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Termeni de referință:  

Selectarea beneficiarului de grant pentru crearea unui 
Centru de asistență și analiză agrochimică pentru 

producătorii agricoli din Republica Moldova  
 
 
 
 
 
ABREVIERI ȘI ACRONIME:  

 

INTRODUCERE 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul  
Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea 
Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, 
prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. 
Testarea solului și plantelor este un instrument valoros în agricultură. Cunoașterea 
permanentă a potențialului de fertilitate a solurilor, dirijarea evoluției agrochimice a acestora 
spre nivelurile și domenii opționale sunt  cerințe nu neapărat ale unei agriculturi intensive, ci 
ale unui sistem, în care fiecare factor trebuie să aibă un aport substanțial. Testarea solului, 
apei și plantelor sunt absolut necesare pentru cercetări, oferirea serviciilor de extensiune, 
formularea recomandărilor privind utilizarea rațională a fertilizanților, de asemenea și pentru 
elaborarea practicilor agronomice și strategiilor de management a solului. Testarea solului, în 
particular, este importantă pentru monitoringul degradării solului și selectarea metodelor de 
îmbunătățire. Dezvoltarea serviciilor eficiente și efective de analiză a solului, apei, plantelor și 
fertilizanților este esențială pentru sporirea și menținerea productivității solului, precum și 
pentru    creșterea culturilor și fabricarea produselor  alimentare. Aceste servicii analitice 
trebuie asociate cu serviciile de extensiune și consultanță și trebuie să mențină relații 
funcționale și tehnice cu universitățile și instituțiile de cercetări.   

JUSTIFICARE 

Actualmente în Republica Moldova există aproximativ 20 de laboratoare care sunt plasate în 
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cadrul instituțiilor de cercetări științifice de profil, în cadrul instituțiilor de învățământ și in 
sectorul privat de producere, care prestează servicii de analiză chimică a solului, apei, și 
plantelor, dar calitatea serviciilor nu satisface cerințele tehnologiilor moderne aplicate de 
producătorii agricoli din următoarele considerente: 

a) laboratoarele folosesc metode de analize învechite, care dau o eroare mare în 
rezultatele de  analiza a probelor. În majoritatea cazurilor metodele de analize folosite 
nu corespund metodelor moderne de analiză folosite de țările UE, ceia ce nu permite 
validarea datelor (de către organele internaționale) de laborator în cazul cînd producția 
este destinată pentru export; 

b) utilajul de laborator este învechit, nu permite efectuarea analizelor cu precizie, în 
termeni restrânși sau expres. 

c) numărul parametrilor de analiza ale solului și apei este foarte mic, limitându-se doar la 
analiza macroelementelor nutritive și nu permite o analiză complexă a situației 
agrochimice din sol, și respectiv luarea de decizii privind ameliorarea nutriției 
plantelor.   

d) De regulă, laboratorul efectuează analiza mostrelor și furnizează rezultatele 
producătorului agricol, fără explicații, descriere, recomandări, ceia ce face uneori 
inutile astfel de analize, căci producătorul nu știe cum să folosească aceste date;  

e) personalul care activează în astfel la laboratoare nu posedă cunoștințe de metode 
moderne pentru analize și asistență consultativă pentru producătorii agricoli.  

Pe de altă parte, creșterea constantă a prețurilor pentru fertilizanți a sporit interesul și 
necesitatea în utilizarea justificată a îngrășămintelor, iar schimbările climaterice impun o 
atitudine mai chibzuită pentru nutriția plantelor și diminuarea stresului plantelor la 
schimbările mediului. Testarea solului, apei și plantelor, și acordarea asistenței specializate de 
utilizare a datelor de laborator, va permite producătorului agricol să ia decizii corecte ce țin de 
nutriția plantelor, utilizarea eficientă a îngrășămintelor, siguranță a alimentelor etc. 

În baza acestui concurs, UCIP-IFAD urmează să selecteze un beneficiar de grant pentru crearea 
unui Centru republican de asistență și analiză agrochimică pentru producătorii agricoli, care 
va fi dotat cu echipament modern pentru analize agrochimice, va fi asistat la crearea structurii 
noi de asistență consultativă a producătorilor agricoli la utilizarea datelor de laborator, va fi 
asistat la perfecționarea cunoștințelor personalului, inclusiv la implementarea metodelor 
standarde recunoscute pe plan internațional pentru analize, etc. După selectarea 
Beneficiarului, UCIP-IFAD va efectua un studiu de fezabilitate, care va stabili capacitatea 
tehnică și intelectuală actuală a laboratorului, va stabili necesitatea și tipul de dotare a 
laboratorului pentru a asigura prestarea serviciilor la standardele recunoscute în țările UE; va 
stabili structura organizatorică și modul de gestionare  ce ar asigura servicii calitative pentru 
producătorii agricoli.    

Serviciile prestate de laborator: 

Laboratorul va oferi următoarele tipuri de servicii: 
 analiza complexă a probelor de solul, substraturi nutritive, gunoi de grajd solid și 

dejecții lichide  care va include: 

- pH, 
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- conținutul de substanță organică, 

- conținutul de macroelemente, 

- conținutul de microelemente,  

- EC, 

- structura mecanică a solului. 

 analiza frunzelor: analiza probelor de țesuturi vegetale pentru determinarea 
conținutului de substanțe nutritive în perioada de vegetație și elaborarea unor rapoarte 
de analiză pentru ajustarea sistemului de nutriție a plantelor cu cantitatea necesară de 
substanțe nutritive pentru o dezvoltare sănătoasă a culturilor agricole și obținerea 
recoltei planificate; 

 analiza apei: apă pentru animale sau irigare, apă din bazine acvatice și o mare varietate 
de probe de apă din alte surse s investigate pentru determinarea și diagnosticarea 
diverselor probleme legate de calitatea apei, inclusiv agrochimică și bacteriologică; 

 analiza fertilizanților privind conținutul substanțelor nutritive; 
 elaborarea recomandărilor, pe baza rezultatelor de laborator, privind aplicarea 

fertilizanților pentru optimizarea sistemului de nutriție și obținerea recoltei planificate 
pentru a specia care urmează a fi cultivată de solul sau substratul analizat; 

BENEFICIARI ȘI CRITERII DE ELIGIBILITATE  

În calitate de beneficiar a granturilor pentru crearea laboratorului agrochimic de analize a 
solului și plantelor pot fi: 

 Întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, private sau/și de stat din 
zonele rurale și urbane care în prezent oferă servicii de analiză a solului, inclusiv și din 
orașele Chișinău și Bălți; 

 Institute/stațiuni de cercetare agricolă; 
 Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 
 Colegii agricole, școli de profil; 
 Alte instituții de cercetare din domeniul agriculturii, agriculturii conservative (AC) sau 

agriculturii ecologice (AE). 

Nu sunt eligibile întreprinderile mixte cu capital străin. 

Criterii de eligibilitate pentru selectare: 

 Persoană juridică înregistrată în RM ce oferă servicii de analiză a solului, apei, 
plantelor.  

 Să dețină spații pentru  laborator, conectate la surse de energie electrică, apă potabilă, 
canalizare etc.; 

 Să posede cel puțin 3 ani experiență de prestare a   serviciilor similare; 

 Să posede personal calificat în domeniul analizei chimice a solului, apei și plantelor; 

 Să mențină evidență contabilă conform standardelor naționale a tuturor tranzacțiilor și 
operațiunilor financiare; 
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 Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 100% la suma grantului 
acordat de UCIP-IFAD; 

 Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul public; 

 Să posede un bilanț contabil pozitiv pentru fiecare an din ultimii 3 ani; 

 Să posede documente confirmative a dreptului de proprietate asupra construcțiilor 
destinate pentru laborator. 

SUMA GRANTULUI: suma grantului nu va depăși 95.000,00 dolari SUA, contribuția 
beneficiarului fiind de cel puțin  100% la suma acordată de UCIP-IFAD. 

Grantul va fi acordat pentru procurarea echipamentelor și utilajelor destinate analizei solului, 
apei și plantelor, precum și echipamente pentru prelevarea probelor, pentru echipamente 
portabile pentru analiza expres în cîmp. 

Beneficiarul va contribui cu surse financiare pentru investiții la procurarea echipamentului 
nou, construcția și reparația încăperilor pentru laborator.   

METODA DE APLICARE LA CONCURS: 

Beneficiarul va fi selectat în conformitate cu prevederile Manualului de implementare PRRECI 
(IFAD VI) și Termenilor de referință în cauză. Cererea de finanțare și setul de documente vor fi 
evaluate de Comitetul pentru aprobarea granturilor.  

Pentru participare la concurs ofertanții sunt solicitați să prezinte următorul set de documente: 

1. Cererea de participare la concurs(anexa 1); 
2. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasului din Registrul 

de stat; 
3. Copia contractelor sau acordurilor de colaborare cu instituțiile de cercetare științifică și 

învățămînt, serviciile de extensiune (pentru ultimii 3 ani); 
4. Copia documentelor confirmative a dreptului de proprietate asupra construcțiilor 

destinate pentru laborator; 
5. Copia rapoartelor financiare sau declarației privind veniturile (după caz doar) pentru 

ultimii 3 ani înregistrate la biroul de statistică; 
6. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de inspectoratul 

fiscal local; 
7. Lista contractelor (pentru a.a.2014-2016) de prestare a serviciilor de analiză chimică a 

solului, apei sau frunzelor cu indicarea următoarei informații: numele companiei cui i s-
a prestat serviciul, anul prestării serviciilor, numărul de probe analizate, materialul 
pentru analiză(sol, apa, frunze). 

8. Lista parametrilor de analiză chimică care sunt determinați de laborator cu capacitățile 
tehnice de care dispune, cu indicarea metodei de analiză; 

9. Lista personalului calificat cu indicarea nivelului de studii si experienței;  
10. Declarația pe propria răspundere (anexa 2). 

* Ofertanții care nu vor satisface toate cerințele indicate mai sus vor fi eliminați din concurs. 

PROCEDURA DE EVALUARE A CERERILOR 

Cererile de participare la concurs vor fi evaluate după criteriile de evaluare descrise mai jos, 
cu alocarea de puncte pentru fiecare criteriu.   
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Criteriile de evaluare a ofertelor: 

 

Poziția Criterii de evaluare Punctaj 
maxim 

(%) 

A Experiența profesională în analiza solului/plantelor 30  

B Experiența de colaborare cu instituțiile de cercetare științifică și 
învățământ, serviciile de extensiune 

20 

C Diversitatea tipurilor de analiză efectuate 10 

D Nivelul de cofinanțare  40 

 TOTAL 100 

Compania care va acumula cel mai mare punctaj va vi numită cîștigătoare. 

CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE: 

 Setul de documente descris mai sus  se depune în original și copie, fiecare sigilate în 
plicuri separate (total 3 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la fel 
sigilat. Pe toate plicurile (2+1) va fi indicată denumirea ofertantului, persoana și 
telefonul de contact, adresa de e-mail și denumirea concursului la care se aplică. 

 Oferta va fi  prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, 
oficiul 1303, pînă la data de   XXX ianuarie   2017, ora 10:00. 

 Ofertele incomplete și cele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită 
stabilit nu vor fi admise la concurs. 

 UCIP-IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul 
imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele 
stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate 
 Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md  
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