
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
N r . Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1 .1 . Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii:
MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl 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 Finanţelor

1 .8 . Administratorul alocaţiilor bugetare: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
1 .9 . Plăţi/mijloace financiare din partea 

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: Producătorii agricoli
1 .1 1 . Destinatarul: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
1 .1 2 . Limba de comunicare: De stat
1 .1 3 . Pentru clarificarea documentelor de 

atribuire, adresa autorităţii 
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINAU R1ŞCANI, 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 .1 4 . 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 consultanţă în domeniul 
vitivinicol
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Page 2 of 25
i . i 79415000-6 Instruirea producătorilor agricoli în 

domeniul vitivinicol
Bucată 4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 

echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. In rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a)data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub formă de vizită de studiu a 
producătorilor agricoli în vederea formării 
butucilor in plantaţiile viticole tinere. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 2) O 
instruire sub formă de seminar şi a două 
vizite de studiu a grupurilor de producători 
cu privire la operaţiile în verde în 
plantaţiile viticole pe rod. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 3) O 
instruire sub forma unui semunar a 
grupurilor de producători cu privire la 
protecţia si fertilizarea plantaţiilor viticole, 
în rezultatul instruirii membrii grupurilor 
de producători trebuie să obţină
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următoarele abilităţi: - 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. 4) 0  instriure sub formă de 
seminar şi nformarea grupurilor de 
producători cu privire la tehnică şi 
echipamente viticole moderne. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină cunoştinţe 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. 5) 0  instruire sub formă de 
vizită de studiu a grupurilor de producători 
cu privire la aspecte ce ţin de pregătirea şi 
organizarea recoltării strugurilor. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să-şi consolideze capacităţile 
practice de determinare a termenului 
optim de recoltare, pregătire şi organizare 
recoltării strugurilor de masă şi celor 
pentru vin. 7)0 instruire sub formă de 
seminar şi a unei vizite de stdudiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
tehnologiile inovative de post-recoltare şi 
comercializare a strugurilor pentru masă. 
în rezultatul instruirii membrii grupurilor 
de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - 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. 8) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători. Unitatea de 
măsură de o zi va fi considerată 
echivalentă unei vizite cu scop de schimb 
de experienţă. Membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole.

2 Servicii de consultanţă în domeniul 
zootehnic (bovine lapte, carne)
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2.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în Bucată
domeniul zootehnic (bovine lapte, carne)

4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 
echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub formă de seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
tehnologia reproducţiei taurinelor. Direcţii 
şi obiective ale ameliorării taurinelor. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoscă cadrul legislativ 
privind reproducţia taurinelor, metoda de 
organizare a însămânţărilor artificiale, 
materialul seminal propus pentru 
reproducţie rasele omologate, specializate 
pentru lapte; -să cunoască procedeele şi 
metodele de ameliorare în rasă pură. 2) O 
instruirea sub formă de seminar şi dăuă 
vizite de studiu a grupurilor de producători 
cu privire la metodologia controlului 
zootehnic al producţiei de lapte. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască procedeul de 
organizare a controlului oficial al 
producţiei de lapte, laboratorul (centrul); - 
să posede cunoştinţe privind colectarea 
mostrelor pentru determinarea grăsimei şi 
protreinei. 3) O instriure sub formă de 
seminar a grupurilor de producători cu 
privire la legislaţia naţională în domeniu şi 
simularea elaborării unui plan de afaceri
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pentru o fermă zootehnică de creştere a 
taurinelor, necesar pentru obţinerea 
finanţării subvenţii, credite. In rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască legislaţia din 
domeniul creşterii taurinelor, a 
subvenţionării sectorului zootehnic, 
oportunităţile de subvenţionare; - să 
posede abilităţi de elaborare a planului de 
afaceri pentru crearea unei ferme de 
taurine, posibilităţile de finanţare, 
asistenţă informaţională şi tehnică din 
domeniu. 4) 0  instriure sub formă de 
seminar a grupurilor de producători cu 
privire la factorii care influenţează 
producţia de lapte. Tehnologia mulsului 
vacilor. In rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - cunoaşterea 
procedeelor şi factorilor care determină 
obţinerea unei producţii programate de 
lapte; - să cunoască tehnologiile de muls 
mecanic pentru obţinerea laptelui de 
calitate. 5) 0  instriure sub formă de 
seminar a grupurilor de producători cu 
privire la factorii care influenţează 
producţia de carne. Tehnologia şi tehnica 
de hrănire a taurinelor pentru îngrăşare în 
sistem intensiv. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 
cunoaşterea raselor specializate pentru 
producţia de carne; - cunoaşterea 
metodelor de creştere şi exploatare, 
tehnica de întreţinere şi alimentaţie a 
taurinelor în sistem intensiv de îngrăşare.
6) 0  instruire sub formă de seminar şi 
două vizite de studiua a grupurilor de 
producători cu privire la condiţiile de 
păstrare a laptelui. Factorii ce influenţează 
calitatea laptelui şi condiţiile de păstrare, 
în rezultatul instruirii membrii grupurilor 
de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască 
tehnologia de obţinere şi păstrare a 
laptelui în condiţiile fermei, legislaţia 
privind obţinerea şi păstrarea laptelui, 
condiţiile care influenţează calitatea 
laptelui; - să cunoască metodele de 
îngrijire a utilajului de muls şi păstrare a 
laptelui 7) 0  instruire sub formă de 
seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
întreţinerea vacilor în perioada de iarnă. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunaşterea metodelor de 
întreţinere şi exploatare a taurinelor în 
periada de iarnă; - cunoaşterea 
particularităţilor de alimentaţie, preparare 
a nutreţurilor, suplimentarea raţiilor cu 
surse proteice, premixuri etc. 8) 
Organizarea schimbului de experienţă 
între membrii grupurilor de producători. în 
rezultatul schimbului de experienţă 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să fie motivaţi să-şi adapteze activitatea la 
cele mai bune practici precum şi 
familiarizarea cu tehnologiile performante 
de creştere, exploatare şi alimentaţie a 
taurinelor

3 Servicii de consultantă în domeniul 
zootehnic (ovine şi caprine)
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3.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în
domeniul zootehnic (ovine şi caprine)

Bucată 4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 
echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; 0 semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
tehnica reproducţiei ovinelor şi caprinelor, 
în rezultatul instruirii membrii grupurilor 
de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - 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. 2) O instruire sub forma 
unui seminar şi a două vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
metode de ameliorare a ovinelor şi 
caprinelor. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - 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. 
3) O instruire sub forma unui seminar şi a 
două vizite de studiu a grupurilor de 
producători cu privire la metodologia 
controlului zootehnic al producţiei de
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lapte la ovine şi caprine. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 4) O instruire sub forma unui 
seminar a grupurilor de producători cu 
privire la organizarea ameliorării ovinelor 
şi caprinelor în Republica Moldova. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 5) O 
instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
legislaţia naţională în domeniu şi 
simularea elaborării unui plan de afaceri 
pentru o fermă zootehnică de creştere a 
ovinelor, necesar pentru obţinerea 
finanţării (subvenţii, credite, asistenţă 
tehnică). în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: 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. 6) O instruire sub forma 
unui seminar a grupurilor de producători 
cu privire la particularităţile biologice şi 
economice ale speciilor de ovine şi 
caprine. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - 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. 7) O instruire sub forma unui 
seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
tehnologia îngrâşării intensive şi 
semiintensive. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 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. 8) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători cu tematica 
„Producerea unor sortimente tradiţionale 
de brînzeturi de oaie şi capră specifice 
Republicii Moldova”. în rezultatul 
schimbului de experienţă membrii 
grupurilor de producători trebuie să fie 
motivaţi să-şi adapteze activitatea la cele 
mai bune practici în cunoaşterea 
tehnologiei preparării brânzeturilor; - 
cunoaşterea condiţiillor sanitar-igienice 
necesare în procesul de preparare a
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brânzeturilor; - cunoaşterea metodei de 
preparare a brânzeturilor din zer (urda).

4 Servicii de consultanţă în domeniul 
zootehnic (porcine)
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4.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în
domeniul zootehnic (porcine)

Bucată 2.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 
echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 2 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
vizită de studiu” se subânţelege că 

reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub forma unui seminar şi a 
două vizite de studiu a grupurilor de 
producători cu privire la tehnologia 
ameliorării porcinelor. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască scopul ameliorării 
şi selecţiei suinelor, metodele de selecţie a 
suinelor, caracterele supuse selecţiei, 
direcţii şi variante de selecţie, intensitatea 
selecţiei, bazele genetice ale selecţiei, 
factorii care influenţează efectul selecţiei;

să cunoască metodele de apreciere a 
calităţilor reproductive şi productive la 
suine, potrivirea perechilor în sistemul de 
ameliorare a suinelor, metode de creştere a 
suinelor, măsurile organizatorice în lucrul 
de selecţie. 2) O instruire sub forma a 
două vizite de studiu şi a unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
factorii care influenţează producţia de 
carne. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască factorii 
ce influenţează procesul de creştere şi 
dezvoltare a suinelor; - să cunoască 
factorii ce influenţează producţia de came 
la suine. 3) O instruire sub forma a două
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seminare a grupurilor de producători cu 
privire la sisteme şi metode de îngrăşare a 
porcinelor. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască 
tehnologii de creştere şi exploatare a 
porcinelor, metodele şi sistemele de 
îngrăşare a porcinelor; - cunoaşterea 
sistemelor, normelor de nutriţie şi 
metodele inovative de furajare a 
porcinelor; - să poată elabora o reţetă de 
nutreţ combinat şi o raţie de nutriţie 
echilibrată nutriţional. 4) 0  instruire sub 
forma unui seminar a grupurilor de 
producători cu privire la creşterea şi 
îngrăşarea porcinelor în sistem semi- 
intensiv de exploatare. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea particularităţilor 
biologice şi productive a porcinelor, 
tehnologiile de producere a cărnii de porc; 
- să cunoască resursele furajere folosite în 
alimentaţia porcinelor, cerinţele de calitate 
şi principiile de bază la elaborarea unei 
reţete, factorii care influienţiază utilizarea 
hranei; - să cunoască principiile de bază a 
hrănirii diferenţiate a porcinelor pe 
categorii de vârstă. 5) 0  instruire sub 
forma unui seminar a grupurilor de 
producători cu privire la legislaţia 
naţională în domeniu şi simularea 
elaborării unui plan de afaceri pentru o 
fermă zootehnică de creştere a porcinelor, 
necesar pentru obţinerea finanţării 
(subvenţii, credite, asistenţă). în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea legislaţiei naţionale 
în domeniul zootehniei(Legea zootehniei, 
Legea subvenţionării etc.); - cunoaşterea 
structurii unui plan -model de afaceri la 
creşterea suinelor. 6) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători. în rezultatul 
schimbului de experienţă membrii 
grupurilor de producători trebuie să fie 
motivaţi să-şi adapteze activitatea la cele 
mai bune practici: - cunoaştinţă cu 
sistemul organizatoric de ameliorare a 
porcinelor din republică; - cunoştinţă cu 
rasele de siine din R.Moldova şi 
deosebirea lor fenotipică; - cunoştinţă cu 
metoda de colectare, apreciere a 
materialului seminal de vier şi 
însămânţarea artificială la porcine.

5 Servicii de consultanţă în domeniul 
zootehnic (păsări de carne şi ouă)
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5.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în 
domeniul zootehnic (păsări de carne şi ouă)

Bucată

•

Unitatea de măsură „o bucată” este 
echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. In rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub forma unui seminar şi a 
unei vizite de studiu a grupurilor de 
producători cu privire la ameliorarea 
efectivelor de păsări. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - să 
cunoască particularităţile programelor de 
ameliorare la păsări; - să cunoască 
particularităţile selecţiei găinelor din 
rasele uşoare; - să cunoască 
particularităţile selecţiei găinelor din 
rasele grele; - să cunoască hibrizii 
comerciali de găini pentru ouă şi hibrizii 
comerciali de găină pentru carne. 2) O 
instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
tehnologia de creştere a găinilor de 
reproducţie şi importanţa evidenţei 
zootehnice în creşterea păsărilor pentru 
carne şi ouă. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - să 
cunoască tehnologiile de creştere a 
găinelor destinate reproducţiei; - să 
cunoască principiile şi tehnicile de 
evidenţă zootehnică în avicultură. 3) O 
innstruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la
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legislaţia naţională în domeniu şi 
simularea elaborării unui plan de afaceri 
pentru o fermă zootehnică de creştere a 
păsărilor, necesar pentru obţinerea 
finanţării (subvenţii, credite, asistenţă 
tehnică). In rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască cadrul 
legislativ-normativ în domeniu; - să 
cunoască principiile elaborării unui plan 
de afaceri pentru înfiinţarea unei ferme 
avicole; - să cunoască cerinţele pentru 
export a produselor avicole. 4) 0  instruire 
sub forma unui seminar a grupurilor de 
producători cu privire la sistemele 
alternative de creştere a păsărilor pentru 
came şi ouă. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - să 
cunoască particularităţile creştrerii 
păsărilor în sistem extensiv, semi-intensiv 
şi intensiv; - să cunoască particularităţile 
exploatării păsărilor pe aşternut permanent 
şi în cuşti atât pentru producţia de ouă cât 
şi pentru producţia de carne. 5) 0  instruire 
sub forma unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
factorii care influenţează performanţele 
productive (came şi ouă). în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască factorii biologici 
care influienţează în ansamblu producţiile 
păsărilor; - să cunoască factorii care 
influenţează producţia de ouă; - să 
cunoască factorii care influenţează 
producţia de carne în avicultură. 6) 0  
instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
importanţa alimentaţiei şi factorii de 
microclimat în creşterea şi exploatarea 
păsărilor. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască care 
sunt particularităţile digestiei la păsări; - 
să cunoască care sunt materiile prime 
furajere utilizate în alimerntaţia păsărilor;
- să cunoască principiile alimentaţiei 
păsărilor pe categorii de vârstă; 7) 0  
instruire sub forma unui seminar şi a unei 
vizite de studiu a grupurilor de producători 
cu privire la metodele de combatere a 
bolilor şi paraziţilor. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - să 
cunoască care sunt principalele boli care 
afectează direct sănătatea şi nuvelul 
productiv a păsărilor: - să cunoască care 
sunt consecinţele provocate de către 
paraziţii păsărilor şi care sunt metodele de 
combatere a acestora; - să cunoască care 
sunt schemele de vacinare a păsărilor şi 
care sunt metodele de profilaxie a 
afecţiunilor aviare. 8) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători. în rezultatul 
schimbului de experienţă membrii 
grupurilor de producători trebuie să fie 
motivaţi să-şi 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.

6 Servicii de consultantă în domeniul 
zootehnic (apicultura)
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6.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în
domeniul zootehnic (apicultură)

Bucată 4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 
echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup. care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub forma unui seminar şi a 
două vizite de studiu a grupurilor de 
producători cu privire la tehnica 
reproducţiei albinelor. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască organizarea 
stupului; - să cunoască particularotăţile 
biologice de reproducere a albinelor; - să 
cunoască particularităţile de creştere a 
mătcilor; - să cunoască cauzele roirii 
albinelor. 2) O instruire su forma unui 
seminar şi a două vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
metode de ameliorare a albinelor. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 3) O instruire sub forma 
unui seminar şi a două vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
utilizarea raţională a surselor melifere. în
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rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 4) 0  instruire sub 
forma a două seminare a grupurilor de 
producători cu privire la tehnica 
stupăritului pastoral. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 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. 
5) 0  instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
legislaţia naţională în domeniu şi 
simularea elaborării unui plan de afaceri 
pentru o stupină apicolă, necesar pentru 
obţinerea finanţării (subvenţii, credite, 
asistenţă tehnică externă, etc.). în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să cunoască cadrul legislativ
normativ în domeniu (Legea Apiculturii);
- să cunoască principiile elaborării unui 
plan de afaceri pentru înfiinţarea unei 
stupine; - să cunoască cerinţele pentru 
export a produselor apicole. 6) 0  instruire 
sub forma unui seminar şi a două vizite de 
studiu a grupurilor de producători cu 
privire la metode de obţinere a produselor 
apicole altele decît mierea. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - 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. 7) 0  instruire sub forma a 
două seminare a grupurilor de producători 
cu privire la metodele de combatere a 
bolilor şi paraziţilor. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 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. 8) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători. în rezultatul 
schimbului de experienţă membrii 
grupurilor de producători trebuie să fie 
motivaţi să-şi 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 .

7 Servicii de consultantă în domeniul 
pomicol

https://etender.gov. md/pri vate/do wnloadContent 5/29/2018

https://etender.gov


Page 15 of 25
7.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în

domeniul pomicol
Bucată 4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 

echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
vizită de studiu” se subânţelege că 

reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din: 1) 
O instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
cadrul legislativ-normativ pe domeniu, 
inclusiv familiarizarea cu standardele 
avansate de management al calităţii 
(HACCP, ISO, GLOBAL Gap). în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: să cunoască cadrul 
legislativ/normativ pe domeniu, inclusiv 
(înfiinţarea corectă a unei plantaţii cu 
proiect, oportunităţile de subvenţionare, 
cerinţe obligatorii la export şi import, 
cerinţe la comercializarea produsului, 
etc.); - să cunoască cerinţele de export în 
UE, inclusiv despre standardele obligatorii 
pentru aceasta; 2) O instruire sub forma 
unui seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
metodele de normare optimă a fructelor pe 
pom (rărire chimică sau manuală). în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: să cunoască cadrul 
legislativ/normativ pe domeniu, inclusiv 
(înfiinţarea corectă a unei plantaţii cu 
proiect, oportunităţile de subvenţionare, 
cerinţe obligatorii la export şi import,
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cerinţe la comercializarea produsului, 
etc.); - să cunoască cerinţele de export în 
UE, inclusiv despre standardele obligatorii 
pentru aceasta; - Să cunoască metodele de 
normare a fructelor pe pom (rărirea 
chimică şi manual a fructelor); - 
Conoaşterea perioadei optimă pentru 
efectuarea acestor lucări. 3) O instruire 
sub forma a două vizite de studiu a 
personalului implicat în procesul de 
protecţia şi fertilizarea. Lucrări 
mecanizate de întreţinere. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - să poată determina după 
simptome morfologice afectarea pomilor 
fructiferi, principalii agenţi patogeni şi 
dăunători, precum şi lipsa sau surplusul de 
elemente nutritive; - cunoaşterea şi 
aplicarea corectă a metodelor de protecţie, 
elaborarea schemelor de protecţie, 
termenilor optimi de efectuare a 
tratamentelor; - să cunoască bunele 
practice de întreţinere a solului, în 
plantaţiile pomicole, (întreţinerea 
agrotehnică); - perioadele optime pentru 
efectuarea lucrării solului în plantaţii 
(întreţinerea agrotehnică): 4) O instruire 
sub forma unei vizite de studiu a 
personalului, implicat în procesul de 
recoltare, referitor la recoltarea corectă a 
fructelor. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască 
cerinţele obligatorii faţă de procesul de 
recoltare (recoltarea corectă, cu codiţă sau 
fără, aşezarea acestora în lăzi sau 
containere, termenii optimi de recoltare, 
etc.). 5) O instruire sub forma unui 
seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
determinarea termenului optim de 
recoltare a fructelor, în dependenţă de 
conţinutul de acid, masa uscată a fructelor 
şi destinaţia acestora. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea, după aspectul 
exterior al fructelor, precum şi alte calităţi, 
perioada de maturarea a acestora şi 
recoltarea optimă; - cunoaşterea metodelor 
innovative de determinare a maturităţii de 
coacere a fructelor; - să cunoască cerinţele 
obligatorii faţă de procesul de recoltare 
(recoltarea corectă, cu codiţă sau fără, 
aşezarea acestora în lăzi sau containere, 
termenii optimi de recoltare, etc.); 6) O 
instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
recoltarea, transportarea, depozitarea şi 
păstrarea. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - cunoaşterea, după 
aspectul exterior al fructelor, precum şi 
alte calităţi, perioada de maturarea a 
acestora şi recoltarea optimă; - 
cunoaşterea metodelor innovative de 
determinare a maturităţii de coacere a 
fructelor. 7) O instruire sub forma unui 
seminar şi unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
sortarea, ambalarea şi etichetarea corectă, 
în rezultatul instruirii membrii grupurilor 
de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - cunoaşterea 
metodelor innovative de sortare, ambalare 
şi etichetare; - familiarizarea cu cerinţele
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obligatorii pentru ambalare, sortare şi 
etichetare, în scopul comercializării 
producţiei pe piaţa internă şi externă. 8) 0  
instruire sub forma unui seminar a 
grupurilor de producători cu privire la 
utilizarea tehnologiilor informaţionale în 
producere, inclusiv mentenanţa 
agrometeorologică, de protecţie contra 
bolilor şi dăunătorilor, şi evidenţă a 
mijloacelor de producţie. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea tehnologiilor 
informaţionale în producere, inclusiv 
mentenanţa agrometeorologică, 
importanţa mini/staţiilor 
agromeeorologice în plantaţii, avantajele 
acestora, precum şi metode de a duce o 
evidenţă corectă şi exhaustivă în 
întreprindere, a mijloacelor de producţie, 
etc. 9) 0  instruire sub forma unui seminar 
a personalului, implicat în procesul de 
recoltare, referitor la recoltarea corectă a 
fructelor. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să cunoască 
cerinţele obligatorii faţă de procesul de 
recoltare (recoltarea corectă, cu codiţă sau 
fără, aşezarea acestora în lăzi sau 
containere, termenii optimi de recoltare, 
etc.). 10) Organizarea schimbului de 
experienţă privind instruirea grupurilor de 
producători cu privire la utilizarea 
tehnologiilor informaţionale în producere, 
inclusiv mentenanţa agrometeorologică, 
de protecţie contra bolilor şi dăunătorilor, 
şi evidenţă a mijloacelor de producţie. în 
rezultatul schimbului de experienţă 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 
cunoaşterea tehnologiilor informaţionale 
în producere, inclusiv mentenanţa 
agrometeorologică, importanţa 
mini/staţiilor agromeeorologice în 
plantaţii, avantajele acestora, precum şi 
metode de a duce o evidenţă corectă şi 
exhaustivă în întreprindere, a mijloacelor 
de producţie, etc.

8 Servicii de consultanţă în domeniul 
legumicol
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8.1 79415000-6 Instruirea grupurilor de producători în

domeniul legumicol
Bucată 4.00 Unitatea de măsură „o bucată” este 

echivalentă „unui grup de producători”. 
Operatorul economic va prezenta în ofertă 
lista a 4 grupuri de producători formată 
din 12 persoane fiecare grup, care va 
corespunde următoarelor cerinţe: - va 
antrena în activităţile de ghidare şi 
instruire un număr de minim 10% de 
fermieri ce se atribuie la gospodăriile 
casnice şi subzistenţă; - va acorda 
prioritate în prestarea serviciilor de 
extensiune grupurilor de producători ai 
căror membri sunt tineri, inclusiv femei. 
Serviciile de consultanţă acordate 
grupurilor de producători se va realiza prin 
următoarele forme: 1) vizită de studiu; 2) 
seminar; 3) schimb de experienţă. - Prin 
noţiunea „schimb de experienţă” se 
subânţelege acţiunea prin care membrii 
grupului vor face o vizită de documentare 
la unul din membrii grupului şi/sau alt 
producător agricol care a demonstrat 
performanţe în domeniul vizat. Operatorul 
economic va suporta cheltuielile de 
trasport. în rezultatul schimbului de 
experienţă membrii grupurilor de 
producători trebuie să fie motivaţi să-şi 
adapteze activitatea la cele mai bune 
practici agricole. - Desfăşurarea şi durata 
unui seminar nu va depăşi 4-5 ore maxim. 
Operatorul economic va identifica locaţia 
unde va fi petrecut seminarul. Verificarea 
cunoştinţelor dobîndite se va realiza prin 
utilizarea unui test. - Prin noţiunea de 
„vizită de studiu” se subânţelege că 
reprezentantul operatului economici va 
vizita fiecare membru al grupului de 
producători separat. Operatorul economic 
va prezenta fişă a vizitei: a) data şi 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 
discuţiilor în cadrul vizitei; f) semnătura 
benefeciarului. Operatorul economic va 
asigura păstrarea fişelor cel puţin 3 ani 
calculaţi de la împlinirea termenului de 
executare a contractului. Tematica 
serviciilor de consultanţă va consta din; 1) 
O instruire instruire sub forma unui 
seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
producerea răsadului. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea tehnologiilor de 
producere a răsadurilor, cerinţe obligatorii 
pe întregul proces, etc. - cunoaşterea 
tehnologiilor de cultivare a culturilor 
legumicole în sere şi solarii, avantajele 
economice ale acestora, cerinţe obligatorii 
pe întregul proces, etc. - Termenii de 
cultivare a legumelor în sere şi solarii, 
inclusiv, metode de recoltare şi 
oportunităţi de realizare a produsului, 
preţuri şi cerinţe obligatorii, etc. 2) O 
instruire sub forma a cinci vizite de studiu 
şi a două seminare a 2 agronomi, pentru 
producerea legumelor în sistemul intensiv, 
inclusiv cu irigare. - instruirea a 2 
specialişti autohtoni în domeniul cultivării 
legumelor prin metode intensive, în 
special materie primă în cantităţi mari 
pentru întreprinderile de procesare, 
capabili la rîndul lor să instruiască 
producătorii agricoli autohtoni, implicaţi 
în această activitate. 3) O instruire sub
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forma a două seminare şi două vizite de 
studiu a grupurilor de producători cu 
privire la măsuri de protecţie împotriva 
bolilor şi dăunătorilor, irigarea şi 
fertigarea. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - să poată determina 
după simptome morfologice afectarea 
legumelor, principalii agenţi patogeni şi 
dăunători, precum şi lipsa sau surplusul de 
elemente nutritive; - cunoaşterea şi 
aplicarea corectă a metodelor de protecţie, 
elaborarea schemelor de protecţie, 
termenilor optimi de efectuare a 
tratamentelor, inclusiv irigarea şi 
ferigarea. 4) O instruire sub forma unui 
seminar şi a unei vizite de studiu a 
grupurilor de producători cu privire la 
factorii ce influenţează calitatea 
producţiei. în rezultatul instruirii membrii 
grupurilor de producători trebuie să obţină 
următoarele abilităţi: - cunoaşterea şi 
combaterea factorilor ce influenţează 
asupra calităţii produselor (factorii de 
mediu, respectarea procedeelor 
tehnologice, aplicarea corecta a produselor 
de uz fitosanitar, etc.). 5) O instruire sub 
forma a două seminare şi a unei vizite de 
studiu a grupurilor de producători cu 
privire la recoltarea, transportarea, 
depozitarea păstrarea, sortarea, ambalarea 
şi etichetarea corectă. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea metodelor de 
recoltare, precum şi post recoltare, 
(transportarea corectă, depozitarea, 
cerinţele de depozitare, păstrarea corectă, 
metode de păstrare, termini optimi, etc.); - 
cunoaşterea metodelor de întreţinerii 
legumelor în depozite, temperaturile 
optime, etc. - cunoaşterea metodelor 
inovative de sortare, ambalare şi 
etichetare; - familiarizarea cu cerinţele 
obligatorii pentru ambalare, sortare şi 
etichetare, în scopul comercializării 
producţiei pe piaţa internă şi extern. 6) O 
instruire sub forma a două seminare a 
grupurilor de producători cu privire la 
studiul pieţilor regionale, pregătirea 
produsului pentru comercializarea şi 
realizarea lui. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi: - 
cunoaşterea potenţialelor pieţe de 
comercializare a legumelor, în stare 
proaspătă şi derivate acestora, preţurile de 
comercializare, studierea necesarului de 
produs, cerinţele de export, etc.; - 
pregătirea corectă a produsului pentru 
comercializare, cunoaşterea cerinţelor 
obligatori pentru aceasta. 7) O instruire 
sub forma unui seminar a grupurilor de 
producători cu privire la utilizarea 
tehnologiilor informaţionale în producere, 
inclusiv mentenanţa agrometeorologică, 
de protecţie contra bolilor şi dăunătorilor, 
şi evidenţă a mijloacelor de producţie. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea tehnologiilor 
informaţionale în producerea legumelor, 
inclusiv mentenanţa agrometeorologică, 
importanţa mini/staţiilor 
agromeeorologice în plantaţii, avantajele 
acestora, precum şi metode de a duce o 
evidenţă corectă şi exhaustivă în
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întreprindere, a mijloacelor de producţie, 
etc.; 8) O instruire sub forma a două 
seminare privind familiarizarea 
producătorilor de legume privind cadrul 
normative/legislative existent, inclusive: 
Legea despre seminţe. Regulamentul de 
subvenţionare, inclusiv familiarizarea cu 
standardele avansate de management al 
calităţii (HACCP, ISO, Global GAP). în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea cadrului 
legislativ/normativ existent pe domeniu, 
pentru o activitate legală, inclusiv pe 
întreg proces de producere, post recoltare 
şi comercializare; - cunoaşterea 
oportunităţilor de finanţare din partea 
statului şi partenerii de dezvoltare, pe 
întreg lanţul de producere a legumelor, 
inclusiv cunoaşterea standardelor 
obligatorii a UE la exportul producţiei. 9)
O instrire sub forma unui seminar şi a 
două vizite de studiu a grupurilor de 
producători în creşterea producţiei 
legumicole în sere şi solarii. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - cunoaşterea tehnologiilor de 
cultivare a culturilor legumicole în sere şi 
solarii, avantajele economice ale acestora, 
cerinţe obligatorii pe întregul proces, etc.
10) O instruire sub forma a două seminare 
a grupurilor de producători în stimularea 
cooperării a 3-5 agenţi economici, 
producători de legume (tomate).
Acordarea asistenţei tehnice la producerea 
legumelor în cîmp deschis, în cadrul a 
acestor 3-5 gospodării. în rezultatul 
instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţ: - cunoaşterea la perfecţie a 
tehnologiei de cultivare a legumeor în 
cîmp deschis pe suprafeţe mari, potenţialul 
soiurilor autohtone şi de import pentru 
utilizare, metodele şi preparatele de 
fertilizare a plantelor, inclusiv irigarea şi 
fertigarea, şi fertilizare foliară. - Să poată 
elabora un complex de protecţie integrată 
contra bolilor şi dăunătorilor; 11)0 
instruire sub forma a trei vizite de studiu 
privind stimularea cooperării a 3-5 agenţi 
economici, producători de legume 
(tomate). Acordarea asistenţei tehnice la 
producerea legumelor în cîmp deschis, în 
cadrul a acestor 3-5 gospodării. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţi: - Cunoaşterea la perfecţie a 
tehnologiei de cultivare a legumeor în 
cîmp deschis pe suprafeţe mari, potenţialul 
soiurilor autohtone şi de import pentru 
utilizare, metodele şi preparatele de 
fertilizare a plantelor, inclusiv irigarea şi

* fertigarea, şi fertilizare foliară. - Să poată
elabora un complex de protecţie integrată 
contra bolilor şi dăunătorilor; 12) O 
instruire sub forma a trei seminare şi două 
vizite de studiu privind acordarea 
asistenţei la stabilirea relaţiilor de 
colaborare între Grupul creat de 3-5 
producători şi fabricile de conserve. în 
rezultatul instruirii membrii grupurilor de 
producători trebuie să obţină următoarele 
abilităţ: - Abilităţi de elaborarea a 
contractelor de colaborare între producător 
şi procesator; - Cunoaşterea procedeelor 
tehnologice pe întreg lanţul valoric de
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producere şi procesare: - Capacităţi de 
purtare a negocierilor, competenţe iniţiale 
în marketingul produselor procesate. 13)
0  instruiere sub forma a două seminare 
privind acordarea asistenţei la procurarea 
seminţelor cu valoare biologică înaltă, 
pentru asigurarea unei calităţi şi 
productivităţi înalte. în rezultatul instruirii 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţ: - 
cunoaşterea despre importanţa calităţii 
seminţelor, preţurile de achiziţionare a 
acestora şi valoarea adăugată a seminţelor 
cu valoare biologică înaltă; - Cunoaşterea 
adaptibilitatea soiurilor agricole utilizate 
la schimbările climatice. 14) Organizarea 
schimbului de experienţă între membrii 
grupurilor de producători cu privire la 
studiul pieţilor regionale, pregătirea 
produsului pentru comercializarea şi 
realizarea lui. în urma schimbului de 
experienţă producătorul agricol trebuie să 
posede - cunoaşterea potenţialelor pieţe de 
comercializare a legumelor, în stare 
proaspătă şi derivate acestora, preţurile de 
comercializare, studierea necesarului de 
produs, cerinţele de export, etc.; - 
pregătirea corectă a produsului pentru 
comercializare, cunoaşterea cerinţelor 
obligatori pentru aceasta.în rezultatul 
schimbului de experienţă membrii 
grupurilor de producători trebuie să fie 
motivaţi să-şi adapteze activitatea la cele 
mai bune practici agricole. 15) 
Organizarea schimbului de experienţă 
între membrii grupurilor de producători cu 
privire la utilizarea IT în producere, 
inclusiv mentenanţa agrometeorologică, 
de protecţie contra bolilor şi dăunătorilor, 
şi evidenţă a mijloacelor de producţie. în 
rezultatul schimbului de experienţe 
membrii grupurilor de producători trebuie 
să obţină următoarele abilităţi - 
cunoaşterea tehnologiilor informaţionale 
în producerea legumelor, inclusiv 
mentenanţa agrometeorologică, 
importanţa mini/staţiilor 
agromeeorologice în plantaţii, avantajele 
acestora, precum şi metode de a duce o 
evidenţă corectă şi exhaustivă în 
întreprindere, a mijloacelor de producţie, 
etc., să fie motivaţi să-şi adapteze 
activitatea la cele mai bune practici 
agricole.

9 S e r v ic i i  d e  f o r m a r e  a  f o r m a t o r i l o r
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9.1 79415000-6 Instruirea formatorilor în domeniul horticol Bucată .00 Unitatea de măsură ”o bucată” va fi 

considerată echivalentă unui grup din zece 
membri. Instruirea va avea loc prin 
desfăşurarea unui curs care va dura 5 zile 
(40 ore). în componenţa echipei 
operatorului care va organiza, ţine şi 
evalua participanţii la cursul de formare se 
va include obligatoriu o persoană cu studii 
superioare în domeniul pedagogiei care a 
finalizat un curs de formare a formatorilor; 
o persoană din domeniul horticol şi un 
asistent. Instruirea pentru un grup de 
persoane format din 10 cursanţi, selectate 
în baza de interviu în urma căruia se va 
stabili dacă candidatul îndeplineşte 
următoarele condiţii: - are experienţă în 
calitate de organizator sau participant la 
organizarea proiectelor şi iniţiativelor de 
formare profesionala; - îşi manifestă 
dorinţa sa-şi dezvolte abilităţile ca 
formator; - dovedeşte iniţiativă şi 
disponibilitate pentru a derula un proces 
intenţionat de auto-îmbunătăţire şi 
învăţare; - este pregătit să reflecteze în 
mod critic la propriile abilităţi, valori şi 
calităţi în calitate de formatori; - are studiu 
în domeniul horticol. în urma instruirii 
beneficiarii vordobîndi următoarele 
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini: - să 
întocmească specificaţia pentru un curs de 
formare, în funcţie de condiţiile iniţial 
stabilite (finalităţi, nivelul cursanţilor, 
durata, tipul acţiunii); - să organizeze un 
curs de formare; - să redacteze un suport 
de curs într-o formă adecvată; - să 
efectueze un curs de formare; - să 
evaluarea nevoile de formare; - să 
evalueze eficacitatea unui curs de formare; 
- să evalueze rezultatele învăţării; - 
ascultare activă, comunicare eficientă, 
lucru în echipă eficient; - să descriere şi să 
documenteze cursurile de formare; - să 
comunice în mod pozitiv şi de a încuraja 
cursanţii; - să facă faţă la stres; - să 
cunoască principalele componente ale 
tehnologiilor moderne de cultivare a 
strugurilor; - să cunoască exhaustiv 
întregul lanţ de cultivare şi producere a 
fructelor, metode inovative, inclusiv: 
metode de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor, formarea coroanei pomilor, 
momentul optim de recoltare, precum şi 
procedee post-recoltare, cum ar fi: pre- 
răcirea, transportarea, depozitarea, 
păstrarea, comercializarea; - să cunoască 
exhaustiv întregul lanţ de cultivare şi 
producere a legumelor în cîmp deschis şi 
teren protejat, metode inovative, inclusiv: 
cerinţe generale de iniţiere a unei afaceri, 
metode de combatere a bolilor şi 
dăunătorilor, procedee post-recoltare, cum 
ar fi: recoltarea, transportarea, 
depozitarea, păstrarea, comercializarea; 
Evaluarea abilităţilor, cunoştinţelor şi 
atitudinii cursanţilor se va efectua prin 
susţinerea unui examen, ce se va reflecta 
distinct în raportul operatorului economic. 
Evaluarea se va face în prezenţa unui 
reprezentant ai MADRM. Costurile de 
transport a reprezentantului MADRM vor 
fi suportate de către operatorul economic.
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9.2 79415000-6 Instruirea formatorilor în domeniul 

zootehnic
Bucată .00 Unitatea de măsură ”o bucată” va fi 

considerată echivalentă unui grup din zece 
membri. Instruirea va avea loc prin 
desfăşurarea unui curs care va dura 5 zile 
(40 ore). In componenţa echipei 
operatorului care va organiza, ţine şi 
evalua participanţii la cursul de formare se 
va include obligatoriu o persoană cu studii 
superioare în domeniul pedagogiei care a 
finalizat un curs de formare a formatorilor; 
o persoană din domeniul zootehnic şi un 
asistent. Instruirea pentru un grup de 
persoane format din 10 cursanţi, selectate 
în baza de interviu în urma căruia se va 
stabili dacă candidatul îndeplineşte 
următoarele condiţii: - are experienţă în 
calitate de organizator sau participant la 
organizarea proiectelor şi iniţiativelor de 
formare profesionala; - îşi manifestă 
dorinţa sa-şi dezvolte abilităţile ca 
formator; - dovedeşte iniţiativă şi 
disponibilitate pentru a derula un proces 
intenţionat de auto-îmbunătăţire şi 
învăţare; - este pregătit să reflecteze în 
mod critic la propriile abilităţi, valori şi 
calităţi în calitate de formatori; - are studiu 
în domeniul zootehnic. în urma instruirii 
beneficiarii vor dobîndi următoarele 
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini: - să 
întocmească specificaţia pentru un curs de 
formare, în funcţie de condiţiile iniţial 
stabilite (finalităţi, nivelul cursanţilor, 
durata, tipul acţiunii); - să organizeze un 
curs de formare; - să redacteze un suport 
de curs într-o formă adecvată; - să 
efectueze un curs de formare; - să 
evaluarea nevoile de formare: - să 
evalueze eficacitatea unui curs de formare; 
- să evalueze rezultatele învăţării; - 
ascultare activă, comunicare eficientă, 
lucru în echipă eficient; - să descriere şi să 
documenteze cursurile de formare; - să 
comunice în mod pozitiv şi de a încuraja 
cursanţii; - să facă faţă la stres; - să 
cunoască metodele de îmbunătăţire a 
performanţelor de producţie a efectivelor 
de taurine pentru lapte şi carne; - să 
cunoască tehnologiile de creştere şi 
exploatare a taurinelor pentru producţia de 
lapte; - să cunoască tehnologiile de 
creştere şi exploatare a taurinelor pentru 
producţia de carne; - să cunoască metodele 
de îmbunătăţire a indicilor calitativi la 
efectivele de ovine şi caprine pentru 
producţia de lapte şi carne; - să cunoască 
tehnologiile de creştere şi exploatare a 
ovinelor şi caprinelor; - să cunoască 
metodele de îmbunătăţire a indicilor 
calitativi la efectivele de porcine; - să 
cunoască tehnologiile de creştere şi 
exploatare a porcinelor; - să cunoască 
metodele de îmbunătăţire a performanţelor 
de producţie a efectivelor de păsări; - să 
cunoască tehnologiile de creştere şi 
exploatare a păsărilor; - să cunoască 
metodele de gestionare a stupinei; - să 
cunoască tehnologiile moderne de obţinere 
a produselor apicole, inclusiv a mierii şi a 
altor produse derivate ale stupului; - să 
cunoască tehnologiile moderne de 
reproducţie a albinelor. Evaluarea 
abilităţilor, cunoştinţelor şi atitudinii 
cursanţilor se va efectua prin susţinerea 
unui examen, ce se va reflecta distinct în 
raportul operatorului economic. Evaluarea 
se va face în prezenţa unui reprezentant ai 
MADRM. Costurile de transport a
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[reprezentantului MADRM vor fi suportate 
Ide către operatorul economic.__________

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului F3.4 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 
Organizaţiilor 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 ştampila 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 specificaţii sau standard 
relevante

Nu se cere NU

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

Operatorul economic va prezenta cel puţin 5 contracte de 
asistenţă 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 existenţei 
următoarelor bunuri: mijloace de transport (proprietate sau 
folosinţă); notebook; proiector; imprimantă; Documente care 
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia 
utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, 
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

DA

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

Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului F 
3.6

DA

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

F 3.8. 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 
existenţa personalului care va acorda nemijlocit consultanţă 
grupurilor de producători în domeniul pentru care prezintă 
ofertă. De asemenea va prezenta CV perosnalului existen în 
care se va reflecta numărul şi tematica seminarelor ţinute de 
către aceştea. în echipa de experţi a operatorului economic 
vor fi incluşi personal cu studii pe domeniul pentru care 
prezintă ofertă. Expertul trebuie să fi urmat cel puţin un curs 
de formare a formatorilor, în acest scop se va anexa 
certificatul de frecventare a cursului.

DA

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

expertul să aibă 5 ani de experienţă în prestarea serviciilor de 
consultanţă 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

3.15 Acordul membrilor grupului de producători de a urma 
instruirile acordate de operatorul economic

Acordul se va materializa printr-o manifestare scrisa şi fără 
echivoc a producătorului agricol de a urma şi frecventa 
instruirile acordate de către operatorul economic. Denunţarea 
acordului se va face sub sancţiunea restituirii către 
operatorul economic a tuturor costurilor suportate de acesta 
în legătura cu prestarea serviciilor acordate producătorului 
agricol.

DA

3.16 copia studiilor superioare pedagogice şi copia certificatului 
de finalizare a unui curs de formare a formatorilor 
recunoscut la nivel naţional

Cerinţa doar petru lotul nr.9: experţii care vor ţine cursul de 
instruire să aibă cel puţin un curs de formator şi studii 
pedagogice

DA

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
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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 ŞI MEDIULUI
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU RIŞCANI, mun. 
Chişinău, str. Constantin Tănase 9 
A nu se deschide înainte de: 25.06.2018 14:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa 
autorităţii contractante/organizatorului 
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RIŞCANI, 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: 25.06.2018 14:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la 
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RIŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin 
Tănase 9
Tel: 022 204578 022 204516
Data, Ora: 25.06.2018 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:

25.06.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea ofertelor se va efectua pe poziţii.
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%

7.3 Garanţia de bună execuţie a 
contractului:

7.5 Numărul maxim de zile pentru 
semnarea şi prezentarea contractului 
către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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