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Selectarea beneficiarilor pentru crearea școlilor de câmp pentru fermieri în domeniul 

agriculturii conservative sau agriculturii ecologice  

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. O atenţie deosebită în 

cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în 

domeniul agricol. În această ordine de idei, agricultura conservativă și cea ecologică sunt privite 

ca tehnologii agricole performante care vor permite agricultorilor din republică în viitor să obţină 

recolte stabile puţin dependente de condițiile climaterice cît  şi de a stopa procesul de degradare 

a solului, care asigură obținerea veniturilor pentru categoriile sărace din zonele rurale. Pe 

parcursul anului 2015-2016 UCIP-IFAD a selectat deja 10 beneficiari de grant la crearea școlilor 

de cîmp pentru fermieri (SCF) în domeniul agriculturii conservative,  amplasate în diferite zone 

agro-climaterice. Prezentul concurs se anunță pentru selectarea a doi  beneficiari de granturi 

pentru crearea SFC în domeniul agriculturii ecologie sau agriculturii ecologice  cu îmbinarea 

elementelor de agricultură conservativă.    

 

Justificare  

Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este clima semi-

aridă, care se caracterizează prin cantităţi foarte variabile de precipitaţii atmosferice şi 

temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se foloseşte în cea mai mare parte 

tehnologia convențională de lucrare a solului şi gestionare a culturilor agricole. Aceasta nu mai 

este optimă în ceea ce privește impactul asupra solului, inclusiv fertilității în condiţii semi-aride. 

Efectele pe termen lung ale utilizării tehnologiei convenționale, în special asupra cernoziomului, 

sunt destul de negative. Reieşind din cele menţionate mai sus, precum şi din faptul că prin 

recunoaşterea problemei ca fiind una semnificativă, Ministerul Agriculturii şi Industrii Alimentare 

are ca obiectiv promovarea şi implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului și 

aplicarea agriculturii ecologice. Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural 

de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) vor fi create școli de cîmp pentru fermieri 

(SCF) cu loturi demonstrative, în baza cărora, în condiţii de cîmp, va fi implementată tehnologia 

conservativă de prelucrarea a solului și practicată agricultura ecologică, precum și va fi efectuată 

școlarizarea producătorilor agricoli din țară.  

 

Sarcini şi responsabilităţi 

PRRECI Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă 

FGM Fondul  Global de Mediu 

IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

UCIP-IFAD Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional 

pentru Dezvoltarea Agricolă 

SCF Școală de cîmp pentru fermieri 

TLMS Tehnologii de lucrare minimă a solului 

AC Agricultură conservativă 

AE Agricultură ecologică 



În baza unui concurs naţional, din rîndul întreprinderilor private/de stat şi/sau instituțiilor de 

învățămînt și cercetare vor fi selectați 2 (doi) beneficiari, care pe parcursul următorilor trei ani, 

prin conlucrarea directă cu UCIP-IFAD şi a specialiştilor din domeniu vor contribui la 

implementarea şi promovarea unui şir de activități privind agricultura conservativă sau 

ecologică.  Școlile de cîmp pentru fermieri vor servi ca centre regionale de instruire a fermierilor 

din zonă, pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice la practicarea culturilor 

agricole în sistemul de lucrare minimă a solului sau agriculturii ecologice.  

 

UCIP-IFAD  

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant în sumă maximă de pînă la 25 000 

USD (douăzeci și cinci mii dolari SUA) pentru fiecare școală de cîmp, pentru procurarea tehnicii 

agricole necesare la practicarea agriculturii conservative sau ecologice. Adițional UCIP-IFAD va 

acorda asistență tehnică întreprinderilor selectate la fondarea școlilor de cîmp pentru fermieri şi 

promovarea principiilor agriculturii ecologice/agriculturii conservative. UCIP-IFAD va contribui la 

școlarizarea producătorilor agricoli prin intermediul SCF. Experții locali angajați de UCIP-IFAD 

pentru viitor vor fi responsabili de implementarea principiilor agriculturii ecologice/agriculturii 

conservative (după caz) în zona respectivă prin inițierea și implementarea diferitor activități 

didactico-promoționale.  

 

Beneficiarii  

Responsabilitatea viitorilor beneficiari de granturi la crearea școlilor de cîmp pentru fermieri va 

fi:  

 Participarea la crearea SCF prin semnarea contractului de parteneriat și participare pe un 

termen de minim 3 ani. 

 Alocarea unui teren agricol pentru crearea lotului demonstrativ cu suprafața de cel puțin 

5ha, care va fi divizat in două sole(una tehnologia convențională, alta tehnologia nouă) 

unde culturile agricole vor fi cultivate doar în baza agriculturii conservative sau ecologie. 

 Participarea la licitația de selectare a furnizorului și procurarea tehnicii agricole pentru 

lotul demonstrativ. 

 Participarea cu o cofinanțare de minim 100% la suma grantului acordată de UCIP-IFAD. 

 Asigurarea unei săli de instruire pentru un număr minim de 25 persoane. 

 Asigurarea accesului necondiționat pentru producătorii agricoli și cercetătorii științifici ce 

vor avea ca scop activităţi didactice şi științifice ce au referință la studierea AO. 

 Menținerea lotului demonstrativ și a școlii de de cîmp pentru fermieri conform destinației 

şi condițiilor stabilite inițial pe parcursul a minim trei ani. 

 Instruirea a pînă la 450 fermieri în domeniul AC sau AO în decurs de trei ani.  

Condiţii generale: 

 Destinaţia:  

o SCF este privită ca un centru de instruire teoretico-practică a producătorilor agricoli, 

care doresc să practice agricultura organică sau agricultura conservativă (după 

caz). Școala de cîmp pentru fermieri va asigura: (i) o sală pentru instruire dotată cu 

echipament necesar, (ii) tehnică agricolă specializată, (iii) suprafaţă separată sau 

un teren integru din cadrul circuitului agricol al unei întreprinderi, în care se practică 

agricultura organică.  

o SCF va servi ca o platformă didactico-informaţională pentru implementarea, 

studierea şi promovarea tehnologiilor din agricultura organică sau agricultura 

conservativă (după caz), în condiții de clasă și de cîmp. 

o În baza SCF vor fi organizate diverse activităţi cu caracter didactic şi promoţional 

destinat producătorilor agricoli şi specialiștilor din domeniu interesați în aplicarea 

AO/AC în Republica Moldova.  

 Amplasarea şi mărimea 

o Lotul demonstrativ va fi amplasat pe terenul aflat în proprietatea Beneficiarului sau 

arendat pe termen de cel puţin 10 ani din data aplicării la concurs.  

o Suprafața lotului demonstrativ din cadrul SCF trebuie să fie suficientă pentru 

aplicarea şi demonstrarea agriculturii ecologice și agriculturii conservative (după 

caz). Lotul demonstrativ va fi sub formă de solă separată sau cîmp integru pe care 



se va practica AO/AC. În condițiile prezentului concurs urmează a fi selectate două 

entități, pe bază cărora vor fi create două școli de cîmp pentru fermieri.  

 

Perioada derulării Proiectului: 

o Perioada de bază constituie trei ani, începînd cu data semnării contractului de 

parteneriat.  

Criterii de eligibilitate: 

În calitate de beneficiar la crearea Școlilor de cîmp pentru fermieri pot fi: Întreprinderi agricole 

private din zonele rurale, Instituții/stațiuni de învățământ și cercetare agricolă; Colegii agricole, 

școli de profil; alte instituții de cercetare ce activează în domeniul agriculturii (agricultura 

convențională, conservativă sau agricultura ecologică) amplasate in zonele rurale. Pentru 

orașele Chișinău și Bălți sunt eligibile doar instituțiile de cercetări științifice, stațiunile 

experimentale, instituțiile de învățământ cu profil agricol, care au terenuri amplasate în zonele 

rurale.   

Întreprinderile nominalizate mai sus vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul 

cînd vor întruni următoarele criterii: 

 La concurs pot să participe doar întreprinderile care au terenuri agricole în proprietate 

sau arendate pe un termen de cel puţin 5 ani. 

 Vor fi eligibile întreprinderile care au în proprietate sau arendate terenuri agricole cu o 

suprafață de minimum 10 ha, dar nu mai mult de 50 ha(după datele la 31 decembrie a 

anului precedent depunerii cererii de obținere a grantului care urmează a fi confirmată cu 

documente justificative raportului 7-AGR, certificat de la primărie). 

 Să accepte crearea lotului demonstrativ pe un termen de cel puţin 3 ani.  

 Să posede cel puțin 5 ani de experiență în domeniul producerii agricole. 

 Să menţină evidenţă contabilă conform standardelor naționale. 

 Să fie de acord pentru participarea la co-finanțarea sumei acordată de UCIP-IFAD în 

proporție de cel puţin 100% din investiția oferită de UCIP-IFAD la procurarea utilajului 

agricol din cadrul SCF.  

 Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat. 

 Să manifeste interes şi să accepte înfiinţarea SCF în cadrul întreprinderii/instituției şi 

primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de producători agricoli la instruire 

sub formă de seminare, zile ale cîmpului etc.  

 Să aibă angajat un specialist cu studii superioare în domeniul agronomiei sau alt domeniu 

relevant agriculturii (titular sau prin cumul). 

 Pentru fiecare din ultimii 3 ani de zile de activitate să posede bilanțuri contabile pozitive. 

 Să prezinte fișă tehnologică pentru anul 2017 cu un plan de cheltuieli de cultivare a cel 

puțin a unei specii crescute pe suprafața cîmpului propus pentru lotul demonstrativ. 

 

Condiţiile de aplicare la concurs: 

Pentru participare la concurs se prezintă următoarele documente: 

1. Formularul-cerere de participare la concurs (anexa 1). 

2. Formularul "Indicatori de evaluare" (anexa 2). 

3. Lista seminarelor, zilelor ale cîmpului, instruiri organizate în gospodărie în 2014, 2015, 

2016 (anexa 3). 

4. Cererea (anexa 4). 

5. Copia Certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii/instituției de cercetare și 

învățămînt și extrasul din registrul de stat cu o vechime la data prezentării de cel puțin 1 

lună. 

6. Copia raportului pe impozitul funciar și/sau a raportului 7-AGR. 

7. Copia documentelor care atestă că întreprinderea/instituția deține  cel puțin 10 ha în 

proprietate sau terenuri arendate pe un termen de cel puțin 5 ani, începând cu anul de 

depunere a cererii, destinat pentru creșterea culturilor ecologice (copia titlurilor de 

proprietate sau contractelor de arendă pe o perioada de cel puțin 5 ani înregistrate la 

oficiul cadastral teritorial). 

 

 
 



8. Copia diplomei ce confirmă studiile sau gradul științific a specialistului în domeniul 

agronomiei precum și copia ordinului sau contractului de muncă specialistului în 

agricultură. 

9. Fișă tehnologică pentru anul 2017 pentru cel puțin o specii care urmează a fi cultivată pe 

suprafața cîmpului/rilor propuse pentru lotul demonstrativ. 

10. Declarația pe propria răspundere (anexa 5). 

11. Copia bilanțurilor contabile pentru fiecare din ultimii 3 ani de zile înregistrate la biroul de 

statistică. 

12. Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de 

resort. 

13. Schema, harta de amplasare a terenului preconizat pentru lotul demonstrativ cu 

indicarea numărului cadastral a terenului. 

 

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR: 

 Solicitantul de grant va imprima 2 exemplare de documente conform listei indicate în 

prezentul Termeni de referință pentru participare la concurs. 

 Fiecare exemplar de documente va fi sigilat în plicuri separate. Pe unul din plicuri se indică 

“Original”, iar pe al doilea plic se indică “Copie”. Ambele plicuri se prezintă la concurs într-

un plic comun. În obligativitate pe toate plicurile trebuie să fie indicate: denumirea 

concursului, întreprinderea, telefonul de contact și localitatea. 

 Toate plicurile urmează să fie sigilate și ștampilate.  

 Pachetul de documente va fi depus la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, 

et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 26.12.2016, ora 10:00. 

 Ofertele prezentate după expirarea termenului limită stabilit NU vor fi admise la concurs. 

 Beneficiarii care vor încălca condiţiile menționate mai sus NU vor fi admiși la concurs. 

 Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: office@ifad.md  

 

 

METODA DE EVALUARE APLICATĂ:  

Ofertele întreprinderilor/instituțiilor vor fi evaluate conform indicatorilor din tabelul de mai 

jos:  

 

Poziția Criterii de apreciere Punctaj (%) 

A Experiența întreprinderii/instituției de cercetare și învățămînt 

în aplicarea practicilor agriculturii ecologice și agriculturii 

conservative  

30 

B Experiența şi potențialul în organizarea seminarelor, 

instruirilor, schimbului de experiență 
20 

C  Numărul beneficiarilor direcți (numărul de fondatori, numărul 

de angajați din anul precedent și numărul de beneficiari de 

servicii)  

15 

D Valoarea cofinanțării oferită de întreprindere/instituție 35 

 TOTAL 100 



 


