune cu Direcţia raională Siguranţa Alimentelor, AIPA;
Colaborare şi coorganizarea activitaţilor în teritoriu cu ONG-uri aşa ca
AGROinform, FNFM. „Livada Moldovei”, Asociaţia cultivatorilor de pomuşoare,
Institutul de zootehnie şi biotehnologii din Maximovca, AŞP ”Porumbeni”, ş.a.
Conlucrare intensivă cu DE a CR, în ceea ce priveşte convocarea şi
petrecerea activităţilor comune, cu privire la strategia de dezvoltare durabilă a
raionului Hînceşti, care cuprinde 8 (opt) proiecte strategice în agriciltură.
1. Restabilirea şi dezvoltarea sistemului de irigare din lunca riului Prut.
2. Dezvoltarea modernă a viticulturii şi vinificaţiei.
3. Stimularea capacităţilor de procesare a producţiei acricole, cît vegetale atît şi
animaliere.
4. Extinderea producerii culturilr etero-oliginoase şi medicinale şi a uleiurilor eterooliginoase.
5. Crearea facilitaţilor de pastrare şi ambalare a producţiei agricole.
6. Consolidarea terenurilor agricole.
7. Restabilirea sistemului de antigrindină.
8. Dezvoltarea turismului agricol.
Organizarea particpării agenţilor economici la seminarele republicane, Exspoziții,
etc.
Permanent s-au efectuat deplasări în primăriile raionului, vizitînd agenţii
economici, efectuînd analize, cu acordarea consultaţiilor necesare.
În temeiul informaţiilor operative, colectate din teritoriu, este configurată structura
culturilor de cîmp pentru anul curent.

I

Cultura
Culturi de toamnă, total
Grîu de toamnă

Preconizat, ha
9900
8000

Sămănat de facto, ha
9900
8000

II

III

Orz de toamnă
Rapiţa de toamnă
Culturi de primăvară,
total
Culturi cerealiere
şi
leguminoase, total
Grîu de primăvară
Orz de primăvară
Mazăre
Porumb
Fasole
Legume
Altele
Semănatul
culturilor
tehnice, total
Floarea soarelui
Total teren arabil

1500
400
46230

1500
400

26203
1000
1500
500
24000
330
1400
500
16000
16000
56130

În temeiul aceloraşi informaţii operative, colectate din teritoriu, în perioada de
primăvară, este preconizată înfiinţarea plantaţiilor perene pe o suprafaţă de 71 ha şi
a plantaţiilor viţei de vie pe o suprafaţă de 30 ha.
Şeptelul de animale în perioada de iarnă 2017-2018 se prezintă astfel:
Nr. Specia
d/o animale
1
2
3
4
5
6

de Unitate
de
măsură
Bovine, total
capete
Inclusiv vaci
capete
Porcine, total
capete
Scroafe
capete
Ovine
şi capete
caprine
Cabaline
capete
Păsări
capete
Albine
familii

Existente
la
01.01.2017
14006
5675
17341
2030
68992

la
01.01.2018
13680
4863
14100
1835
63393

2788
498700
9544

2444
485500
9100

+;%
2018/2017 2018/2016
-326
-812
-3241
-195
-5599

97,68
85,7
81,31
90,40
91,89

-344
-13200
-444

87,67
97,35
95,35

Deşi suficient este asigurată baza furajeră, pe filiera zootehnică a raionului se
atestă o scădere considerabilă a şeptelului de bovine şi porcine, motivul principal,
din informaţiile crescătorilor de animale, fiind costurile exagerate de inputuri,
preţuri flexibile, relativ joase la producţia realizată plus lipsa unor pieţe de
desfacere stabile a produselor animaliere.

A fost evaluată starea tehnică a tractoarelor și mașinelor agricole.
În anul 2017 PMT s-a innoit cu peste 165 de unităţi de tractoare.
Incărcătoare pe baza de tractoare 2 unități noi , 4 de mina a doua
Combine 2 unități noi, 4 de mina a doua
Mașini agricole peste o 100 unități.
1. La balanţa agenţilor economici şi persoanelor particulare sunt 2149
tractoare.(tractoare produse in europa 117 unități)
2. Remorci-1072 unități
3. Combine-169( produse in europa -45 unități)
4. Combine speciale-169 unități .
5. Pluguri-786 unități .
6. Semănătoare-467 unități .
7. Cultivatoare-574 unități .
8. Grape cu discuri-185 unități .
9. Mașini pentru balotat-65 unități .
10. Stropitoare-309 unități .
11. Mașini pentru administrarea ingrășemintelor-97 unități .
12. Mașini pentru curățit ceriale-84 unități .
Din numărul total de tractoare 30% anual nu se exploatează, în special tractoarele
şi tehnica agricolă revenită la cota valorică.
Revizia tehnică anual trec aproximativ 69-72 %.
Necătînd la toate măsurile desfăşurate agricultorii continuă să se confrunte cu
următoarele probleme stringente ca:
- prețurile exsagerate la piesele de scimb,
- carburanți,
- matereial semincier și săditor,
- produse de uz fitosanitar,
- dificit de brațe de munca în agricultură,
- subvenții minime în agricultură,
- lipsa proiectelor accesibile cu elimente de grant,
- credite cu rata dobinzii majorată
Enumerarea cazurilor poate fi continuată.
Neajunsuri în ramură ce nu ţin de competenţa Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie
a Consiliului raional Hînceşti:
1. Necesitatea unei persoane responsabile pe agricultură, în organigrama
primăriilor, Regulamentul de serviciu al persoanei responsabile care ar asigura
elaborarea rapoartelor analitice, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzională a
situaţiei social-economice în sectorul agroindustrial al primăriei, organizarea
elaborării în teritoriul a programelor (strategiilor) de dezvoltare, instrucţiuni de
serviciu şi alte acte normative (deciziile Consiliului local) pentru localitatea dată.

2. Rezolvarea problemei, în comun cu Ministerul MADRM a R. Moldova, pieţei
de desfacere a producţiei agricole şi în deosebi pomicole şi vitivinicole.
3. Revizuirea taxelor de plată Oficiilor Teritoriale Cadastrale şi Birourilor de notari
pentru pregătirea documentaţiei cadastrale şi realizarea tranzacţiilor în cazurile
ce ţin de consolidarea terenurilor agricole. Crearea unor premize reale de
facilitate a întreprinderii acţiunelor de ordin tehnic şi juridic la formarea
bunurilor imobile prin procedura de comasare începînd de la primării şi
terminînd cu organele statale ce atestă schimbarea regimului juridic iniţial.
4. Simplificarea şi ieftinirea procedurilor notariale de înregistrare a drepturilor de
moştenire asupra terenurilor agricole ce aparţin persoanelor decedate. O bună
parte din astfel de terenuri sunt excluse din motivul enunţat de circuitul agricol
dat fiindcă potenţialii moştenitori nu sunt în stare la aceste preţuri să se
legifereze asupra proprietăţilor pentru a le înstrăina şi totodată nu pot sau nu
doresc să prelucreze.
5. Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru procurarea mijloacelor fixe şi
circulante.
6. Lipsa băncilor agricole.
7. Perfectarea metodologiei de subvenționare în agricultură
8. Atenție scăzuta faţă de DAA a Consiliului raional din partea MADRM.
Cu toate aceste impedimente producție agricola se produce, dar și aici, la fine,
problema problemelor este lipsa pieții de desfacere.
Una din soluții este implimentarea proectelor strategice raionale.
Este necesar ca conducerea statului sa favorizeze accesul la proiectele din domeniu.
Pentru aceasta trebue depuse la maximum eforturi comune întru soluţionarea
neajunsurilor enumerate .
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Ion Sîrbu, şeful DAA Hîncesti

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

