Raport de activitate.
Perioada - anul 2015
Prestatorul de servicii – AO „Hânceşti-inform”
Adresa : or. Hânceşti, str. Mihalcea Hâncu 123, bir.64
Tel : 2-32-60
Fax : 2-35-49
E-mail : hincesti-inform@mail.ru
I.Introducere
• Situaţia în sectorul agricol pentru perioada dată:
o în circuitul agricol raional sunt 76812 ha terenuri, inclusiv pământ arabil 54557 ha, vii
8500 ha, livezi 3030 ha. În teritoriu există circa 48 mii deţinători de terenuri agriocle,
suprafaţa medie a unei cote de teren este de 1,41 ha, efectivul de bovine alcătuieşte
12900 capete, inclusiv vaci 5750 capete, 18000 porcine şi 57800 ovine şi caprine.
Acestea sunt deservite de 2168 tractoare, 160 combine,439 semănători, 762 pluguri şi
altă tehnică agricolă.
o sectorul de producere alcătuieşte 59 SRL, 8 CAP, 4 SA, 5866 GŢ înregistrate.
o structura culturilor de câmp constituie; spicoase 23 %, porumb 44 %, culturi tehnice
24 %, culturi furajere 0,5 %, leguminoase 0,2 %. Suprafeţele de legume 235 ha,
cartof 22 ha.
o din toată suprafaţa plantaţiilor viticole 74 % alcătuiesc soiurile tehnice şi 26 % soiuri
struguri de masă.
o plantaţiile pomicole alcătuiesc: suprafeţele de sămânţoase 64% (măr 98%, păr 0,2%),
o sâmburoase 35% (prun 85%, piersic 13%, cireşe şi vişin 2% ) , altele 1%.
• Unele probleme, obstacolele 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 moşrtenirii
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
• Necesităţile producătorilor agricoli în servicii de consultanţă şi informare agricolă
 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.
• Propuneri de soluţionare a problemelor şi necesităţilor în consultanţă a producătorilor
agricoli.
> organizarea şi desfăşurarea unor activităţi (seminare, mese rotunde, vizite pe teren,
întrunirilor, consultări şi informări individuale) îndreptate în sprijinul şi soluţionarea

>
>
>
>
>

problemelor apărute la producătorii agricoli.
furnizarea zilnică a informaţiei în domeniul agricol solicitată de producători
acordarea asistenţei tehnice la întocmirea diferitor documente, planuri business, alte
necesităţi agricole
implicarea specialiştilor competenţi şi a colaboratorilor Instituţiilor de Cercetare din
ţară
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.

II. Servicii prestate.
• Îndeplinirea planului de activitate pentru perioada de activitate
Pe perioada dată au fost planificate lunar activităţi după care au fost organizate şi
desfăşurate pe teren următoarele;
 Seminare - 25 cu participare a 720 persoane
 Mese rotunde - 18 cu participare a 218 persoane
 Vizite pe teren - 213 cu participare a 894 persoane
 Întruniri - 317 cu participare a 1972 persoane
 Consultaii în scris – 84 persoane
 Consultaţii individuale – 7107 persoane
 Total beneficiari – 10911 persoane
• Analiza serviciilor prestate
Gradul de solicitare a serviciilor de Consultanţă şi Informare în anul 2015(după beneficiari).
Pe perioada de activitate situaţia este următoarea:
Trimestrul I – 3252 beneficiari – 30 %
Trimestrul II – 2943 beneficiari – 27 %
Trimestrul III – 2796 beneficiari – 26 %
Trimestrul IV – 1920 beneficiari – 17 %
Total – 10911 beneficiari – 100 %.
• Domeniile în care s-au acordat serviciile pentru agricultorii din aria de activitate
S-au acordat servicii de consultanţă şi informare în domeniile pe perioada de activitate(după
beneficiari),
Tabela 1

Domeniile
Tehnologic
Juridic
Economic
Marketing
Total

Trimestrul Trimestrul
I
II
1490
1398
620
452
574
633
568
460
3252
2943

Trimestrul
III
948
620
785
443
2796

Trimestrul
IV
731
344
522
323
1920

Total

%

4567
2036
2514
1794
10911

42
19
23
16
100

Datele tabelei demonstrează, că în perioada nominalizată s-au acordat servicii de informare
şi consultanţă mai mult de ordin tehnologic, care şi alcătuieşte 42 %. O creştere mai
semnificativă este de ordin economic 23 %. Din tabela dată se mai obsdervă, că mai mulţi
agricultori au participat în activităţi în trimestrul unu. Aici au şi demarat activităţile în grup,
cum ar fi seminarele tehnologice la tăiatul pomilor şi viţei de vie, cultivarea legumelor şi a.
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Acordarea serviciilor de domeniul tehnologic
În acest domeniu pe perioada nominalizată s-au organizat şi desfăşurat activităţile;
 Seminare - 19 cu implicarea a 440 persoane
 Mese rotunde - 3 cu implicarea a 26 persoane
 Vizite pe teren - 176 cu implicarea a 664 persoane
 Activităţi în scris – 25 persoane
 Întruniri - 89 cu implicarea a 490 persoane
 Individual au beneficiat - 2889 persoane.
 Total – 4567 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 avansate 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(No-Till, 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
sanitarveterinare profilactice la animalele domestice cu implicarea
specialiştilor veterinari, păstrarea şi pregătirea corespunzătoare a
nutreţurilor.
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 - 2 cu participare a 46 persoane
• mese rotunde - 6 cu participare a 60 persoane
• vizite pe teren - 12 cu participare a 51 persoane
• activităţi în scris – pentru 12 persoane
• întruniri - 85 cu participare a 540 persoane
• individual s-au acordat servicii pentru 1327 persoane
• în total de aceste servicii au beneficiat 2036 persoane
Principalele probleme în această perioadă au fost:
√ întocmirea contractelor privitor la 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;
• 1 seminar cu participare a 67 persoane
• 6 mese rotunde cu participare a 57 persoane
• 20 vizite pe teren cu participare a 82 persoane
• 57 întruniri cu participare a 363 persoane
• pentru 2 persoane activităţui în scris
• 1223 persoane au primit consultaţii individual
• 1794 persoane au beneficiat de serviciile în acest domeniu
În această perioadă producătorii agricoli sau confruntat cu unele probleme de
comercializare a producţiei agricole, în deosebi a strugurilor tehnici, 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.

Acordarea serviciilor de ordin economic
Gradul de acordare a serviciilor în acest domeniu este de 23 % 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;
- 3 seminare cu implicare a 205 persoane
- 3 mese rotunde cu implicare a 45 persoane
- 86 întruniri cu implicare a 579 persoane
- 5 vizite pe teren cu implicare a 17 persoane.
- 1668 persoane au primit consultaţii individual
- 2514 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.
La cererea beneficiarilor s-au
acordat servicii la întocmirea a
planurilor
de
afaceri,
majoritatea din ele în domeniul
economic, cât şi în alte domenii
agricole. În urma implementării
afacerilor s-au creat 14 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 şi local.

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 9492 ore, din care
Consultanţii Regionali au utilizat 1972 ore, iar Consultanţii locali 7480 ore.
Gradul de utilizare a timpului se reflectă în tabela № 2 în care se arată, că din totalul
Tabela № 2

№

Specificare

Unităţi

Ore

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

7107
84
213
18
317
19
6
0
7764
11
4
50
11
11
7
11
105
7869

4476
280
1704
144
2536
304
48
0
9492
154
32
150
88
88
56
440
1008
10500

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gradul,
%
43
2,5
16
1
24
3
0,5
0
90
1,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
5
10
100

orelor cheltuite numai pentru acordarea serviciilor ele alcătuiesc 90 %, inclusiv pentru
serviciile verbale 43 %, vizite pe teren 16 %, întruniri 24 %, mese rotunde 3 %, seminare 3,5
% şi 10 % 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”, Institutul Ştiințifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară, 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 CR cu direcţiile de specialitate din cadrul raionului,
cum ar fi; Direcţia Raională Agricultură şi Alimentaţie, Direcţia Economie a Consiliului
Raional, serviciul teritorial AIPA Hînceşti, 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
♦ Vizitele de monitorizare au avut ca scop;
o Organizarea şi desfăşurarea activităţilor planificate în localităţile ariei de activitate
o Justificarea documentelor şi altor momente privind implementarea activităţilor
o Implicarea participanţilor în activităţi
o Pregătirea prezentărilor
o Pregătirea şi distribuirea materialelor informative pentru beneficiari
o Evaluarea activităţilor
o Planificarea activităţilor
o 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.
De către Centrul Regional pentru fiecare Consultant, lunar se deschide o fişă de evaluare.
În urma efectuării lucrului de monitorizare. În fişa dată se descriu aprecierile pe fiecare
criteriu, care la rândul său se confirmă cu un punctaj. Fişa lunară este urmată de unele
concluzii şi recomandări îndreptate spre îmbunătăţirea lucrului de mai departe. Acesta dă

posibilitate consultantului să ştie unde se găseşte, a compara activităţile sale cu ale colegilor, a
acorda servicii mai calitative, îndeplini sarcinile puse, iar coordonatorului şi consultanţilor
regionali a gestiona efectiv lucrul echipei.
În toate localităţile ariei de activitate relaţiile 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.
Rezultatele evaluării lucrului consultanţilor locali pe perioada dată sunt arătate în tabela de
mai jos(în medie).
Fişa de evaluare
Punctaj maxim

Punctaj acumulat

Lepadatu Tudor

Vrabie Nicolae

Baran Nicolae

Bucur Grigore

Spataru Alex-dru

Sîrbu Nicolae

Solomon Ion

Sincu Dumitru

Vrabie Mihail

Erhan Valentin

a consultanţilor locali AO"Hînceşti-Inform" în medie pentru anul 2015.

1.Prezenţa şi amenajarea oficiului
2.Competenţe şi abilităţi ale
consultantului
3.Planificarea lucrului
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4.Calitatea rapoartelor
5.Asigurarea
cu
materiale
informative
6.Nivelul de acoperire a serviciilor
de consultanţă de ordin:
6.1.tehnologic
6.2.juridic
6.3.financiar/economic
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4
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4
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8.3. vizite pe teren

5

4

4

3
4

4

3
3

3

5

4
3

4

8.4. mese rotunde

33
17

4
3

8.5. întruniri

5

4

5

19
4

4

8.6. seminare
9. Relaţii cu APL şi alte instituţii
din spaţiul rural
9.1. relaţii consultant - client
(beneficiar)
9.2.relaţii consultant - PS
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11

11
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Criterii de evaluare

6.4.marketing agricol
7.Evidenţa serviciilor prestate şi
calitatea înregistrărilor
8.Numărul şi calitatea serviciilor
prestate
8.1. verbale
8.2 în scris

9.3 relaţii - APL
9.4.relaţii consultant instituţii de
cercetare şi învăţămînt
9.5.relaţii consultant - organele
publice şi specializate din localitate

4
4

4

4

3
4

3
3

sau regiune
10.Prezenţa şi calitatea obiectelor
de demonstrare
Total punctaj

5

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

105

606

61

61

59

59

65

59

61

58

62

61

IV. Activităţi de promovare şi informare
■ Sectoare demonstrative
Pentru instruirea, informarea şi şcolarizarea beneficiarilor pe parcursul perioadei
nominalizate s-au utilizat 22 sectoare demonstrative. Ele alcătuiesc: 13 ha livezi, 14 ha
plantaţii viticole, 3 ha legumelor în cîmp deschis, 3350 m2 sol protejat, 2 fermă porcine, 2
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 5
articole în ziarul raional “Curierul de Hănceşti”.

V. Impactul serviciilor prestate
Pe perioada dată de serviciile membrilor echipei au beneficiat 10911 persoane, inlclusiv;
de servicii individuale au beneficiat 7107 persoane şi de cele în grup 3804 persoane. Serviciile
prestate au avut următorul impact.
Ordin tehnologic
1. Prestarea serviciilor agricultorilor din aria de activitate au contribuit la înviorarea mediului
de afaceri pe teren, care la rândul său s-au bazat şi pe avansarea nivelului tehnologic de
creştere a culturilor agricole, fondarea noilor afaceri. Totodată cu mult s-a îmbunătăţit şi
nivelul profesional al fermierilor care practică activităţi agricole. De pildă; de două ori au
crescut suprafeţele de legume pe sol protejat, care se irigă prin picurare, se aplică diferite
fertilizări, protecia integrată a plantelor, încălzirea cu biomasă. S-au mărit şi plantările viţei de
vie atît tehnice cît şi de masă, la creşterea culturilor de cîmp pe unele suprafeţe se aplică
elemente tehnologice ca No-till şi Mini-till, se utilizează soiuri şi hibrizi cu înalte capacităţi de
producţie, se cumpără tehnică mai performantă în scopul aplicării elementelor tehnologice
avansate şi a.
2.Prin intermediul Centrului local din s.Cărpineni GŢ « Vieru Gr. » pe o suprafaţa de 35 ha de
floarea soarelui semănată hibridul Singenta, fertilizată cu 70 kg/ha nitroamofosca (foliar şi
sol), fără aplicarea lucrului manual a obţinut cîte 2,6 t/ha în condiţiile severe ale acestui an în
comparaţie cu vecinii săi care au utilizat tehnologii obişnuite si au obţinut doar cîte 11-13 g/ha
seminţe. GŢ”Pascal V.” din s.Logăneşti a cultivat soiul Paraiso de floarea soarelui, erbicidat
cu express 400 g/ha de pe 2,7 ha a recoltat cîte 2,9 t/ha, cele 8 t producţie au fost
comercializate la preţul de 8 lei pe kg obţinînd un venit de 64 mii lei.
3.Agricultorul din s.Ciuciuleni ÎI « Foltea D » a aplicat pe toată suprafaţa pe care o dispune în
posesie 153 ha elemente tehnologice No-till şi Mini-till cu tehnica personală şi împrumutată,
erbicidarea fiind cu Kordus Plus 400 g/ha, respectînd şi alte recomandaţii utile a cultivat
porumb boabe de unde a obţinut cîte 51 q/ha.Fără a folosi munca manuală SRL »Vivaj-Agro »
a recoltat de pe cele 150 ha în acest an cîte 53 q/ha.
4.Pe sectoarele demonstrative înfiinţate de către Centrele locale de consultanţă şi informare
din s.Lăpuşna, Mingir, Cărpineni, Ciuciuleni, Fundul-Galbenei şi Bobeica cu viţă de vie 4,5
ha soiuri tehnice şi de masă, livadă 5,7 ha( mar, păr, prun, piersic, gutui), sere, începînd din
iarnă şi pe toată perioada de vegetaţie a plantelor au fost desfăşurate activităţi cu scop
demonstrativ privind tăiatul pomilor şi viţei de vie, creşterea răsadului de legume, protecţia
plantelor, lucrarea solului, valorificarea producţiei.
5.GŢ”Ababie Ion” din satul Logăneşti cu suportul Centrului local a construit o seră 2500 m2 şi
aplicînd şi respectînd recomadările acestui Centru ca fiind şi agricultor-începător a cultivat

tomate, hibrizii Grifon1 şi Acsai 1, irigare prin picurare, hrănirea suplimentară foliară cu
microelemente a recoltat cite 17,5 kg producţie de pe fiecare m 2.Această mică afacere a fost
ca o pildă şi pentru alţi 4 producători de legume din localitate.
7. GŢ”Arhire Igori” din satul Bobeica care deţine o livadă de 1,7 ha piersic, soiul Redhaven
înfăptuind tăieri tehnologice, protecţie şi îngrijiri recomandate de consultantul CL din
localitate a căpătat 15 t fructe calitative, toate comercializându-le la preţul de 9 lei/kg, a
căpătat şi un venit de 135 mii lei. Cu aceşti bani a extins posibilitatea frigoriferului pentru
păstrarea a 50 t producţie.
Ordin juridic
1. Membrii echipei au efectuat asistenţă tehnică la întocmirea documentelor pentru
desfăşurarea tranzacţiilor funciare. În total s-au efectuat 2771 cazuri tranzacţii funciare, care
cuprind 2428 ha terenuri agricole.
2.Pentru perioada nominalizată s-au desfăşurat următoarele tranzacţii funciare: vânzăricumpărări de terenuri agricole 401 cazuri şi cuprind 197,0 ha, donaţii 123 cazuri cu 78,2 ha,
moşteniri 156 cazuri cu 131,5 ha, schimb de terenuri 30 cazuri cu 19,00 ha şi 2161 subiecţi au
dat în arendă 2002,0 ha.
3.De către membrii echipei s-au soluţionat 140 litigii funciare şi patrimoniale care alcătuiesc
142,0 ha. Mai multe litigii au avut loc în localităţile Logăneşti, Cărpineni, Bobeica şi
Nemţeni.
Domeniul marketing
1. Pentru 1794 de beneficiari li s-au furnizat informaţii privind conjuctura pieţelor, crearea
preţurilor, condiţiile contractuale pentru comercializarea producţiei. Prin intermediul a 9
grupe de marketing create şi a centrelor de consultanţă a fost mediată procurarea mijloacelor
de producţie, inputurilor agricole şi alte necesităţi pentru lucrările de sezon agricol în sumă de
3,89 mil lei(144 t îngrăşăminte minerale, 22 t produse fitosanitare, 150 t seminţe, material
săditor şi a), iar vînzările de producţie agricolă constituie 7,9 mil lei.
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 687 persoane la o sumă de 8,2 mil lei(de pildă satul Logăneşti 386 persoane la suma
de 3,2 mil lei, Ciuciuleni 256 persoane la 4,4 mil lei, Bujor pentru 23 persoane la 239 mii lei.
De la băncile comerciale au obţinut 25 agricultori din s.Lăpuşna la o sumă de 600 mii lei,
s.Fundul-Galbenei 6 persoane 180 mii lei, s. Bobeica 7 persoane 120 mii lei. Prin RISP - 2
persoane la 30 mii lei.
2. La cererea beneficiarilor s-au acordat servicii la întocmirea a 5 planuri de afaceri,
majoritatea din ele în domeniul economic, cât şi în domeniul nonagricol. În urma
implementării afacerilor s-au creat 14 locuri noi de muncă.
3. Pentru 58 de beneficiari au fost întocmite dosare pentru obţinerea subvenţiilor, în rezultat ei
în preliminar vor obţine lângă 2,33 mil lei.

VI. Îndeplinirea bugetului
Pe perioada nominalizată au activat 2 consultanţi regionali, 10 consultanţi locali şi 1
consultanţi din exterior care au îndeplinit setul minim de servicii conform contractului.
Sursele financiare alocate în sumă de 365000,00 lei au fost cheltuite conform articolelor de
cheltuieli stipulate în bugetul contractului completamente. Îndeplinirea bugetului întreg pentru
perioada de activitate este arătat în tabela de mai jos.

№
1.
2.
3.

Articole de cheltuieli
Onorarii
Cheltuieli de transport
Cheltuieli operaţionale
Total

Tabela 3
Perioada de activitate - 2015
Bugetul. lei Cheltuieli, lei Bilanţ, lei
285000,00
285186,28
-186,28
18520,00
19509,18
-735,00
62031,00
36625,24
5350,00
365000,00
341320,70
23679,30

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”

V. Graur

or. Hânceşti.
decembrie 2015.

Accepta raport anual SER 2015 cu unele solicitari.
"Anatol Fala" <afala@acsa.md>
Кому: "'Hincesti-inform administratia'"
Копия: "'Viorel Botnaru'",egorgan@acsa.md
вчера, 22:16
Stimate dl. Vasile Graur

1. Am analizat raportul anual SER si Impactul. Toate momentele prezentate sunt bine
argumentate, cu rezultate si oameni reali care au profitat de serviciile Centrului PS din
Hincesti. Se vede ca este un raport muncit impreuna cu CL si CR. Unele obiectii minore, dar
care nu afecteaza raportul unele unitati de masura nu sunt corect inscris *(exemplul impact nr.
3, beneficiar Foltea de la Ciuciuleni).
2. La pag. 10 sunt prezentate datele de impact economic. La aplicatiile la fondul de
subventionare pentru anul 2015 (Pentru 58 de beneficiari au fost întocmite dosare pentru obţinerea
subvenţiilor, în rezultat ei în preliminar vor obţine lângă 2,33 mil lei) ar fi fost bine sa inscrieti pe
masuri, dupa modelul de mai jos (cei cu galben se modifica dupa masurile la care au aplicat
beneficiarii centrului Dvs.). Ne va trebui la argumentarea lucrlui SER pentru MAIA. Anticipat
va multumesc. Cu privire la 2 beneficiari de la RISP - RISP-UL deja nu mai este, imi spuneti
de la care finantator si fac schimbarile eu personal.

Măsura

Nr. de
cereri

Suma
solicitată,

Valoarea
investiţiei,

lei

lei

1.2.
Subvenţionarea
investiţiilor
pentru
înfiinţarea,
modernizarea
şi
defrişarea
plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor
viticole şi a plantaţiilor pomicole.
Submăsura 1.2-D
Submăsura 1.2-P
Submăsura 1.2-V
1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
tehnicii şi utilajului agricol convenţional.
1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi
factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv
creditarea producătorilor agricoli de către băncile
comerciale şi instituţiile financiare nebancare
submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor
agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile
financiare nebancare
Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru
procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till.
TOTAL

3. La impactul in domeniul marketingului, puteti sa enumerati cele 9 grupe de marketing la
ce sectoare sunt specializate *(culturi de camp, sector zootehnic, procesarea primara),
localitatile le vad din Excel, procurari si vinzari la fel, dar care sunt sectoarele?
4. Apreciem lucrul CL si PS, cunos personal toti consultantii, sunteti o echipa destul de
profesionala. Apreciem si promovarea prin intermediul mass mediei locale, stim ca sunteti
activi si sunte-ti bravo.

5. Cu privire la probleme si solutii, procedura cu concediul le puteti solutiona cu procedurile
interne, dupa 6 luni de lucru orice persoana poate apela la concediu pe jumatate din durata
celui anual, dar daca lasam sa activaveze reteaua SER pina la mijlocul lui decembrie riscam
sa nu putem raporta la MAIA si sa nu obtinem sursele fiinanciare din contract. Dvs. ati
raportat la timp sunteti al 9 PS, care a raportat, o sa va informezi cand vor raporta ultimii din
colegii Dvs. si o sa vedeti ca va fi 27-28 decembrie. Oricum multumim de sfat si ne vom
consulta si noi cu juristii, poate gasim solutii ambiale.
Prin cele mentionate Directia executiva ACSA apreciaza efortul Dvs. si a echipei PS.
Completati va rog tabelul cu aplicatile pe masuri la fondul de subventionare.
Va multumim frumos de serviciile prestate.

Dr. Anatolie Fala

Coordonatorului ACSA
Dlui Anatolie Fala
La solicitarea Dvs vă prezint următoarea informaţie precizată;
I.Măsurile principale la care au fost solicitate obţinerea subvenţiilor către AIPA.

Măsura

Nr. de
cereri

Suma
solicitată,

Valoarea
investiţiei,

lei

lei

1.2.
Subvenţionarea
investiţiilor
pentru
înfiinţarea,
modernizarea
şi
defrişarea
plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor
viticole şi a plantaţiilor pomicole.

10

956859,00

10035000,00

Submăsura 1.2-D

4

132617,00

140000,00

Submăsura 1.2-P

3

720500,00

9360000,00

Submăsura 1.2-V

3

103742,00

535000,00

1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
tehnicii şi utilajului agricol convenţional.

6

324549,50

1320075,73

272887,09

5682100,00

1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi
factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv

creditarea producătorilor agricoli de către
băncile comerciale şi instituţiile financiare
nebancare

9

submăsura
1.7.1.
Stimularea
creditării
producătorilor agricoli de către băncile comerciale
şi instituţiile financiare nebancare

9
272887,09

5682100,00

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru
procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till.

1

87844,50

175689,00

TOTAL

26

1642140,09

7278214,73

PS: 1.Din cele 2.33 mil lei solicitate pentru obţinerea subvenţiilor peste 687 mii
lei sunt la măsurile 1.1 şi 1.6, cu atît mai mult, dosarele au fost prezentate la
Centrul AIPA(Hînceşti), dar nu ştim cîte au trecut.
2.Valoarea investiţiei poate puţin să difere, mai ales la defrişare, credite luate
mai înainte şi a.
3. În Impact pentru 2015 sunt cerute persoane (enumerate 58 din ele tocmai 27
sunt din s.Lăpuşna care au dosar comun pentru defrişarea suprafeţelor de viţă de
vie), iar numărul cererilor respectiv sunt mai puţine.

II.Cei 2 beneficiari nu sunt de la RISP, dar de la alte banci comerciale.

III.Cele 9 grupe de marketing au activat în următoarele sectoare.
1.s.Bobeica – 2 grupe – sectorul legumicol şi viticol
2.s.Ciuciuleni – 1 grupă – sectorul viticol
3.s.Lăpuşna – 2 grupe – 2 sectorul viticol
4.s.Cărpineni – 1 grupă – sectorul viticol
5.s.Mingir – 1 grupă – sectorul viticol
6.s.Nemţeni – 1 grupă – sectorul legumicol,pomicol şi viticol
7.s.Fundul-Galbenei – 1 grupă – sectorul viticol
Coordonatorul AO”Hînceşti-Inform”
16.12.2015

V.Graur

