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   Termeni de referinţă: 

„Selectarea experților naționali pentru consultanța și asistența tehnică a Școlilor de 
cîmp pentru fermieri la implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a 

solului” 
Licitația 21/19 PRRECI 

 
Abrevieri și acronime 
 

AC Agricultură Conservativă 
AE Agricultură Ecologică 
FGM Fondul Global de Mediu 
IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 
PRRECI Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă 
SCA Sistemul Conservativ de Agricultură 
SCF Școală de cîmp pentru fermieri 
TCLS Tehnologii conservative de lucrare a solului 
UCIP-IFAD Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional 

 pentru Dezvoltarea Agricolă 

 
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 este privită ca o tehnologie agricolă performantă care va permite agricultorilor 
din republică în viitor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile climaterice cît 
şi de a stopa procesul de degradare a solului. 

 
Justificare 
UCIP-IFAD a selectat 10 (zece) școli de cîmp pentru fermieri (SCF) cu loturi demonstrative, în 
baza cărora, în condiţii de cîmp, este în proces de implementare sistemul conservativ de 
agricultură (SCA). Derularea cu succes ale activităților preconizate depinde în mare măsură 
de nivelul de pregătire și instruire a producătorilor agricoli din cadrul SCF-lor. Pentru o 
implementare eficientă producătorii agricoli vor fi consultați de o echipă de experți în 
domeniul implementării SCA. 

 
Sarcini și responsabilități 
În baza unui concurs național, UCIP-IFAD va selecta 1-2 experți în aplicarea TCLS, cu scopul 
acordării asistenței consultative destinate SCF.  
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În sarcina expertului va fi acordarea de consultanță și asistență tehnică, monitorizarea 
loturilor demonstrative, ghidarea și asistența producătorilor agricoli în aplicarea agriculturii 
conservative, cît și organizarea seminarelor de informare și instruire în domeniul SCA.  
 
Sarcinile expertului în aplicarea TCLS se referă la: 

1. Monitorizarea respectării tehnologiei elaborate în baza studiilor de pre-fezabilitate a 
întreprinderilor agricole și în caz de necesitate ajustarea tehnologiilor de implementare 
pentru culturile agricole în baza principiilor SCA la fiecare lot demonstrativ din cadrul 
SCF-lor; 

2. Ajustarea și optimizarea elementelor agrotehnice pentru fiecare lot demonstrativ în 
parte, reieșind din rezultatele analizelor agrofizice şi agrochimice a solului şi condițiilor 
climaterice din subzona agroecologică respectivă;  

3. Menţinerea evidenţei lucrărilor efectuate în Registrul Lotului demonstrativ;  
4. Elaborarea eventualelor corectări a normelor de fertilizare a solului, metodelor și 

schemelor de protecție (norma de consum, tipul preparatului de uz fitosanitar, etc.) a 
culturilor de cîmp împotriva buruienilor, bolilor şi dăunătorilor precum și dupa caz a 
altor elemente tehnologice incluse în fișa tehnologică la cultivarea culturilor de cîmp în 
cadrul Școlilor de cîmp pentru fermieri;  

5. Participarea cu prezentări/rapoarte și diseminarea rezultatelor obținute și 
cunoștințelor prin intermediul seminarelor, meselor rotunde, mass-media, 
conferinţelor, publicaţiilor ştiinţifice, etc;  

6. Participarea și prezentarea rapoartelor la seminarele care vor fi organizate în 
cadrulȘcolilor de câmp pentru fermieri.  

 
Perioada de angajare:  iunie 2019 – iunie 2020 
Timp de lucru pentru un expert: 12 om/zile per an pentru 1 Școală de cîmp pentru fermieri. 
 
Locul de muncă: Expertul angajat de către UCIP-IFAD va desfășura activitatea nemijlocit  la 
întreprinderile/instituțiile agricole unde sunt amplasate Școlile de cîmp pentru fermieri 
acordînd consultanță și asistență necesară în cîmp în vederea obținerii de performanțe 
maxime, precum și instruirea în sălile de clasă în cazul seminarelor informaționale. Grupul de 
SCF unde se vor presta serviciile include următoarele întreprinderi: 

1. SCF IPAPS N. Dimo (r-nul Orhei, s. Ivancea)  
2. SCF Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (r-nul Căușeni, s. Grigorievca)  
3. SCF Golden Grapes & Cereals (r-nul Hîncesti, s. Caracui)  
4. SCF Roua Piersicului (r-nul Leova, s. Tochile-Răducani)  
5. SCF Natcubi-Agro (r-nul Cahul, com. Larga Nouă) 
6. GȚ „Pașcurov Iurie” (r-nul Cahul, s. Lucești) 
7. I.F.Porumbeni I.P. (r-nul Criuleni, s. Pașcani)  
8. SRL „Agrored LV” ( r-nul Edineț, s. Parcova) 
9. SRL „Hiliutianul” (r-nul Rîșcani, s. Hiliuți) 
10. GȚ „Girlea Andrei” (r-nul Rezina, s. Țareuca) 

 
Raportări și termeni 
Experții vor prezenta următoarele rapoarte: 

1. Planul de lucru detaliat pentru 2019 cu indicatori de rezultat – în termen de 10 zile 
după încheierea contractului de prestare a serviciilor.  

2. Raport de activitate– până la data de 15 iulie 2019.  
3. Raport de activitate anual, care va include evaluarea anuală a beneficiarilor privind 

îndeplinirea asistenței tehnice și recomandărilor acordate pentru fiecare Școală de 
câmp pentru fermieri – până la data de 25 decembrie 2019.  

4. Raport de activitate final - până la data de 15 iulie 2020.  
5. Materialele şi prezentările PowerPoint – cu două săptămâni până la prezentarea din 

cadrul seminarelor în format electronic și pe suport de hirtie.  
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6. Rezultatele vizitelor, asistenta tehnică şi recomandările acordate pentru fiecare 
vizită vor fi înscrise în Registrul Școlii de cîmp pentru fermieri elaborat de către 
UCIP-IFAD şi obligator de a fi îndeplinit de experții selectați.  

 
Criterii minime de eligibilitate față de expert: 

1. Persoană fizică disponibilă să presteze servicii în calitate de consultant individual. 
2. Studii superioare în domeniul agroingineriei sau agronomiei. 
3. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul implementării tehnologiilor performante în 

Agricultura conservativă. 
 

Documentele necesare de a fi depuse la înaintarea propunerii: 
Candidații vor depune la oficiul UCIP-IFAD următorul set de documente: 

1. Scrisoare de motivare (cu menționarea obligatorie a experienței anterioare în 
domeniul agricol îndeosebi în promovarea sau implementarea tehnologiilor 
conservative de lucrare a solului, precum şi a proiectelor din acest domeniu la care 
a luat parte sau participă în continuare, organizarea seminarelor, instruirilor, etc.).  

2. CV-ul cu informații detaliate.  
3. 1-3 referințe profesionale. 

 
Criteriile de calificare în lista scurtă:  

1. Calificarea generală – 40 de puncte: 
• Studii superioare în domeniul agroingineriei sau agronomiei ; 
• Cel puțin 3 ani experiență în domeniul aplicării tehnologiilor de cultivare a 

culturilor agricole cu aplicarea sistemului de lucrare minimă a solului.  
2. Corespunderea expertului cu sarcinile proiectului – 40 de puncte: 

• Cel puțin 3 ani de experiență practică la implementarea în gospodăriile agricole 
a tehnologiilor conservative de lucrare minimă a solului; 

• Experiență în elaborarea fișelor tehnologice în domeniul tehnologiilor 
conservative cu lucrarea minimă a solului.  

3. Experiență relevantă – 20 de puncte: 
• Aptitudini de utilizare a calculatorului (Microsoft Office); 
• Capacități individuale de organizare a transportului pentru vizitarea SCF.  

 
Condițiile de prezentare a ofertei financiare: 
1. Oferta financiară va fi prezentată la adresa UCIP-IFAD: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, 

et.13, oficiul 1303, până la data de 31 mai 2019, ora 10:00 sau expediată prin email 
la adresa procurement@ucipifad.md 

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

 
INFORMAȚII ADIȚIONALE: 

1. 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  

2. Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: procurement@ucipifad.md  
Persoana de contact: Nadejda Russu, Specialist în procurări 
Tel/Fax: (+373 22) 22 50 46 
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