
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

1.2. Obiectul achiziţiei: servicii de extensiune rurală
1.3. Numărul procedurii: 18/01487
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 79410000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
35 din 04.05.2018

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Ministerul Finanțelor

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Producătorii agricoli
1.11. Destinatarul: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin
Tănase 9 
Tel: 022 204554 022 204516 
Fax: 022 220748 
E-mail: madrm@madrm.gov.md 
Persoana de contact: TUDOS SVETLANA

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de consultanță în domeniul
vitivinicol



1.1 79415000-6 Instruirea producătorilor agricoli în vederea
formării butucilor in plantațiile viticole
tinere

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. Operatorul economic va prezenta
în ofertă lista a 4 grupuri de producători
formată din cel puțin 12 persoane fiecare
grup: - va antrena în activitățile de ghidare
și instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să poată selecta
metoda concretă de formare a butucilor; -
să execute corect plivitul, ciupitul,
copilitul şi legatul în verde pentru
formarea butucilor în plantaţiile tinere
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a)data și ora vizitei; b)numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

1.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la operațiile în verde în plantaţiile
viticole pe rod

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să poată determina
ce operaţii în verde urmează a fi efectuate
şi epoca optimă de executare a acestora; -
să execute corect principalele operaţii în
verde – plivitul, ciupitul, copilitul,
normarea recoltei, legatul în verde şi
cîrnitul lăstarilor în viile pe rod.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



1.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la operațiile în verde în plantaţiile
viticole pe rod

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să poată determina ce operaţii în
verde urmează a fi efectuate şi epoca
optimă de executare a acestora; - să
execute corect principalele operaţii în
verde – plivitul, ciupitul, copilitul,
normarea recoltei, legatul în verde şi
cîrnitul lăstarilor în viile pe rod.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

1.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la protecția si fertilizarea plantaţiilor
viticole

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să poată determina după
simptome morfologice afectarea viţei de
vie de principalii agenţi patogeni şi
dăunători, precum şi carenţele de elemente
nutritive - să cunoască metodele de
protecţie, principiile de elaborare a
schemelor de protecţie, termenilor de
efectuare a tratamentelor şi consumului de
soluţii. Verificarea cunoștințelor dobîndite
se va realiza prin utilizarea unui test.

1.5 79415000-6 Informarea grupurilor de producători cu
privire la tehnică şi echipamente viticole
moderne

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină cunoștințe cu
privire la: - să poată aprecia ce tehnică şi
echipamente viticole urmează a fi utilizate
la înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor
viticole; - să cunoască cerinţele faţă de
efectuarea calitativă a lucrărilor
mecanizate. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

1.6 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici agricole.



1.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la aspecte ce ţin de pregătirea şi
organizarea recoltării strugurilor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să-şi consolideze
capacităţile practice de determinare a
termenului optim de recoltare, pregătire şi
organizare recoltării strugurilor de masă şi
celor pentru vin. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

1.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologiile inovative de post-
recoltare şi comercializare a strugurilor
pentru masă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
principalele componente ale tehnologiilor
avansate de post-recoltare şi condiţionare
a strugurilor pentru masă; - să execute
lucrările de lucrările de ambalare ,
paletare, aşezare la prerăcire şi păstrare a
strugurilor pentru masă şi procedeele de
condiţionare şi pregătire a strugurilor
pentru comercializare. Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.

1.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologiile inovative de post-
recoltare şi comercializare a strugurilor
pentru masă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască principalele
componente ale tehnologiilor avansate de
post-recoltare şi condiţionare a strugurilor
pentru masă; - să execute lucrările de
lucrările de ambalare , paletare, aşezare la
prerăcire şi păstrare a strugurilor pentru
masă şi procedeele de condiţionare şi
pregătire a strugurilor pentru
comercializare. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.



2 Servicii de consultanță în domeniul
zootehnic (bovine lapte, carne)

2.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia reproducției taurinelor.
Direcții și obiective ale ameliorării
taurinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul.
Operatorul economic va prezenta în ofertă
lista a 2 grupuri de producători formată
din cel puțin 12 persoane fiecare grup: -
va antrena în activitățile de ghidare și
instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoscă cadrul
legislativ privind reproducția taurinelor,
metoda de organizare a însămânțărilor
artificiale, materialul seminal propus
pentru reproducție rasele omologate,
specializate pentru lapte; -să cunoască
procedeele și metodele de ameliorare în
rasă pură. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

2.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodologia controlului zootehnic
al producției de lapte

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
procedeul de organizare a controlului
oficial al producției de lapte, laboratorul
(centrul); - să posede cunoştinţe privind
colectarea mostrelor pentru determinarea
grăsimei și protreinei. Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a)data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.



2.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodologia controlului zootehnic
al producției de lapte

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască procedeul de
organizare a controlului oficial al
producției de lapte, laboratorul (centrul); -
să posede cunoştinţe privind colectarea
mostrelor pentru determinarea grăsimei și
protreinei. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

2.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la legislația națională în domeniu și
simularea elaborării unui plan de afaceri
pentru o fermă zootehnică de creștere a
taurinelor, necesar pentru obținerea
finanțării subvenții, credite.

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască legislația din
domeniul creșterii taurinelor, a
subvenționării sectorului zootehnic,
oportunitățile de subvenționare; - să
posede abilități de elaborare a planului de
afaceri pentru crearea unei ferme de
taurine, posibilitățile de finanțare,
asistență informațională și tehnică din
domeniu. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

2.5 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii care influențează
producția de lapte. Tehnologia mulsului
vacilor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea procedeelor și
factorilor care determină obținerea unei
producții programate de lapte; - să
cunoască tehnologiile de muls mecanic
pentru obținerea laptelui de calitate
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

2.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii care influențează
producția de carne. Tehnologia și tehnica de
hrănire a taurinelor pentru îngrășare în
sistem intensiv

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -cunoașterea raselor specializate
pentru producția de carne; - cunoaşterea
metodelor de creștere și exploatare,
tehnica de întreținere și alimentație a
taurinelor în sistem intensiv de îngrășare
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.



2.7 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici precum și
familiarizarea cu tehnologiile performante
de creștere, exploatare și alimentație a
taurinelor

2.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la condițiile de păstrare a laptelui.
Factorii ce influențează calitatea laptelui și
condițiile de păstrare

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască tehnologia de
obținere și păstrare a laptelui în condițiile
fermei, legislația privind obținerea și
păstrarea laptelui, condițiile care
influențează calitatea laptelui; - să
cunoască metodele de îngrijire a utilajului
de muls și păstrare a laptelui Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

2.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la condițiile de păstrare a laptelui.
Factorii ce influențează calitatea laptelui și
condițiile de păstrare

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
tehnologia de obținere și păstrare a
laptelui în condițiile fermei, legislația
privind obținerea și păstrarea laptelui,
condițiile care influențează calitatea
laptelui; - să cunoască metodele de
îngrijire a utilajului de muls și păstrare a
laptelui. Operatorul economic va prezenta
fișă a vizitei: a)data și ora vizitei;
b)numele, prenumele expertului; c)
numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



2.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la întreținerea vacilor în perioada de
iarnă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -cunașterea metodelor de
întreținere și exploatare a taurinelor în
periada de iarnă; - cunoaşterea
particularităţilor de alimentație, preparare
a nutrețurilor, suplimentarea raţiilor cu
surse proteice, premixuri etc. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

2.11 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la întreținerea vacilor în perioada de
iarnă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: -cunașterea
metodelor de întreținere și exploatare a
taurinelor în periada de iarnă; -
cunoaşterea particularităţilor de
alimentație, preparare a nutrețurilor,
suplimentarea raţiilor cu surse proteice,
premixuri etc. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a)data și ora vizitei;
b)numele, prenumele expertului; c)
numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

3 Servicii de consultanță în domeniul
zootehnic (ovine și caprine)



3.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnica reproducției ovinelor și
caprinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul.
Operatorul economic va prezenta în ofertă
lista a 2 grupuri de producători formată
din cel puțin 12 persoane fiecare grup: -
va antrena în activitățile de ghidare și
instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: -să cunoască metode
de selectare a reproducătorilor, testarea
acestora după calitatea
descendenţei,crearea liniilor de
reproducători amelioratori; -să cunoască
condiţiile de întreţinere şi nutriţie a
reproducătorilor. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

3.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de ameliorare a ovinelor
și caprinelor

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: -să cunoască
metodele de ameliorare a raselor locale cu
material genetic de import pentru sporirea
producţiei de: lapte, carne, etc.; - să
cunoască metode de sporire a producţiei
ovinelor şi caprinelor locale prin selecţie
în rasă pură sau încrucişări cu scop dirijat.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



3.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de ameliorare a ovinelor
și caprinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -să cunoască metodele de
ameliorare a raselor locale cu material
genetic de import pentru sporirea
producţiei de: lapte, carne, etc.; - să
cunoască metode de sporire a producţiei
ovinelor şi caprinelor locale prin selecţie
în rasă pură sau încrucişări cu scop dirijat
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

3.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodologia controlului zootehnic
al producției de lapte la ovine și caprine

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
metodele de control a producţiei de lapte
la 20 zile, în perioada de alăptare şi de
muls,determinarea producţiei de lapte pe
întreaga lactaţie; -utilizarea metodelor
eficiente de determinare a producţiei de
lapte la oi şi capre. Operatorul economic
va prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

3.5 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodologia controlului zootehnic
al producției de lapte la ovine și caprine

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască metodele de control
a producţiei de lapte la 20 zile, în perioada
de alăptare şi de muls,determinarea
producţiei de lapte pe întreaga lactaţie; -
utilizarea metodelor eficiente de
determinare a producţiei de lapte la oi şi
capre. Verificarea cunoștințelor dobîndite
se va realiza prin utilizarea unui test.



3.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la organizarea ameliorării ovinelor și
caprinelor în Republica Moldova

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -să se cunoască care sunt fermele
de prăsilă de ovine şi caprine de rase
amelioratoare, metodele de procurare şi
exploatare; -implimentarea schemelor de
imperecheri în scopul ameliorării.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

3.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la legislația națională în domeniu și
simularea elaborării unui plan de afaceri
pentru o fermă zootehnică de creștere a
ovinelor, necesar pentru obținerea finanțării
(subvenții, credite, asistență tehni

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -să se cunoască metoda de
organizare a lucrului la o fermă,
planificarea numărului de animale pe
grupe de sex şi vârstă pentru o afacere de
succes; -calcularea necesităţii de furaje în
perioada anuală; -calcularea ceheltuielelor
pentru menţinerea şi prestarea serviciilor
medico-veterinare, etc.; -calcularea
cheltuielelor suplimentare. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

3.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la particularitățile biologice și
economice ale speciilor de ovine și caprine

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: să se cunoască perioada de
reproducere a ovinelor şi caprinelor şi
planificarea ei, orientarea spre producţia
de bază şi eficientă în condiţiile de piaţă; -
să posede abilităţi de determinare a
eficienţei economice a fermelor de
producţie; - să cunoască metode eficiente
de exploatare a ovinelor şi caprinelor.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.



3.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia îngrășării intensive și
semiintensive

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: -să cunoască metode
intensive de îngrăşare a tineretului ovin şi
caprin prin utilizarea nutreţului granulat,
fără păşunat. - să cunoască metode de
îngrăşare semiintensivă prin utilizarea
raţiilor speciale şi păşunatului. Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.

3.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia îngrășării intensive și
semiintensive

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -să cunoască metode intensive de
îngrăşare a tineretului ovin şi caprin prin
utilizarea nutreţului granulat, fără păşunat.
- să cunoască metode de îngrăşare
semiintensivă prin utilizarea raţiilor
speciale şi păşunatului. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

3.11 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători cu
tematica „Producerea unor sortimente
tradiționale de brînzeturi de oaie și capră
specifice Republicii Moldova”

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici în cunoașterea
tehnologiei preparării brânzeturilor; -
cunoașterea condiţiillor sanitar-igienice
necesare în procesul de preparare a
brânzeturilor; - cunoașterea metodei de
preparare a brânzeturilor din zer (urda).

4 Servicii de consultanță în domeniul
zootehnic (porcine)



4.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia ameliorării porcinelor

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. Operatorul economic va prezenta
în ofertă lista a unui grup de producători
formată din cel puțin 12 persoane. Această
cerință se aplică pentru toate pozițiile din
lotul respectiv: - va antrena în activitățile
de ghidare și instruire un număr de minim
10% de fermieri ce se atribuie la
gospodăriile casnice și subzistență (de la
categoriile respective contribuția
financiară nu se va solicita); - va acorda
prioritate în prestarea serviciilor de
extensiune grupurilor de producători ai
căror membri sunt tineri, inclusiv femei în
afaceri. Această cerință se aplică pentru
toate pozițiile din lotul respectiv. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască scopul ameliorării
și selecției suinelor, metodele de selecție a
suinelor, caracterele supuse selecției,
direcții și variante de selecție, intensitatea
selecției, bazele genetice ale selecției,
factorii care influențează efectul selecției;
- să cunoască metodele de apreciere a
calităților reproductive şi productive la
suine, potrivirea perechilor în sistemul de
ameliorare a suinelor, metode de creștere a
suinelor, măsurile organizatorice în lucrul
de selecție. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

4.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia ameliorării porcinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască scopul ameliorării
și selecției suinelor, metodele de selecție a
suinelor, caracterele supuse selecției,
direcții și variante de selecție, intensitatea
selecției, bazele genetice ale selecției,
factorii care influențează efectul selecției;
- să cunoască metodele de apreciere a
calităților reproductive şi productive la
suine, potrivirea perechilor în sistemul de
ameliorare a suinelor, metode de creștere a
suinelor, măsurile organizatorice în lucrul
de selecție. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.



4.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii care influențează
producția de carne

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască factorii
ce influențează procesul de creștere și
dezvoltare a suinelor; - să cunoască
factorii ce influențează producția de carne
la suine. Operatorul economic va prezenta
fișă a vizitei: a) data și ora vizitei; b)
numele, prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

4.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii care influențează
producția de carne

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască factorii ce
influențează procesul de creștere și
dezvoltare a suinelor; - să cunoască
factorii ce influențează producția de carne
la suine. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

4.5 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la sisteme și metode de îngrășare a
porcinelor

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: -să cunoască tehnologii de
creştere şi exploatare a porcinelor,
metodele și sistemele de îngrășare a
porcinelor; -cunoașterea sistemelor,
normelor de nutriție și metodele inovative
de furajare a porcinelor; -să poată elabora
o rețetă de nutreț combinat și o rație de
nutriție echilibrată nutrițional. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.



4.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la creșterea și îngrășarea porcinelor
în sistem semi-intensiv de exploatare

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea particularităților
biologice și productive a porcinelor,
tehnologiile de producere a cărnii de porc;
- să cunoască resursele furajere folosite în
alimentația porcinelor, cerințele de calitate
și principiile de bază la elaborarea unei
rețete, factorii care influiențiază utilizarea
hranei; - să cunoască principiile de bază a
hrănirii diferențiate a porcinelor pe
categorii de vărstă. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

4.7 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici : - cunoaștință cu
sistemul organizatoric de ameliorare a
porcinelor din republică; - cunoștință cu
rasele de siine din R.Moldova și
deosebirea lor fenotipică; - cunoștință cu
metoda de colectare, apreciere a
materialului seminal de vier și
însămânțarea artificială la porcine.

4.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la legislația națională în domeniu și
simularea elaborării unui plan de afaceri
pentru o fermă zootehnică de creștere a
porcinelor, necesar pentru obținerea
finanțării (subvenții, credite, asistență)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea legislației naționale
în domeniul zootehniei(Legea zootehniei,
Legea subvenționării etc.); - cunoaşterea
structurii unui plan –model de afaceri la
creșterea suinelor Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

5 Servicii de consultanță în domeniul
zootehnic (păsări de carne și ouă)



5.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la ameliorarea efectivelor de păsări

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. Operatorul economic va prezenta
în ofertă lista a 2 grupuri de producători
formată din cel puțin 12 persoane fiecare
grup. - va antrena în activitățile de ghidare
și instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
particularitatile programelor de ameliorare
la pasari; - să cunoască particularitățile
selecției găinelor din rasele ușoare; - să
cunoască particularitățile selecției găinelor
din rasele grele; - să cunoască hibrizii
comerciali de găini pentru ouă și hibrizii
comerciali de găină pentru carne.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

5.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la ameliorarea efectivelor de păsări

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască particularitatile
programelor de ameliorare la pasari; - să
cunoască particularitățile selecției găinelor
din rasele ușoare; - să cunoască
particularitățile selecției găinelor din
rasele grele; - să cunoască hibrizii
comerciali de găini pentru ouă și hibrizii
comerciali de găină pentru carne.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.



5.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnologia de creștere a găinilor
de reproducție și importanța evidenței
zootehnice în creșterea păsărilor pentru
carne și ouă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască tehnologiile de
creștere a găinelor destinate reproducției; -
să cunoască principiile și tehnicile de
evidență zootehnică în avicultură
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

5.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la legislația națională în domeniu și
simularea elaborării unui plan de afaceri
pentru o fermă zootehnică de creștere a
păsărilor, necesar pentru obținerea finanțării
(subvenții, credite, asistență teh

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască cadrul
legislativ-normativ în domeniu; - să
cunoască principiile elaborării unui plan
de afaceri pentru înființarea unei ferme
avicole; - să cunoască cerințele pentru
export a produselor avicole. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

5.5 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici - cunoştinţă cu
procesul tehnologic de obţinere a ouălor; -
cunoştinţă cu procesul tehnologic de
obţinere a cărnii de pasăre.

5.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la sistemele alternative de creștere a
păsărilor pentru carne și ouă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască particularitățile
creștrerii păsărilor în sistem extensiv,
semi-intensiv și intensiv; - să cunoască
particularitățile exploatării păsărilor pe
așternut permanent și în cuști atât pentru
producția de ouă cât și pentru producția de
carne. Verificarea cunoștințelor dobîndite
se va realiza prin utilizarea unui test.



5.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii care influențează
performanțele productive (carne și ouă)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască factorii
biologici care influiențează în ansamblu
producțiile păsărilor ; - să cunoască
factorii care influențează producția de ouă;
- să cunoască factorii care influențează
producția de carne în avicultură.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

5.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la importanța alimentației și factorii
de microclimat în creșterea și exploatarea
păsărilor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt
particularitățile digestiei la păsări; - să
cunoască care sunt materiile prime
furajere utilizate în alimerntația păsărilor;
- să cunoască principiile alimentației
păsărilor pe categorii de vârstă;
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

5.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodele de combatere a bolilor și
paraziților

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască care
sunt principalele boli care afectează direct
sănătatea și nuvelul productiv a păsărilor;
- să cunoască care sunt consecințele
provocate de către paraziții păsărilor și
care sunt metodele de combatere a
acestora; - să cunoască care sunt schemele
de vacinare a păsărilor și care sunt
metodele de profilaxie a afecțiunilor
aviare. Operatorul economic va prezenta
fișă a vizitei: a) data și ora vizitei; b)
numele, prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



5.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodele de combatere a bolilor și
paraziților

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt
principalele boli care afectează direct
sănătatea și nuvelul productiv a păsărilor;
- să cunoască care sunt consecințele
provocate de către paraziții păsărilor și
care sunt metodele de combatere a
acestora; - să cunoască care sunt schemele
de vacinare a păsărilor și care sunt
metodele de profilaxie a afecțiunilor
aviare. Verificarea cunoștințelor dobîndite
se va realiza prin utilizarea unui test.

6 Servicii de consultanță în domeniul
zootehnic (apicultură)

6.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnica reproducției albinelor

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. Operatorul economic va prezenta
în ofertă lista a 2 grupuri de producători
formată din cel puțin 12 persoane fiecare
grup: - va antrena în activitățile de ghidare
și instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască
organizarea stupului; - să cunoască
particularotăţile biologice de reproducere
a albinelor; - să cunoască particularităţile
de creştere a mătcilor; - să cunoască
cauzele roirii albinelor. Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.



6.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnica reproducției albinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască organizarea
stupului; - să cunoască particularotăţile
biologice de reproducere a albinelor; - să
cunoască particularităţile de creştere a
mătcilor; - să cunoască cauzele roirii
albinelor. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.

6.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de ameliorare a albinelor

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători separat
În rezultatul instruirii membrii grupurilor
de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască care
sunt programele de ameliorare a albinelor;
-să cunoască care sunt procedeele de
ameliorare a însuşirilor productive ale
albinei melifere; -cunoaşterea tehnicilor
moderne de morfometrie şi biologie
moleculară pentru evaluarea purităţii de
rasă a albinei. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

6.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de ameliorare a albinelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt
programele de ameliorare a albinelor; -să
cunoască care sunt procedeele de
ameliorare a însuşirilor productive ale
albinei melifere; -cunoaşterea tehnicilor
moderne de morfometrie şi biologie
moleculară pentru evaluarea purităţii de
rasă a albinei. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.



6.5 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la utilizarea rațională a surselor
melifere

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt plantele
melifere naturale şi cultivate; - să
cunoască care sunt resursele melifere
locale şi zonale; - să cunoască cum se
organizează o stupină în dependenţă de
resursele melifere. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

6.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la utilizarea rațională a surselor
melifere

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători separat
În rezultatul instruirii membrii grupurilor
de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască care
sunt plantele melifere naturale şi cultivate;
- să cunoască care sunt resursele melifere
locale şi zonale; - să cunoască cum se
organizează o stupină în dependenţă de
resursele melifere. Operatorul economic
va prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

6.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la tehnica stupăritului pastoral

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască termenii organizării
stupăritului pastoral în dependenţă de
resursele melifere; -să cunoască
particularităţile transportării şi amplasării
stupilor la pastoral; -să cunoască criteriile
şi factorii care detrmină reuşita
stupăritului pastoral . Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.



6.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la legislația națională în domeniu și
simularea elaborării unui plan de afaceri
pentru o stupină apicolă, necesar pentru
obținerea finanțării (subvenții, credite,
asistență tehnică externă, etc.)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască cadrul legislativ-
normativ în domeniu (Legea Apiculturii);
-să cunoască principiile elaborării unui
plan de afaceri pentru înființarea unei
stupine; -să cunoască cerințele pentru
export a produselor apicole Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
utilizarea unui test.

6.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de obținere a produselor
apicole altele decît mierea

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită de studiu”
se subânțelege că reprezentantul
operatului economici va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să cunoască care
sunt produsele apicole, suplimentar mierii,
obţinute de la albine; - să cunoască
tehnologia obţinerii veninului de albine; -
să cunoască tehnologia obţinerii
lăptişorului de matcă; -să cunoască
particularităţile obţinerii propolisului
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

6.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metode de obținere a produselor
apicole altele decît mierea

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt produsele
apicole, suplimentar mierii, obţinute de la
albine; - să cunoască tehnologia obţinerii
veninului de albine; - să cunoască
tehnologia obţinerii lăptişorului de matcă;
-să cunoască particularităţile obţinerii
propolisului Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin utilizarea unui
test.



6.11 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici : - să cunoască care
sunt produsele apicole, suplimentar mierii,
obţinute de la albine; - să cunoască
tehnologia obţinerii veninului de albine; -
să cunoască tehnologia obţinerii
lăptişorului de matcă; -să cunoască
particularităţile obţinerii propolisului

6.12 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodele de combatere a bolilor și
paraziților

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască care sunt bolile
necontagioase ale albinelor şi care sunt
metodele de profilaxie a acestora; -să
cunoască care sunt bolile contagioase ale
albinelor şi care sunt metodele de
combatere a acestora; - să cunoască care
sunt bolile parazitare şi intoxicaţiile
albinelor şi metodele de combatere.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin utilizarea unui test.

7 Servicii de consultanță în domeniul
horticol

7.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la cadrul legislativ-normativ pe
domeniu, inclusiv familiarizarea cu
standardele avansate de management al
calității (HACCP, ISO, GLOBAL Gap)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul.
Operatorul economic va prezenta în ofertă
lista a 4 grupuri de producători formată
din cel puțin 12 persoane fiecare grup: -
va antrena în activitățile de ghidare și
instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: să cunoască cadrul
legislativ/normativ pe domeniu, inclusiv
(înființarea corectă a unei plantații cu
proiect, oportunitățile de subvenționare,
cerințe obligatorii la export și import,
cerințe la comercializarea produsului,
etc.); -să cunoască cerințele de export în
UE, inclusiv despre standardele obligatorii
pentru aceasta; Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin test.



7.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodele de normare optimă a
fructelor pe pom (rărire chimică sau
manuală)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: să cunoască cadrul
legislativ/normativ pe domeniu, inclusiv
(înființarea corectă a unei plantații cu
proiect, oportunitățile de subvenționare,
cerințe obligatorii la export și import,
cerințe la comercializarea produsului,
etc.); -să cunoască cerințele de export în
UE, inclusiv despre standardele obligatorii
pentru aceasta; Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

7.3 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la metodele de normare optimă a
fructelor pe pom (rărire chimică sau
manuală)

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - Să cunoască metodele de
normare a fructelor pe pom (rărirea
chimică și manual a fructelor); -
Conoașterea perioadei optimă pentru
efectuarea acestor lucări. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.



7.4 79415000-6 Instruirea personalului implicat în procesul
de protecția și fertilizarea. Lucrări
mecanizate de întreținere.

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: -să poată determina
după simptome morfologice afectarea
pomilor fructiferi, principalii agenţi
patogeni şi dăunători, precum şi lipsa sau
surplusul de elemente nutritive; -
cunoașterea și aplicarea corectă a
metodelor de protecţie, elaborarea
schemelor de protecţie, termenilor optimi
de efectuare a tratamentelor; - să cunoască
bunele practice de întreținere a solului, în
plantațiile pomicole, (întreținerea
agrotehnică); - perioadele optime pentru
efectuarea lucrării solului în plantații
(întreținerea agrotehnică); Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.

7.5 79415000-6 Instruirea personalului, implicat în procesul
de recoltare, referitor la recoltarea corectă a
fructelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite. Prin
noțiunea de „vizită” se subânțelege că
expertul va vizita fiecare membru al
grupului de producători separat. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască cerințele obligatorii
față de procesul de recoltare (recoltarea
corectă, cu codiță sau fără, așezarea
acestora în lăzi sau containere, termenii
optimi de recoltare, etc.). Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.

7.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la determinarea termenului optim de
recoltare a fructelor, în dependență de
conținutul de acid, masa uscată a fructelor
și destinația acestora

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască cerințele obligatorii
față de procesul de recoltare (recoltarea
corectă, cu codiță sau fără, așezarea
acestora în lăzi sau containere, termenii
optimi de recoltare, etc.); Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.



7.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la determinarea termenului optim de
recoltare a fructelor, în dependență de
conținutul de acid, masa uscată a fructelor
și destinația acestora

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: cunoașterea, după
aspectul exterior al fructelor, precum și
alte calități, perioada de maturarea a
acestora și recoltarea optimă; -
cunoașterea metodelor innovative de
determinare a maturității de coacere a
fructelor. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

7.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la recoltarea, transportarea,
depozitarea și păstrarea

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea, după aspectul
exterior al fructelor, precum și alte calități,
perioada de maturarea a acestora și
recoltarea optimă; - cunoașterea metodelor
innovative de determinare a maturității de
coacere a fructelor; Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.

7.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la sortarea, ambalarea și etichetarea
corectă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: cunoașterea
metodelor innovative de sortare, ambalare
și etichetare; - familiarizarea cu cerințele
obligatorii pentru ambalare, sortare și
etichetare, în scopul comercializării
producției pe piața internă și externă.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



7.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la sortarea, ambalarea și etichetarea
corectă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea metodelor innovative
de sortare, ambalare și etichetare; -
familiarizarea cu cerințele obligatorii
pentru ambalare, sortare și etichetare, în
scopul comercializării producției pe piața
internă și externă. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.

7.11 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la utilizarea tehnologiilor
informaționale în producere, inclusiv
mentenanța agrometeorologică, de protecție
contra bolilor și dăunătorilor, și evidență a
mijloacelor de producție

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea tehnologiilor
informaționale în producere, inclusiv
mentenanța agrometeorologică,
importanța mini/stațiilor
agromeeorologice în plantații, avantajele
acestora, precum și metode de a duce o
evidență corectă și exhaustivă în
întreprindere, a mijloacelor de producție,
etc.; Verificarea cunoștințelor dobîndite se
va realiza prin test.

7.12 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la utilizarea tehnologiilor
informaționale în producere, inclusiv
mentenanța agrometeorologică, de protecție
contra bolilor și dăunătorilor, și evidență a
mijloacelor de producție

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. În rezultatul instruirii
membrii grupurilor de producători trebuie
să obțină următoarele abilități: -
cunoașterea tehnologiilor informaționale
în producere, inclusiv mentenanța
agrometeorologică, importanța
mini/stațiilor agromeeorologice în
plantații, avantajele acestora, precum și
metode de a duce o evidență corectă și
exhaustivă în întreprindere, a mijloacelor
de producție, etc.; Operatorul economic va
suporta cheltuielile de trasport. În
rezultatul schimbului de experiență
membrii grupurilor de producători trebuie
să fie motivați să-și adapteze activitatea la
cele mai bune practici agricole.



7.13 79415000-6 Instruirea personalului, implicat în procesul
de recoltare, referitor la recoltarea corectă a
fructelor

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să cunoască cerințele obligatorii
față de procesul de recoltare (recoltarea
corectă, cu codiță sau fără, așezarea
acestora în lăzi sau containere, termenii
optimi de recoltare, etc.). Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test

8 Servicii de consultanță în domeniul
legumicol

8.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la producerea răsadului

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite der
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. Operatorul economic va prezenta
în ofertă lista a 4 grupuri de producători
formată din cel puțin 12 persoane fiecare
grup: - va antrena în activitățile de ghidare
și instruire un număr de minim 10% de
fermieri ce se atribuie la gospodăriile
casnice și subzistență (de la categoriile
respective contribuția financiară nu se va
solicita); - va acorda prioritate în prestarea
serviciilor de extensiune grupurilor de
producători ai căror membri sunt tineri,
inclusiv femei în afaceri. Această cerință
se aplică pentru toate pozițiile din lotul
respectiv. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - cunoașterea
tehnologiilor de producere a răsadurilor,
cerințe obligatorii pe întregul proces, etc.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

8.2 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la producerea răsadului

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea tehnologiilor de
cultivare a culturilor legumicole în sere și
solarii, avantajele economice ale acestora,
cerințe obligatorii pe întregul proces, etc. -
Termenii de cultivare a legumelor în sere
și solarii, inclusiv, metode de recoltare și
oportunități de realizare a produsului,
prețuri și cerințe obligatorii, etc.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.



8.3 79415000-6 Instruirea a 2 agronomi, pentru producerea
legumelor în sistemul intensiv, inclusiv cu
irigare

Zile 5.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. - instruirea a 2 specialiști
autohtoni în domeniul cultivării legumelor
prin metode intensive, în special materie
primă în cantități mari pentru
întreprinderile de procesare, capabili la
rîndul lor să instruiască producătorii
agricoli autohtoni, implicați în această
activitate. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

8.4 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la măsuri de protecție împotriva
bolilor și dăunătorilor, irigarea și fertigarea

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - să poată determina
după simptome morfologice afectarea
legumelor, principalii agenţi patogeni şi
dăunători, precum şi lipsa sau surplusul de
elemente nutritive; - cunoașterea și
aplicarea corectă a metodelor de protecţie,
elaborarea schemelor de protecţie,
termenilor optimi de efectuare a
tratamentelor, inclusiv irigarea și
ferigarea. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

8.5 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la măsuri de protecție împotriva
bolilor și dăunătorilor, irigarea și fertigarea

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - să poată determina după
simptome morfologice afectarea
legumelor, principalii agenţi patogeni şi
dăunători, precum şi lipsa sau surplusul de
elemente nutritive; - cunoașterea și
aplicarea corectă a metodelor de protecţie,
elaborarea schemelor de protecţie,
termenilor optimi de efectuare a
tratamentelor, inclusiv irigarea și
ferigarea; Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin test.



8.6 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii ce influențează calitatea
producției

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea și combaterea
factorilor ce influențează asupra calității
produselor (factorii de mediu, respectarea
procedeelor tehnologice, aplicarea corecta
a produselor de uz fitosanitar, etc.)
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.

8.7 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la factorii ce influențează calitatea
producției

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: cunoașterea și
combaterea factorilor ce influențează
asupra calității produselor (factorii de
mediu, respectarea procedeelor
tehnologice, aplicarea corecta a produselor
de uz fitosanitar, etc.). Operatorul
economic va prezenta fișă a vizitei: a) data
și ora vizitei; b) numele, prenumele
expertului; c) numele, prenumele
membrului grupului care a beneficiat de
vizită; d) durata vizitei în minute; e)
descrierea succindă a discuțiilor în cadrul
vizitei; f) semnătura benefeciarului.
Operatorul economic va asigura păstrarea
fișelor cel puțin 3 ani calculați de la
împlinirea termenului de executare a
contractului.

8.8 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la recoltarea, transportarea,
depozitarea păstrarea, sortarea, ambalarea și
etichetarea corectă

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - cunoașterea
metodelor de recoltare, precum și post
recoltare, (transportarea corectă,
depozitarea, cerințele de depozitare,
păstrarea corectă, metode de păstrare,
termini optimi, etc.); - cunoașterea
metodelor de întreținerii legumelor în
depozite, temperaturile optime, etc. -
cunoașterea metodelor inovative de
sortare, ambalare și etichetare; -
familiarizarea cu cerințele obligatorii
pentru ambalare, sortare și etichetare, în
scopul comercializării producției pe piața
internă și extern. Operatorul economic va
prezenta fișă a vizitei: a) data și ora
vizitei; b) numele, prenumele expertului;
c) numele, prenumele membrului grupului
care a beneficiat de vizită; d) durata vizitei
în minute; e) descrierea succindă a
discuțiilor în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



8.9 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la recoltarea, transportarea,
depozitarea păstrarea, sortarea, ambalarea și
etichetarea corectă

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea metodelor de
recoltare, precum și post recoltare,
(transportarea corectă, depozitarea,
cerințele de depozitare, păstrarea corectă,
metode de păstrare, termini optimi, etc.); -
cunoașterea metodelor de întreținerii
legumelor în depozite, temperaturile
optime, etc. - cunoașterea metodelor
inovative de sortare, ambalare și
etichetare; - familiarizarea cu cerințele
obligatorii pentru ambalare, sortare și
etichetare, în scopul comercializării
producției pe piața internă și externă.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.

8.10 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la studiul pieților regionale,
pregătirea produsului pentru
comercializarea și realizarea lui

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea potențialelor piețe
de comercializare a legumelor, în stare
proaspătă și derivate acestora, prețurile de
comercializare, studierea necesarului de
produs, cerințele de export, etc.; -
pregătirea corectă a produsului pentru
comercializare, cunoașterea cerințelor
obligatori pentru aceasta. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.

8.11 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători cu
privire la studiul pieților regionale,
pregătirea produsului pentru
comercializarea și realizarea lui

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. - cunoașterea potențialelor
piețe de comercializare a legumelor, în
stare proaspătă și derivate acestora,
prețurile de comercializare, studierea
necesarului de produs, cerințele de export,
etc.; - pregătirea corectă a produsului
pentru comercializare, cunoașterea
cerințelor obligatori pentru aceasta.
Operatorul economic va suporta
cheltuielile de trasport. În rezultatul
schimbului de experiență membrii
grupurilor de producători trebuie să fie
motivați să-și adapteze activitatea la cele
mai bune practici agricole.



8.12 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la utilizarea tehnologiilor
informaționale în producere, inclusiv
mentenanța agrometeorologică, de protecție
contra bolilor și dăunătorilor, și evidență a
mijloacelor de producție

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea tehnologiilor
informaționale în producerea legumelor,
inclusiv mentenanța agrometeorologică,
importanța mini/stațiilor
agromeeorologice în plantații, avantajele
acestora, precum și metode de a duce o
evidență corectă și exhaustivă în
întreprindere, a mijloacelor de producție,
etc.; Verificarea cunoștințelor dobîndite se
va realiza prin test.

8.13 79415000-6 Organizarea schimbului de experiență între
membrii grupurilor de producători cu
privire la utilizarea IT în producere,
inclusiv mentenanța agrometeorologică, de
protecție contra bolilor și dăunătorilor, și
evidență a mijloacelor de producție

Zile 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite cu scop
de schimb de experiență. Prin noțiunea
„schimb de experiență” se subânțelege
acțiunea prin care membrii grupului vor
face o vizită de documentare la unul din
membrii grupului și/sau alt producător
agricol care a demonstrat performanțe în
domeniul vizat. În rezultatul schimbului
de experiențe membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități - cunoașterea tehnologiilor
informaționale în producerea legumelor,
inclusiv mentenanța agrometeorologică,
importanța mini/stațiilor
agromeeorologice în plantații, avantajele
acestora, precum și metode de a duce o
evidență corectă și exhaustivă în
întreprindere, a mijloacelor de producție,
etc.; Operatorul economic va suporta
cheltuielile de trasport. În rezultatul
schimbului de experiență membrii
grupurilor de producători trebuie să fie
motivați să-și adapteze activitatea la cele
mai bune practici agricole.

8.14 79415000-6 Familiarizarea producătorilor de legume
privind cadrul normative/legislative
existent, inclusive: Legea despre semințe,
Regulamentul de subvenționare, inclusiv
familiarizarea cu standardele avansate de
management al calității (HACCP, ISO,
Global GAP)

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - cunoașterea cadrului
legislativ/normativ existent pe domeniu,
pentru o activitate legală, inclusiv pe
întreg proces de producere, post recoltare
și comercializare; - cunoașterea
oportunităților de finanțare din partea
statului și partenerii de dezvoltare, pe
întreg lanțul de producere a legumelor,
inclusiv cunoașterea standardelor
obligatorii a UE la exportul producției.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.



8.15 79415000-6 Instrirea grupurilor de producători în
Creșterea producției legumicole în sere și
solarii

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - cunoașterea
tehnologiilor de cultivare a culturilor
legumicole în sere și solarii, avantajele
economice ale acestora, cerințe obligatorii
pe întregul proces, etc. - Termenii de
cultivare a legumelor în sere și solarii,
inclusiv, metode de recoltare și
oportunități de realizare a produsului,
prețuri și cerințe obligatorii, etc.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.

8.16 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători cu
privire la creșterea producției legumicole în
sere și solarii

Ore 1.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: cunoașterea tehnologiilor de
cultivare a culturilor legumicole în sere și
solarii, avantajele economice ale acestora,
cerințe obligatorii pe întregul proces, etc. -
Termenii de cultivare a legumelor în sere
și solarii, inclusiv, metode de recoltare și
oportunități de realizare a produsului,
prețuri și cerințe obligatorii, etc.
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.

8.17 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în
stimularea cooperării a 3-5 agenți
economici, producători de legume (tomate).
Acordarea asistenței tehnice la producerea
legumelor în cîmp deschis, în cadrul a
acestor 3-5 gospodării

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilităț: - cunoașterea la perfecție a
tehnologiei de cultivare a legumeor în
cîmp deschis pe suprafețe mari,
potențialul soiurilor autohtone și de import
pentru utilizare, metodele și preparatele de
fertilizare a plantelor, inclusiv irigarea și
fertigarea, și fertilizare foliară. - Să poată
elabora un complex de protecție integrată
contra bolilor și dăunătorilor; Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test



8.18 79415000-6 Stimularea cooperării a 3-5 agenți
economici, producători de legume (tomate).
Acordarea asistenței tehnice la producerea
legumelor în cîmp deschis, în cadrul a
acestor 3-5 gospodării

Zile 3.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite. În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilități: - Cunoașterea la perfecție a
tehnologiei de cultivare a legumeor în
cîmp deschis pe suprafețe mari,
potențialul soiurilor autohtone și de import
pentru utilizare, metodele și preparatele de
fertilizare a plantelor, inclusiv irigarea și
fertigarea, și fertilizare foliară. - Să poată
elabora un complex de protecție integrată
contra bolilor și dăunătorilor;

8.19 79415000-6 Acordarea asistenței la stabilirea relațiilor
de colaborare între Grupul creat de 3-5
producători și fabricile de conserve.

Zile 3.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilităț: - Abilități de elaborarea a
contractelor de colaborare între producător
și procesator; - Cunoașterea procedeelor
tehnologice pe întreg lanțul valoric de
producere și procesare; - Capacități de
purtare a negocierilor, competențe inițiale
în marketingul produselor procesate;
Verificarea cunoștințelor dobîndite se va
realiza prin test.

8.20 79415000-6 Acordarea asistenței la stabilirea relațiilor
de colaborare între Grupul creat de 3-5
producători și fabricile de conserve.

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unei vizite de
studiu. Prin noțiunea de „vizită” se
subânțelege că expertul va vizita fiecare
membru al grupului de producători
separat. În rezultatul instruirii membrii
grupurilor de producători trebuie să obțină
următoarele abilități: - Abilități de
elaborarea a contractelor de colaborare
între producător și procesator; -
Cunoașterea procedeelor tehnologice pe
întreg lanțul valoric de producere și
procesare; - Capacități de purtare a
negocierilor, competențe inițiale în
marketingul produselor procesate.
Operatorul economic va prezenta fișă a
vizitei: a) data și ora vizitei; b) numele,
prenumele expertului; c) numele,
prenumele membrului grupului care a
beneficiat de vizită; d) durata vizitei în
minute; e) descrierea succindă a discuțiilor
în cadrul vizitei; f) semnătura
benefeciarului. Operatorul economic va
asigura păstrarea fișelor cel puțin 3 ani
calculați de la împlinirea termenului de
executare a contractului.



8.21 79415000-6 Acordarea asistenței la procurarea
semințelor cu valoare biologică înaltă,
pentru asigurarea unei calități și
productivități înalte

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul În
rezultatul instruirii membrii grupurilor de
producători trebuie să obțină următoarele
abilităț: - cunoașterea despre importanța
calității semințelor, prețurile de
achiziționare a acestora și valoarea
adăugată a semințelor cu valoare biologică
înaltă; - Cunoașterea adaptibilitatea
soiurilor agricole utilizate la schimbările
climatice. Verificarea cunoștințelor
dobîndite se va realiza prin test.

8.22 79415000-6 Instruirea a 2 agronomi, pentru producerea
legumelor în sistemul intensiv, inclusiv cu
irigare

Zile 2.00 Unitatea de măsură de o zi va fi
considerată echivalentă unui seminar.
Durata seminarului nu va depăși 4-5 ore
maxim. Operatorul economic va identifica
locația unde va fi petrecut seminarul -
instruirea a 2 specialiști autohtoni în
domeniul cultivării legumelor prin metode
intensive, în special materie primă în
cantități mari pentru întreprinderile de
procesare, capabili la rîndul lor să
instruiască producătorii agricoli autohtoni,
implicați în această activitate. Verificarea
cunoștințelor dobîndite se va realiza prin
test.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se

va indica)
DA

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Registrul
Organizațiilor Necomerciale- copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului. Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

Nu se cere NU

3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Operatorul economic va prezenta cel puțin 5 contracte de
asistență tehnică realizate în ultimii 3 ani.

DA

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Operatorul economic va prezenta dovada existenței
următoarelor bunuri: mijloace de transport (proprietate sau
folosință); notebook; proiector; imprimantă; Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

DA

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se
va indica)

DA

3.9 Oferta Original DA
3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului

(se va indica). Profilul companiei.
DA

3.11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului NU



3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Operatorul economic va prezenta documente ce atestă
existența personalului care va acorda nemijlocit consultanță
grupurilor de producători în domeniul pentru care prezintă
ofertă. De asemenea va prezenta CV perosnalului existen în
care se va reflecta numărul și tematica seminarelor ținute de
către aceștea. În echipa de experți a operatorului economic
vor fi incluși personal cu studii pe domeniul pentru care
prezintă ofertă. Expertul trebuie să fi urmat cel puțin un curs
de formare a formatorilor, în acest scop se va anexa
certificatul de frecventare a cursului.

DA

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

5 ani de experiență în prestarea serviciilor de consultanță
pentru întreprinderile agricole

DA

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică,

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

20 iulie 2018; 25 decemebrie 2018;

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: conform articolului 3 alineatul (4) din Contract
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/01487 
Pentru achiziţionarea de: servicii de extensiune rurală 

 Autoritatea contractantă: MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI MEDIULUI 

 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun.
Chişinău, str. Constantin Tănase 9 

 A nu se deschide înainte de: 11.06.2018 14:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin
Tănase 9 
Tel: 022 204554 022 204516 
Fax: 022 220748 
E-mail: madrm@madrm.gov.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 11.06.2018 14:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin
Tănase 9 
Tel: 022 204578 022 204516 
Data, Ora: 11.06.2018 14:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

11.06.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea ofertelor se va efectua pe lot
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

0.00%




