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

PROIECT
DECIZIE
mun. Hînceşti
din ___ iunie 2017

nr.04 /__

Cu privire la gradul de pregătire a combinelor
și inventarului agricol pentru recoltarea culturilor
de grupa I
Examinând informația privind gradul de pregătire a combinelor și inventarului agricol
pentru recoltarea culturilor de grupa I, în temeiul art.art 43 alin (2) şi 46 din Legea nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Raional
Hînceşti DECIDE:
1. Se ia act de informația prezentată de dl Ion Sîrbu – șeful Direc ției Agricultură și
Alimentație Hînceşti Cu privire la gradul de pregătire a combinelor și inventarului
agricol pentru recoltarea culturilor de grupa I. (se anexează)
2. Direcția Agricultură și Alimentație, dl Ion Sîrbu, va monitoriza și, în măsura
competențelor, va acorda suportul și asistenta necesară producătorilor agricoli în
perioada recoltării culturilor de grupa I.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui
Raionului, dl Dumitru CORNEI.
Preşedintele şedinţei

_________________

Contrasemnat:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA

Inițiat: ________________________Ghenadie Buza, preşedintele raionului
Coordonat: : ____________________Dumitru Cornei, vicepreşedintele raionului
Elaborat: _____________________Ion Sîrbu, Șef DAA
Avizat: _____________ Sergiu Pascal, specialist principal (jurist) Aparatul Preşedintelui

Notă informativă
privind gradul de pregătire a combinelor
și inventarului agricol pentru recoltarea culturilor de grupa I

Stimate dle preşedinte,
Domnilor consilieri,
Onorată asistenţă!
Vara şi-a intrat în drepturi depline şi holdele au prins a da în pîrg, vestind
apropierea perioadei cea mai responsabilă pentru grînari-recoltarea. Marea de
spice vălură cu o tandreţe captivă, totodată bucurînd aşteptările agricultorilor,
cultivatori de cereale. Dar ei ştiu,că roada de pe camp încă nu-i roadă. Doar cînd va
fi depozitată în hambar vor putea spune că asta e roada muncii lor, începută în
toamna anului precedent.
Pentru o evaluare prealabilă a roadei de grîu şi orz, tradiţional, pînă la demararea
campaniei de recoltare, specialiştii Direcţiei agricultură , conform planului de
lucru, efectuiază vizite în teritoriu, cu scopul determinării stării culturilor
preconizate pentru recoltare şi monitorizează pregătirea tehnicii agricole, care va fi
antrenată la recoltare. Au fost efectuate vizite pe cîmpurile localităţilor din raion.
Majoritatea întreprinderilor agricole, GŢ, cît şi agricultorii individuali sînt gata
pentru recoltarea culturilor de prima grupă. O problemă este că o parte din spicoase
au fost inundate , la moment ele sunt polignite. Cu privire la tehnică și inventarul
agricol necesar pentru recoltare:Dacă o gospodărie agricolă consolidată dispune de
tehnică, atunci gospodăriile ţărăneşti si cei individuali nu se pot bucura de aceasta,
fiind nevoiţi să aştepte cînd vor fi disponibile combinele altor gospodari,pentru a
beneficia de serviciiile acestora. Terenurile sub cultura de spicoase, anul acesta sînt
la nivelul anului precedent numărul combinelor sa mărit cu două unităţi, ceea ce
va
contribui
la
reducerea
perioadei
de
recoltare.
Conform evaluărilor prealabile, roada de grîu se aşteaptă nu mai mică decît cea
din anul precedent, variind de la o exploataţie la alta, între 25 şi 40 centnere la
hectar, iar pe terenurile unde au fost respectate toate cerinţele tehnologice roada la
un hectar va depăşi cu mult nivelul acesta. Roada la cultura de orz se preconizează
a
fi
25-32
centnere
la
hectar.
Sperăm, că gospodarii vor reuşi să strîngă roada în termen şi fără pierderi, ceea
ce va da un prilej de bucurie, atît lor cît şi nouă, celorlalţi ,care mai mult sau mai
puţin au tangenţă cu agricultura. Or, noi toţi sîntem locuitori ai satelor, şi ,vrem
sau nu vrem, sîntem implicaţi în această activitate, care mai mult ,care mai puţin.
Cu atit mai mult că tehnica disponibilă permite aceasta .
Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti, a elaborat
un
Plan cu privire la recoltarea culturilor cerealiere si leguminoase de gr. I pentru

anul 2017 , care este distribuit primăriilor , pentru familiarizare şi adaptarea lui la
condiţiile specific locale de recoltare. La necesitate producătorii de cereale se vor
putea adresa direct deținătorilor de combine, pentru a beneficia de servicii tehnice
de recoltare.
La momentul actual, suprafaţa totală a terenurilor agricole în raion constituie
77477 ha
Inclusiv:
- Teren arabil – 55403 ha
- Din terenurile arabile cu culturi cerialiere de grupa intii sunt semănate:
- Grîu de toamnă – 7500 ha;
- Orz de toamnă – 1200ha;
- Rapiță
400 ha.
- Griu de primăvară -1000 ha
- Orz de primăvară -800 ha
Structura organizatorico –juridică:103 SRL ;5 – CAP, ;7 – SA, 9943 GȚ;
20282 persoane fizice - proprietari,
Condiţiile climaterice din toamna anului 2016 au permis însămînţarea culturilor
de toamnă pentru roada anului 2017 pe o suprafaţă de 9100 ha.
Inclusiv:
Grîu de toamnă – 7500 ha;
Orz de toamnă – 1450 ha;
Rapiță
400 ha.
Care la rindul lor sau pastrat.
A fost evaluată starea tehnică a tractoarelor și mașinelor agricole.
În ultimii 3 – 4 ani nivelul de gătinți PMT pe raion variază în jurul 67 pînă la
70 %. Menținerea stării tehnicii mobile în corespundere cu standartele existente
este destul de complicat, deoarece reeșind din normele de amortizare PMT în
mediu este amortizat ~ 80-82%.
Înnoirea parcului de tractoare decurge destul de lent și în ultimii 2 ani se află
în scădere. Ce ține de înnoirea parcului de mașini agricole, situația este comparativ
mai bună.
Începînd cu anul 2004 PMT a fost înnoit:
 Anul 2004 – 38 tractoare
 Anul 2005 – 19 tractoare
 Anul 2006 – 13 tractoare
 Anul 2007 – 8 tractoare
 Anul 2008 – 6 tractoare
 Anul 2009 – 7 tractoare
 Anul 2010 – 9 tractoare

 Anul 2011 – 12 tractoare
 Anul 2012 – 28 tractoare
 Anul 2013 – 39 tractoare
 Anul 2014 – 42 tractoare
 Anul 2015 – 31 tractoare
 Anul 2016 – 29 tractoare
Mașini agricole în anul 2014 au fost procurate de agenții economici și
persoanele particulare – 172 unități, în anul 2015 – 151 unități, în anul 2016 – 95
unități.
Tehnica agricolă în Complexul Agro Industrial înregistrată la data de
01.01.2017 este:
- Tractoare - 2082 unități
- Remorci – 1081 unități
- Combine cerealiere – 162 unități
- Combine pentru nutrețuri – 16 unități
- Pluguri – 784 unități
- Semănători – 464 unități
- Cultivatoare – 562 unități
- Grape cu discuri – 181 unități
- Mașini pentru balotat – 64 unități
- Stropitoare – 281 unități
- Mașini pentru curățit cereale – 82 unități
- Mașini pentru administrarea îngrășămintelor – 96 unități.
Agenții economici cît și persoanele fizice dispun de tehnica necesară pentru
înfăptuirea tuturor lucrărilor agricole.
Necătînd la toate măsurile desfăşurate agricultorii continuă să se confrunte cu
următoarele probleme stringente ca:
- prețurile exagerate la piesele de scimb,
- carburanți,
- material semincer și săditor,
- produse de uz fitosanitar,
- dificit de brațe de munca în agricultură,
- subvenții minime în agricultură,
- lipsa proiectelor accesibile cu elemente de grant,
- credite cu rata dobînzii majorată.
Enumerarea cazurilor poate fi continuată.
Ion Sîrbu, şeful DAA Hîncesti.

