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1. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1 Tara beneficiara: România 
 
1.2 Autoritate Contractantă 
Asocierea de autorităţi contractante dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Directia 
Generala Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR şi Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale. 
 
1.3 Descrierea cadrului existent din sectorul relevant  
Începând cu 1 ianuarie 2007, România beneficiază de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune 
(PAC). Având în vedere nivelul de dezvoltare a zonelor rurale şi productivitatea scăzută din 
agricultură, România va beneficia în mod semnificativ de sprijin financiar în cadrul PAC prin 
intermediul pilonului I -  dedicat organizaţiilor comune de piaţă, precum şi prin intermediul 
pilonului II – dedicat  politicii de dezvoltare rurală unde se regăseşte şi Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală al României (PNDR). 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007 – 2013 pune în aplicare obiectivele 
strategice fixate în Planul Naţional Strategic al României 2007-2013 în acţiuni. Acest program va 
contribui la îndeplinirea următoarelor obiective:  

• creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea restructurării, a 
dezvoltării şi a inovării;  

• îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin sprijinirea managementului funciar;  
• îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diversificării activităţii 

economice. În afară de acestea, un obiectiv orizontal va viza întărirea administraţiei locale 
prin implementarea axei LEADER.  

Mai multe detalii se regăsesc la www.madr.ro, secţiunea dezvoltare rurala. 
 
2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE 
 2.1 Obiectiv general 
Organizarea de acţiuni de formare profesională cu scopul îmbunătăţirii competitivităţii fermelor 
agricole. 
 
2.2 Obiectiv specific: 
Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruirea fermierilor care au accesat măsura 112 
“Instalarea tinerilor fermieri” din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, 
Suceava, Vaslui)”, în vederea dobândirii de informaţii şi cunoştinţe specifice care să-i ajute să-și 
consolideze și dezvolte ferma. Instruirea va fi realizată prin organizarea de cursuri de formare 
profesională pe parcursul cărora vor fi prezentate cunoştinţe privind următoarele domenii:   

a) managementul exploatației agricole;  
b) agricultură ecologică; 
c) protecția mediului. 

 
2.3 Rezultatele aşteptate 

a) Numărul de participanţi care vor finaliza cursul prin obținerea atestatelor de participare: 
min. 925 max 1.033 

Prestatorul va primi lista completă a celor 1.033 de beneficiari. Numărul final al beneficiarilor  
poate suferi modificări ulterior contactării acestora de către Prestator (posibile decese, renunțări, 
încetări finanțare etc.). 

2.4 Durata programului de formare profesională: 5 zile/sesiune (o zi echivalează cu 8 ore de 
instruire). 
Ofertantul va prezenta graficul de implementare al proiectului astfel încât să fie prioritizată 
instruirea beneficiarilor în ordinea semnării deciziei de finanțare de către aceștia. 
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2.5 Ipoteze și riscuri 
 
Ipoteze 

• Cooperarea şi comunicarea între autoritatea contractantă și prestator; 
• Flexibilitatea prestatorului privind stabilirea aspectelor referitoare la organizarea 

evenimentelor (locațiile - inclusiv unitățile de cazare, datele de organizare, meniurile, etc); 
• Posibilitatea implementării simultane a mai multor contracte regionale din punct de vedere  

 
Riscuri 
Ofertantul va identifica riscuri și va propune soluții privind eliminarea acestora. Comisia de 
evaluare va analiza și va puncta ofertele din punct de vedere calitativ şi cantitativ . 
 
3. ARIA ACTIVITĂŢII 
 
3.1 Cadrul general 
3.1.1 Descrierea proiectului 
Proiectul prevăzut prin acest caiet de sarcini constă în îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 
persoanelor prevăzute la punctul 3.1.3 „Grupurile ţintă”, prin elaborarea şi implementarea unui 
program de instruire pe baza obiectivelor de referinţă ale curriculei prezentate în acest 
document.  
 
Organizarea grupelor de instruire: În cadrul fiecărei grupe de formare profesională vor fi 
pregătiţi între 20 - 25 de fermieri pe parcursul a 5 zile, fiecare fermier parcurgând toate 
domeniile menţionate anterior (respectiv managementul exploatației agricole, contabilitate, 
agricultură ecologică, protecția mediului). Din cele 5 zile, 4 sunt rezervate instruirii teoretice și o 
zi instruirii practice. 
Instruirea teoretică constă în: 

o 16 ore – managementul exploataţiei agricole; 

o 8 ore – agricultură ecologică; 

o 8 ore – protecţia mediului. 

Instruirea practică este obligatorie şi va fi adaptată permanent, astfel încât să corespundă 
nevoilor participanţilor. Alegerea locației de practică se face pe baza opțiunilor majoritare ale 
cursanților exprimate în chestionarele completate de aceştia. Astfel, în scopul stabilirii locației 
pentru instruirea practică, la începutul cursului, prestatorul va elabora și va aplica un chestionar 
care va conține locaţiile menţionate în oferta tehnică. Pe baza opţiunilor cursanţilor va fi 
selectată locaţia pentru instruirea practică.  
DGDR AM PNDR va transmite prestatorului listele cu fermierii care au semnat contracte de 
finanțare pentru proiecte în cadrul măsurii 112, pe sesiuni de depunere a proiectelor, iar 
programarea la cursuri se va face în ordinea semnării contractelor de finanțare de către 
beneficiari.  
 
Contactarea fermierilor în vederea programării la curs se va face în două etape succesive. În 
prima etapă se face contactarea prin telefon și poștă prin scrisoare cu confirmare de primire. 
Listing-ul telefonic și confirmările poştale de primire a invitației de participare se atașează în 
cadrul rapoartelor de activitate. 
În a doua etapă, beneficiarii care nu au putut fi contactați pentru efectuarea cursului, se vor 
contacta personal la domiciliu/fermă. Pentru aceștia, se va lua o declarație privind acordul de 
participare/neparticipare la curs. Dacă fermierul nu dorește semnarea declarației, prestatorul 
intocmește un Proces-verbal de constatare a situației respective, asumat de prestator. 
Pentru beneficiarii la care nu s-a obținut confirmarea de participare, prestatorul va relua procesul 
de contactare, astfel cum a fost menţionat mai sus. 
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La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională, cursanții vor primi atestate de participare pe 
care vor fi menționate domeniile în care a fost realizată formarea profesională. 
Modelul Atestatului de participare este aprobat de DGDR AM PNDR. Semnarea atestatelor de 
participare se face de către prestator și DGDR AM PNDR. Responsabilitatea privind corectitudinea  
informațiilor menționate în atestatele de participare aparține exclusiv prestatorului.  
Totodată, la finalul fiecărei sesiuni, participanții vor completa un chestionar de evaluare a 
cunoștințelor dobândite. 
Conținutul chestionarului va fi aprobat de DGDR AM PNDR înainte de iniţierea primei sesiuni de 
cursuri. Prestatorul va transmite spre aprobarea DGDR AM PNDR modelul chestionarului. DGDR AM 
PNDR are un termen 5 de zile pentru aprobarea chestionarului.  
Completarea chestionarului de evaluare de către fiecare participant este condiţionată de prezenţa 
obligatorie la toate modulele de formare.  
Retragerea oricărui participant in timpul sesiunii de formare profesională înainte de finalizarea 
acesteia atrage după sine imposibilitatea înscrierii respectivului participant la o altă sesiune de 
formare profesională. În situații excepționale, temeinic justificate, participanții care nu au 
finalizat cursul pot fi înscrişi de prestator la o nouă sesiune, exclusiv după obținerea aprobării 
DGDR AM PNDR . 
Prestatorul este responsabil pentru gestionarea atestatelor și pentru eliberarea, la cerere, a 
duplicatelor, inclusiv după finalizarea cursurilor.  
Achizitorul va organiza două misiuni de verificare, o primă verificare la partea teoretică și o a 
doua la partea practică.  
 
3.1.2 Aria geografică ce trebuie acoperită 
Sesiunile de formare profesională vor fi organizate pentru beneficiari ai măsurii 112 și care au 
contractat cu AFIR proiecte în cadrul măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, din regiunea 
NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)”. 
Sesiunile de formare profesională se pot desfăşura în una sau mai multe locaţii din regiunea 
NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)” 
În situația în care, în vederea îndeplinirii de către MADR a unor obligații legale, DGDR AM PNDR 
poate solicita prestatorului acordul pentru instruirea unor beneficiari din alte regiuni, în limita a 
10% din maximul numărului de beneficiari prevăzut în prezentul caiet de sarcini.  
   
3.1.3 Grupurile-ţintă 
Proiectul se adresează tinerilor fermieri din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui)”și care au semnat contractede finanțare pentru proiecte în cadrul 
măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, după cum urmează: 
 
Situaţia beneficiarilor 112 neinstruiţi din regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, Vaslui)” 
 

  NR. TOTAL 
NEINSTRUITI 

Bacau 156 
Botosani 79 
Iasi 381 
Neamt 10 
Suceava 172 
Vaslui 235 
BENEFICIARI 1.033 
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3.2. Activităţi specifice şi facilităţi solicitate 
Furnizorul de formare profesională va realiza în implementarea proiectului următoarele activităţi:  

a) identificarea participanţilor şi efectuarea tuturor demersurilor pentru asigurarea 
participării acestora la cursuri; 

b) respectarea graficului de implementare, astfel încât să fie prioritizată instruirea 
beneficiarilor în ordinea semnării deciziei de finanțare de către aceștia; 

c) asigurarea locaţiilor din regiunea nord est în care se vor desfăşura sesiunile de formare 
profesională (activităţile teoretice); 

d) sala de curs trebuie să aibă o capacitate de minimum 26 locuri (25 de locuri pentru cursanți 
plus 1 loc pentru formator).  

Prestatorul este responsabil  asigurarea dotării sălilor de curs cu următoarele: 
1. 1 Flipchart / 1 Tablă 
2. 1 Videoproiector / Retroproiector 
3. 1 Ecran de proiecție  
4. 1 calculator, 1 imprimantă, software specific pentru uzul formatorului 
5. Materiale consumabile necesare în procesul de formare și a 

documentelor necesare instruirii conform capitolului 4.1 
e) asigurarea experţilor formatori conform cerintelor caietului de sarcini; 
f) asigurarea suportului de curs pentru fiecare participant conform competenţelor ce vor fi 

dobândite în cadrul acestui proiect. Cursurile, precum şi toate documentele vor fi 
redactate în limba română şi trebuie să aibă un grad de întelegere accesibil tuturor 
categoriilor cuprinse în grupurile ţintă. Suportul de curs va cuprinde informații despre 
subiectele teoretice și practice ale cursului, structurate și detaliate astfel încât să reiasă 
atingerea obiectivelor. Informațiile din suporturile de curs trebuie să fie accesibile (se va 
utiliza un limbaj accesibil, termenii noi vor fi explicați, se vor oferi exemple, vor exista 
elemente de marcare și de sumarizare a continuțului de reținut) 

g) asigurarea pentru fiecare cursant a unui kit care să conțină cel puțin:  

a. geantă umăr; 

b. mapă de prezentare; 

c. printuri (atât suport de curs, cât și alte informații relevante - aprox. 100 coli/mapă) 
; 

d. memory stick, minimum 2 GB (serigrafiate / autocolant şi inscripţionate cu 
materialele de informare); 

e. block notes (format A5); 

f. pix inscripţionat; 

g. ecuson  

h) Identificarea a minimum 3 locaţii şi asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea aplicaţiilor 
practice. Ofertantul va prezenta acorduri/contracte/precontracte etc. pentru locații unde 
urmează să desfăşoare instruirea practică. Din cele 3 locaţii, într-una trebuie să se fi 
derulat un proiect din fonduri europene 

i) asigurarea facilităţilor de cazare şi masă pentru participanţii la cursurile de formare 
profesională astfel: cazare la hotel de minimum 3 stele (5 nopti), 3 mese/zi, două coffee-
break (cafea/ceai, apă minerală/plată, patiserie dulce/sarată), transport de la domiciliu la 
locaţia de instruire şi retur (se vor deconta cheltuielile de transport ale participanţilor), 
respectiv de la hotel la locaţiile aplicaţiilor practice și retur; 
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j) înainte de începerea fiecărei sesiuni, prestatorul va supune spre aprobarea achizitorului cu 
minimum 5 zile înainte de inceperea cursurilor, locația în care se va desfășura instruirea 
teoretică, precum și locația cazării beneficiarilor. 

k) implementarea sesiunilor de formare profesională; 
l) raportarea evoluţiei proiectului în conformitate cu pct. 7. RAPORTARE al caietului de 

sarcini. 
m) prestatorul va asigura toate condițiile ca, pe durata instruirii practice, cursanții să parcurgă 

programa de instruire practică, în condiții de securitate a muncii.  

n) servicii de interpretariat simultan (în situaţia în care experţii formatori nu cunosc limba 
română). 

4. CERINŢE TEHNICE, EXPERŢI ŞI SARCINILE ACESTORA ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 
4.1 Cerinţe privind conţinutul programului de formare profesională 
Prestatorul va prezenta în cadrul ofertei programa pentru fiecare tematică, ce va conține cel 
puțin informații generale, specifice agriculturii României privind:  

a) Managementul exploatațiilor agricole:  
− planificarea activităţilor pentru apicultură, legume, fructe, creştere animală, cultură 

mare, inclusiv tehnologii de cultură şi creşterea animalelor; în funcţie de specificul 
fiecărei grupe ofertantul va pune accent pe una/unele dintre specializările menţionate 
anterior. 

− planificarea producţiei pentru anumite sectoare de producţie ale fermei, inclusiv 
planificare temporală, stabilirea obiectivelor, evoluţia pieţei;   

− planificarea investiţiilor, întreţinerea clădirilor, maşinilor și suprafeţelor arabile; 
− arendare (utilizarea terenurilor), managementul parcelelor, comasarea, asigurarea 

furajelor şi inputurilor necesare etc.;   
− noţiuni primare privind contabilitatea fermei; 

b) Agricultură ecologică 
− reguli şi principii în producţia vegetală ecologică / exploataţii  zootehnice ecologice; 
− monitorizarea condiţiilor de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea 

înfiinţării unei exploataţii ecologice;  
− înfiinţarea unei ferme cu profil vegetal  în sistem ecologic/ ferme agrozootehnice  în 

regim ecologic; 
− rotația culturilor; 
− Codul Bunelor Practici Agricole. 

c) Protecția Mediului 

- Regimul îngrăsămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor; 

- Regimul deșeurilor periculoase și nepericuloase; 

- Protecția solului /subsolului și a apelor; 

- Protecția așezărilor umane. 

Ofertantul poate prezenta în propunerea tehnică modalităţi de îmbunătăţire/completare a 
programei de pregătire, care va contribui la o mai bună înţelegere a cunoştinţelor dobândite în 
cadrul programului de training, adaptate în funcţie de specificul agricol prin tematica mai sus 
prezentată. 
Ofertantul va prezenta metoda de evaluare a participanţilor. 
Câştigătorul procedurii va prezenta spre aprobare DGDR AM PNDR suportul de curs pentru fiecare 
tematică înainte de raportul inițial. DGDR AM PNDR va aproba suportul de curs pentru fiecare 
tematică în termen de 5 zile de la depunere.  
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Asigurarea suportului de curs pentru fiecare participant va fi făcută conform competenţelor ce vor 
fi dobândite în cadrul acestui proiect. Cursurile, precum şi toate documentele vor fi redactate în 
limba română şi trebuie să aibă un grad de întelegere accesibil tuturor categoriilor cuprinse în 
grupurile ţintă; 
Suportul de curs va cuprinde informații despre subiectele teoretice și practice ale cursului, 
structurate și detaliate astfel încât să reiasă atingerea obiectivelor. Informațiile din suporturile de 
curs trebuie să fie accesibile (se va utiliza un limbaj accesibil, termenii noi vor fi explicați, se vor 
oferi exemple, vor exista elemente de marcare și de sumarizare a continuțului de reținut). 
 
4.2. Locaţii de desfăşurare a instruirii practice 
 
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice cel puţin 3 acorduri/precontracte/contracte 
etc semnate cu locaţiile unde urmează să desfăşoare instruirea practică a fermierilor (ferme, 
instituții de cercetare, baze practice ale instituțiilor de invățământ agricol etc). Din aceste 3 
locaţii, în minimum una trebuie să se fi derulat un proiect din fonduri europene (FEADR sau 
SAPARD). Pentru verificarea acestei condiţii, ofertantul va prezenta documentele justificative 
pentru finanțarea obținută (contracte, decizii, acorduri etc.). 
 
4.3. ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE 
 
1  Abordare generală şi activităţi propuse     
 
Activităţi propuse şi considerate a fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor şi atingerea 
rezultatelor proiectului respectiv descrierea de ansamblu a abordarii propuse în vederea 
îndeplinirii obiectivelor, inclusiv lista activităților necesare pentru atingerea obiectivelor; 
 
Prezentarea riscurilor şi soluţiilor propuse în vederea eliminării/minimizării efectelor acestor 
riscuri ce pot afecta implementarea activităţilor proiectului şi a soluţiilor pentru evitarea acestor 
riscuri. 
În măsura în care ofertantul a depus oferte și la alte proceduri de achiziție formare profesională 
organizate simultan de MADR, trebuie să justifice capacitatea de a implementa simultan mai 
multe oferte. 
 
2  Metodologia propusă şi facilităţi oferite 
Metodologia de pregătire a formării, planificarea în timp (orar) şi programare a participanţilor şi 
de întocmire a suportului de curs pentru acoperirea nevoilor specifice de formare profesională ale 
acestora;  
Metodologia de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de formare profesională (atât partea 
teoretică cât şi partea practică);  
Facilitaţi ce vor fi acordate fiecărui cursant prin asigurarea logisticii pe timpul cursului. 
Activităţi practice care urmăresc fixarea cunoştinţelor teoretice prezentate.   
Se vor detalia următoarele aspecte: 

• Planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor, luându-se în considerare și 
timpul necesar pentru mobilizare; 

• Descrierea detaliată a activităților propuse pentru prestarea serviciilor, a condițiilor de 
muncă și protecția muncii, a etapelor/stadiilor considerate esențiale, precum și a 
rezultatelor și efectelor estimate pentru fiecare activitate îndeplinită; 

3  Abordarea propusă pentru gestionarea activităţilor desfăşurate de experţi 
Descrierea strategiei de repartizare a activităţilor experţilor şi a personalului administrativ; 
Organizarea activităţilor şi corelarea acestora cu graficul de îndeplinire a proiectului;  
Propuneri privind logistica necesară implementării proiectului - descrierea facilitatilor suport 
(resurse tehnice,  logistice, administrative, etc.) puse la dispoziţie în scopul susţinerii 
îndeplinirii obiectivelor contractului. 
Propuneri privind utilizarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare profesională. 
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Se vor prezenta minimum urmatoarele aspecte: 

• definirea atributiilor si responsabilitatilor pentru ducerea la indeplinire in cele mai bune 
conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate. In cazul in care oferta este 
formulata de un grup/asociere de operatori economici, se vor descrie contributiile fiecarui 
membru al grupului/asocierii, precum si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor 
dintre ei; 

• Prezentarea etapelor, evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea 
resurselor pentru fiecare etapa, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor; 

• Complexitatea echipelor de lucru si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate 
expertizele necesare pentru îndeplinirea contractului. Se va descrie componenţa echipelor 
de experţi (număr şi specialităţi) se vor defini sarcinile şi responsabilităţile şi se va justifica 
alocarea acestora pe activităţi având în vedere toate sarcinile ce le revin. 

 
 
4. Aspecte calitative ale formării profesionale 

• Programa analitică (conţinutul programului) pentru fiecare tematică a cursului propus de 
fiecare ofertant prin detalierea subiectelor teoretice şi practice. 

• Prezentarea graficului (programarea activităţilor - tehnici, metode, instrumente de lucru) 
pe perioada proiectului. 

• Activitatea de monitorizare și evaluare a participanţilor la procesul de instruire. 
5. Prezentarea unor modele de atestate de participare care să conţină elementele de 
identitate vizuală utilizându-se informaţiile cuprinse în Cap. 13 „Acţiuni de informare și 
publicitate” din PNDR 2007-2013 versiunea consolidată (cerinţă minimă). 
Notă: 
Neregăsirea în cadrul ofertei a descrierii detaliate a conţinutului aspectelor menţionate 
anterior la punctele 1-5 va atrage respingerea ofertei ca fiind neconformă. 
 
5. Managementul proiectului 
 
5.1 Structura responsabilă  
DGDR AM PNDR pentru acest proiect este reprezentată de Asocierea de autorităţi contractante 
dintre MADR şi AFIR astfel: 

• Autoritate de Implementare este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin 
Direcţia Promovare și Formare Profesională , Compartimentul Formare Profesionalădin 
cadrul DGDR – AM PNDR, cu sediul în Bd. Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, Tel. 021 
307.85.90 fax 021 021.307.86.06, e-mail: formare@madr.ro  

• Autoritate de Plată este Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cu sediul în str. 
Ştirbei Vodă nr. 43, sector 1, Bucureşti,  Tel. 021.402.27.50/Fax 021.315.67.79. 

 
Prestatorul trebuie să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile Manualului pentru 
implementarea proiectelor finanţate prin Măsura 111„Formare profesională training, informare 
și difuzare de cunoștințe”.  
Personalul desemnat din cadrul DGDR – AM PNDR va primi şi instrumenta în cadrul procedurii, 
rapoartele de activitate primite de la Prestator, va stabili şi menţine contactul între MADR şi 
Prestator. 
 
6. LOGISTICĂ ŞI CALENDAR 
 
1.1. Locul de derulare a proiectului   
Regiunea NORD-EST (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui). 
 
6.2. Durata contractului  
Durata necesară implementării activităţilor contractului este de 9 luni dar nu mai târziu de 
30.06.2015. 
 



DIRECțIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65, Fax: (004) 021.307.86.06 
E-mail: feadr@madr.ro www.madr.ro       Pagină 9 din 19 

ATENŢIE: Durata contractului este de 14 luni dar nu mai târziu de 30.11.2015, începând de la 
data intrării în vigoare a acestuia, aceasta incluzând 9 luni de implementare a activităţilor 
proiectului, 2 luni pentru depunerea şi aprobarea raportului final de activitate și depunerea 
dosarului cererii de plată conform instrucţiunilor de plată, plus maxim 90 de zile necesare pentru 
efectuarea plăţii ultimei tranşe de plată. 
 
6.3. Data prevăzută pentru începerea proiectului  
 
Data previzionată pentru începerea proiectului este septembrie 2014 
6.4. Bugetul total al proiectului este 2.066.965,66 lei, echivalent cu maxim. 470.631,31 euro 
la cursul BNR din data de 02.06.2014, unde 1 euro = 4.3919 lei. 
 
 
 
7. RAPORTARE 
 
7.1 Cerinţe de raportare 
Prestatorul trebuie să realizeze şi să depună următoarele rapoarte: 
 
7.2 Raportul iniţial 
Înainte de începerea efectivă a derulării proiectului, Prestatorul are obligaţia de a depune la 
sediul MADR, spre verificare, avizare şi aprobare, în 2 exemplare, un Raport Iniţial de Activitate, 
care va include detalii despre modul de implementare şi programare a activităţilor proiectului în 
concordanţă cu propunerea tehnică.  
 
Înainte de depunerea Raportului Iniţial de Activitate de către Prestator, la sediul MADR se va 
organiza o întâlnire de iniţiere a proiectului (Kick-off meeting) la care vor participa toate părţile 
implicate, în vederea definitivării şi clarificării aspectelor ce ţin de implementarea efectivă şi 
eficientă a activităţilor proiectului, aşa cum sunt stipulate în Contractul de Servicii. Data întâlnirii 
va fi stabilită de comun acord de către părţile implicate.  
Raportul Iniţial de Activitate va conţine cel puțin următoarele capitole: 

• Prezentare de ansamblu a proiectului: (ex. Cadrul general şi situaţia iniţială; Datele 
contractului; Corelarea cu alte proiecte) 

• Analiza contractului si situaţia actuala: (ex. Cerinţele si previziunile contractului; Analiza 
SWOT) 

• Programa (ex. Descrierea activităţilor; Metodologie si planificare; Rezultate si output-uri 
ale contractului;) 

• Detalierea calendarului sesiunilor de formare profesională. 
Prestatorul va depune anexat Raportului Iniţial de activitate înregistrarea ca operator de 
prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. Neînregistrarea conduce la rezilierea contractului de servicii.  
Raportul Iniţial va deveni principalul instrument de lucru în timpul perioadei de implementare a 
proiectului şi se va face referire la el pe întreaga durată a proiectului. 
Raportul iniţial de activitate va fi depus la sediul DGDR AM-PNDR în cel mult 30 zile calendaristice 
de la data intrării în vigoare a contractului.   
Verificarea şi aprobarea Raportului iniţial şi transmiterea notificării de aprobare se realizează în 
cel mult 20 zile calendaristice de la data înregistrării acestuia la DGDR - AM PNDR.  
În cazul neaprobării Raportului iniţial, Prestatorul va transmite raportul iniţial revizuit (sau doar 
anexa care lipseşte sau suferă modificări) în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării din 
partea DGDR AM PNDR.  

Raportul iniţial poate fi respins de cel mult 2 ori, iar în cazul în care Prestatorul nu elaborează un 
Raport iniţial conform, se vor aplica prevederile contractuale privind penalizarea sau rezilierea 
Contractului de Servicii.  
 
 
 



DIRECțIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65, Fax: (004) 021.307.86.06 
E-mail: feadr@madr.ro www.madr.ro       Pagină 10 din 19 

Rapoartele Intermediare de Activitate ale Contractului 
Pe parcursul derulării contractului, în funcţie de numărul tranşelor de plată, Prestatorul trebuie să 
transmită la DGDR AM-PNDR, Rapoarte Intermediare de Activitate în format standard. Acestea  vor 
conţine descrierea activităţilor întreprinse de către Prestator în perioada la care se face referire 
în respectivul raport.  
Raportul Intermediar de Activitate va fi transmis la DGDR AM-PNDR, de Prestatorul, în termen de 
cel mult 10 zile calendaristice după încheierea activităţilor aferente perioadei la care se face 
referire în raport. Dacă Rapoartele Intermediare de Activitate nu sunt aprobate, prestatorul va 
transmite raportul revizuit în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind 
neaprobarea acestuia. 
Doar după aprobarea Raportului de Activitate Intermediar, Prestatorul poate depune Dosarul 
Cererii de Plată la Serviciul Verificare Cereri de Plată – OJPDRP Bucureşti. 
Rapoartele Intermediare de Activitate cuprind cel puțin următoarele capitole: 

• Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele); 
• Descrierea obiectivelor corespunzătoare perioadei de raportare activităţilor; 

 
• Prezentarea concisă a obiectivelor atinse; 
• Detalierea activităţilor realizate; 
• Descrierea rezultatelor şi a nivelului de îndeplinire a acestora, etc.  
• Riscurile și dificultățile întâmpinate, precum și măsurile propuse de prestator în 

vederea eliminării acestora pentru următoarea perioadă a desfășurării activităților 
Tematici solicitate de fermieri pentru formare profesională.  

 
În aceste capitole se vor detalia aspecte privind activităţile din timpul perioadei de raportare, 
inclusiv evoluţia înregistrată, precum şi orice obstacole, probleme procedurale întâmpinate. De 
asemenea, se vor detalia aspecte privind activităţile prevăzute pentru perioada următoare.  
Rapoartele Intermediare de Activitate trebuie să facă o distincţie clară între activităţile 
îndeplinite, şi declarate încheiate, şi activităţile aflate în curs de desfăşurare, pentru a avea o 
imagine clară a evoluţiei proiectului.  
Rapoartele Intermediare de Activitate vor conține în mod obligatoriu detalierea contribuției 
fiecărui asociat/subcontractant la execuția activităților; 
Verificarea şi aprobarea raportului intermediar de activitate şi transmiterea notificării către 
Prestator se realizează în cel mult 30 zile de la data înregistrării respectivului raport la 
secretariatul DGDR - AM PNDR. 
 
Raportul Final de Activitate 
Prestatorul trebuie să depună Raportul Final de Activitate în termen de maximum 15 zile de la 
finalizarea ultimelor sesiuni de formare profesională.  
 
Raportul Final de Activitate va descrie rezultatele obţinute pe parcursul întregului proiect şi va 
înregistra detalii despre implementarea proiectului de natură tehnică, financiară şi 
administrativă.  
Raportul Final de Activitate va conține în mod obligatoriu detalierea contribuției fiecărui 
asociat/subcontractant la execuția activităților; 
Verificarea şi aprobarea Raportului Final de Activitate şi transmiterea notificării către Prestator se 
realizează în cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării respectivului raport la 
secretariatul DGDR - AM PNDR. 
 
Dacă Raportul Final de Activitate nu este aprobat, prestatorul va transmite raportul revizuit în cel 
mult 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind neaprobarea acestuia. 
 
Doar după aprobarea Raportului Final de Activitate, Prestatorul poate depune Dosarul Cererii de 
Plată la Serviciul Verificare Cereri de Plată – OJPDRP Bucureşti. 
Rapoartele Intermediare și Raportul Final de Activitate trebuie să conţină cel puțin următoarele 
anexe: 

• situația actualizată care să conțină numărul persoanelor instruite/neinstruite; 
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• listele de participanţi; 
• fişele de prezenţă ale participanţilor, semnate de către aceştia pe fiecare zi şi pe fiecare 

modul; 
• fişele de evaluare finală a participanţilor: 
• chestionarele completate de beneficiari privind locaţia de instruire practică; 
• listingurile telefonice şi confirmările poştale de primire; 
• procesele verbale încheiate de prestator în etapa de contactare a beneficiarilor; 
• chestionarele de evaluare ale fiecărei sesiuni; 
• alte materiale/documente relevante pentru derularea contractului.  

 
7.3. Depunerea şi aprobarea rapoartelor: 
Toate rapoartele menţionate mai sus, trebuie semnate de Prestator şi depuse în limba română, în 
două exemplare pe hârtie şi în format electronic, la sediul MADR :   

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Bd. Carol I, 24 Sector 3, Bucureşti 
Tel: 00 40 21 307 24 72 
Fax: 00 40 21 307 86 06 
e-mail: formare@madr.ro 
 

8. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
Indicatori cantitativi de monitorizare şi evaluare 
Indicatorii cantitativi care trebuie folosiţi pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor în cadrul 
acestui contract sunt cel puţin următorii:  

 Număr participanţi la acţiunile de formare profesională din care: 
o femei;  
o tineri sub 40 de ani. 

 Număr de zile de formare profesională urmate de participanţi;  
 Număr de participanţi care obţin atestat de participare. 

 
9. CHELTUIELI ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ŞI VERIFICAREA ACESTORA  
Pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de formare profesională sunt eligibile 
următoarele costuri: 
 
• onorarii şi diurne pentru experţii din echipa de proiect a prestatorului (experţi 

naţionali/internaţionali, personal tehnic /administrativ); 
• cheltuieli de transport: transport pentru personalul proiectului şi cursanţi;  
• cazare şi masă pentru cursanți; 
• materiale didactice şi consumabile; 
• închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 
• închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de formare profesională; 
• cheltuieli cu auditul; Verificarea cheltuielilor va fi realizată de către un auditor calificat 

independent, indicat de către ofertant în cadrul ofertei. Auditarea cheltuielilor se va face în 
vederea efectuării fiecărei tranşe de plată din cadrul proiectului. Cheltuielile cu auditul 
trebuie incluse în detalierea bugetului.  

• alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 
 
Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate, să fie legate de pregătirea şi 
desfăşurarea acţiunilor de formare profesională şi trebuie să corespundă principiilor unei bune 
gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate. 

Dacă, la sfârşitul proiectului, costurile eligibile legate de implementarea proiectului sunt mai 
mici decât valoarea contractată, contribuţia financiară din fondurile măsurii de formare 
profesionala (training), informare si difuzare de cunoştinţe aferentă proiectului, va fi limitată la 
aceste costuri.  

Plata în cadrul contractului de servicii se va efectua în tranşe.  
Nu se prevede nici o plată în avans. 
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RAPORTUL DE ASIGURARE 
Cererea de plata va fi insoțită de un Raport de Asigurare emis de către auditorul financiar care va 
fi prezentat de Prestator înainte de semnarea contractului. 
Raportul de Asigurare va fi emis de către un auditor financiar independent și imparţial care este 
membru al unui organism de supervizare recunoscut naţional sau internaţional pentru audit 
financiar, notificat de către Prestator. Acesta va examina factura transmisă Autoritații 
Contractante de către Prestator si va certifica faptul ca sumele solicitate la plată de către 
Prestator sunt în concordanță cu cerințele prezentului Caiet de Sarcini. 
Autoritatea Contractantă va efectua plata către Prestator în limita valorilor certificate de către 
Instituția de Audit (auditor independent, instituție de audit etc). 
Pentru Instituţia de Audit care va emite Raportul de Asigurare financiar necesar autorizării şi 
efectuării plăţilor se va prezenta un document justificativ privind dreptul de a presta servicii de 
audit financiar, respectiv Autorizaţia de auditor financiar (sau echivalent), emis de către o 
instituţie cu astfel de competențe, în conformitate cu prevederile legislative specifice naţionale 
sau internaţionale. Documentul se va constitui anexă la contractul de achiziţie publică încheiat 
între prestatorul de servicii și achizitor. 
Planificarea desfăşurării activităţilor proiectului va fi făcută de către Prestator şi aprobată de 
către Autoritatea de Implementare (MADR). 
Documentele privind rezultatele şi alte documente adiacente, folosite sau primite de Prestator în 
timpul implementării proiectului, legate de PNDR şi acţiunea desfăşurată trebuie să fie catalogate 
ca strict confidenţiale şi nu trebuie să fie folosite în niciun fel de Prestator fără permisiunea 
expresă a Autorităţii de Management pentru PNDR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  
Prestatorul nu trebuie să facă nicio declaraţie publică, să nu emită şi să nu prezinte niciun 
document legat de proiect, în nume propriu sau fără permisiunea prealabilă a Autorităţii 
contractante. 

 
10. CERINŢE SPECIALE 
Toate materialele elaborate în cadrul proiectului (ex. mape, pliante, bannere, etc.) trebuie să 
conţină sigla Guvernului României, sigla UE şi sigla PNDR, precum şi textul ”Proiect cofinanţat din 
FEADR prin PNDR 2007 - 2013”, conform Capitolului 13 „Acţiuni de informare si publicitate” din 
PNDR 2007 - 2013, versiunea consolidată.  
De asemenea, la locul de desfăşurare a acţiunilor de formare profesională, Prestatorul are 
obligaţia de a asigura afişarea elementelor de identitate vizuală a PNDR.  
Până la depunerea Raportului Iniţial, prestatorul se va înregistra ca operator de prelucrare a 
datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. Neînregistrarea conduce la rezilierea contractului de servicii. 
 
Notă:  
Neregăsirea în cadrul ofertei a oricărui aspect menţionat în caietul de sarcini va atrage 
respingerea ofertei ca fiind neconformă. 
Oferta va conține în mod obligatoriu contribuția fiecărui asociat/subcontractant la execuția 
fiecărei activități; 
Dacă, ulterior semnării contractului, graficul de implementare suferă modificări, raportul 
intermediar/final va conține în mod obligatoriu graficul modificat. 
 
Plata cheltuielilor va fi efectuată proporțional cu numărul de fermieri instruiți  având în 
vedere  anexa la formularul nr. 15 privind costul unitar pe fiecare cursant. Este obligatorie 
instruirea cel puţin a numărului minim de beneficiari, respectiv 925. 
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FORMULARE 
 

Formular  01 - Declaraţie privind situaţia personală a reprezentantului legal al ofertantului 
  
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  

 
D E C L A R A Ţ I E 

 
 

Subsemnatul ……………………….............. (nume şi prenume) reprezentant împuternicit al 
......................... (denumirea operatorului economic, sediul), în calitate de (funcţia, nivelul de 
reprezentare) …………………………………… declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice următoarele: 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru 
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani; 

 
- în ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 

şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

 
 

  
Nume şi prenume ………………………… 
 
Semnătura: ………………………………… 
 
Data completării                                             
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Formular  02 – Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului 
 
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  
 

DECLARAŢIE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI  
 
SUBSCRISA, 
 
Denumirea operatorului economic ........................................ 
Adresa (domiciliul sau sediul social) ........................................, cod poştal .............. 
Telefon ......................... Fax ...................... 
E-mail ........................................................ 
 
Data înregistrării întreprinderii ................... 
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............................. 
Codul de identificare fiscală ..................................................................... 
Forma juridică ........................... 
Obiectul principal de activitate ............................................... 
Cod CAEN ....................... 
Obiectul secundar de activitate ........................................... 
Cod CAEN ....................... 
 
Reprezentant legal (numele şi prenumele, funcţia persoanei mandate să reprezinte ofertantul) 
………………………………………………………. în calitate de ofertant//terţ susţinător/subcontractor al 
…………………….………………………............. (denumire ofertantului/grupului de operatori economici), 
la procedura de selecţie pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect 
....................... (denumirea contractului), la data de  ................ (zi/luna/an), organizată de 
............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere următoarele:  

- societatea: 
 a) în ultimii 5 ani,  nu a fost condamnată prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă 
şi/sau pentru spălare de bani; 
b) nu este  în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 
c) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 
d) în ultimii 2 ani, a îndeplinit corespunzător obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, pana la 
data solicitată; 
e) în ultimii 3 ani, a îndeplinit integral şi corespunzător obligaţiile contractuale şi nu a produs 
grave prejudicii beneficiarilor; 

Subscrisa  declar că informaţiile furnizate în legătură cu situaţia proprie sunt complete 
şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
                                                             
Operator economic (denumire ofertantului/grupului de operatori economici), 
................................... 
 
Responsabil legal (Numele şi prenumele) ……………………………….  
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Formularul nr. 05 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 

 
 
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 691 

 
 
 
 
Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului 
economic - persoană juridică), în calitate de ofertant la procedura de ......................... (se 
menţionează procedura) pentru achiziţia de 
........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea 
produsului/lotului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează 
data), organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii 
contractante), declar pe proprie răspundere că am/nu am drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau am/nu am acţionari ori asociaţi 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în 
relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii 
de decizie în cadrul autorităţii contractante. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
 
Denumire operator economic  ......................................... 
 
(nume, prenume, functie semnatar) ............................................                                                      
 
(semnatura si stampila)
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Formular 08 – Lista persoanelor implicate în proiect 
 
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  

 
 
 

Numele și 
prenumele 

Funcţia 
actuală 

Ani de 
experienţă 

Vârsta  Naţionalitatea Studii Domenii de 
specialitate 

Experienţă 
în ţara 

beneficiară 

Limbi 
străine şi 

fluenţă (FB, 
B, S) 

         
         
         
         
         

 
 
 

Se va completa de către Ofertant 
Nume, funcţie Semnătura, 

Ștampila 
Data: 

 
 
 

*Se vor completa toate persoanele implicate în proiect (manager de proiect, experți formatori, personal tehnic și administrativ). 
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Formular 09 - Declaraţie de disponibilitate ale experţilor formatori 
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  
 
 

 
 

 
Declaraţia de disponibilitate * 

 
Titlul proiect: 
 
Subsemnatul <nume expert> declar că sunt de acord să particip cu ofertantul <nume ofertant> la 
procedura de selecţie mai sus menţionată. 
Declar că sunt disponibil şi de acord să lucrez în toată perioada de desfășurare a activităţilor 
proiectului** şi pentru poziţia pentru care CV-ul meu a fost inclus în ofertă, în cazul în care această 
ofertă va fi declarată câştigătoare.   
 

Nume  
Semnătura  
Data  

 
 
*Se va completa de către managerul de proiect și toţi  experţii formatori. 
**Perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului se referă la zilele alocate fiecărui expert în 
parte pentru prestarea activităţilor, conform Graficului de implementare a contractului. 
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 Formular nr. 16 Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii 
 

 
Denumire ofertant: 
Nume proiect:  
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 
 
 
 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. 

(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de 

obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru 

îndeplinirea 

acestor obligaţii. 

 

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 

 

 

Operator economic,……....……………………….. 

(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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Identificare financiară 
 

IDENTIFICARE FINANCIARA 
DETINATORUL CONTULUI 

Nume                             
 

                            
 

Adresa                             
 

                            
 

Localitatea                 Cod poştal        
 

Ţara                             
 

Cod unic de
înregistrare             Atribut fiscal           

 
Persoana de contact                             

 
Telefon             Fax           

 
E-mail                              

BANCA 
NUMELE BĂNCII                             

 
                            

 
ADRESA                             

 
                            

 
LOCALITATEA                 COD POŞTAL        

 
ŢARA              

 
CODUL IBAN                             

 
NUMĂRUL
CONTULUI              FAX           

 
 
OBSERVATII: 
 
Ştampila + Semnătura reprezentantului băncii 
(obligatoriu amândouă) 

 Data + Semnătura deţinătorului contului 
(obligatoriu) 

 


