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Principalele funcțiuni economice 

  
 

Profilul economic al Comunei Mihălășeni este reprezentat în principal de 
agricultură și creșterea animalelor. 

 Ponderea cea mai mare din suprafața totală a comunei este acoperită de suprafața 
agricolă (5.791 ha), reprezentând circa 91% din suprafața totală a comunei.       

La nivelul Comunei Mihălășeni există următoarele suprafețe:  
● terenuri agricole → total 5.791 ha: 

➢ terenuri arabile → 4.395 ha; 

➢ pășuni → 1.215 ha; 

➢ fânețe → 142 ha; 

➢ vii → 26 ha; 

➢ livezi → 13 ha; 

● păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră → 3 h;  
● terenuri cu ape și ape cu stuf → 184 ha;  
● terenuri degradate și neproductive → 144 ha;  
● terenuri ocupate cu construcții și curți → 113 ha. 

Baza tehnică materială pentru exploatarea pământului este într-o continuă 
dezvoltare, fiind achiziționate tractoare și mașini agricole prin accesarea de fonduri 
europene și vânzarea produselor agricole. Ponderea ridicată o au culturile de porumb 
(57% din totalul suprafeței cultivate) și floarea soarelui deoarece pot valorifica soluri 
foarte diferite în privința texturii, dar și a schimbărilor climatice din ultimii ani (veri și 
toamne secetoase, temperaturi foarte ridicate). Suprafețele cele mai mici sunt cultivate 
cu orzoaică de primăvară, fasole boabe, rapiță (1,4%), sfeclă de zahăr (2,1% /suprafața 
cultivată). 

Suprafața totală de la nivelul Comunei Mihălășeni acoperită cu pășuni este de 
1.215 ha, reprezentând circa 19% din suprafața totală a comunei și fânețe naturale 142 
ha. 

Operatorii economici ocupă diverse domenii de activitate: 

❖ ANNEMEDICA PHARM SRL – Activități veterinare. 



❖ GOSPODARIE COMUNALA LUNCA BASEULUI SRL  – Activități în ferme 
mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).  

❖ TRENDY BAGS STYLE SRL – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în 
magazine specializate.  

❖ TALMES BALMES SRL – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în 
magazine specializate. 

❖ SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM MIHALASENI – Comerț cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi și tutun.  

❖ KLINPACK BAURO S.R.L.  – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale.  

❖ NONNA ROSSA MIXT S.R.L. – Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. 


