






 

CAIET DE SARCINI 

servicii de selecție a personalului  

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ: 

Hotararea de Guvern Nr. 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la Întreprinderea de Stat. 

 

1. Autoritatea contractantă:  

Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian      

,,MOLDATSA”. 

IDNO: 1003600022806;  www.moldatsa.md; tel 373-22-502805; Mun. Chișinău, bd. Dacia 80/4, 

MD 2026, Republica Moldova. 

2. Obiectul achiziției:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie contractarea serviciilor unei persoane juridice 

specializate în selectarea resurselor umane în vederea pregătirii personalului pentru obținerea 

certificatului de Controlor Trafic Aerian stagiar. 

3. Scopul achiziției:  

Selecția candidaților care vor urma un curs de formare în vederea pregătirii pentru obținerea 

certificatului de Controlor Trafic Aerian stagiar. 

Numărul de candidați ce urmează a fi selectat pentru a urma un curs de formare în vederea 

pregătirii pentru obținerea certificatului de Controlor Trafic Aerian stagiar – 12 candidați. 

4. Descrierea serviciilor: 

Ofertantul va efectua selecția personalului utilizând  testul FEAST (First European Air Traffic 

Controller Selection Test) proiectat și pus la dispoziție de către  EUROCONTROL. 

Testul European de Selecție a Controlorilor de Trafic Aerian (FEAST) este un instrument care 

ajută furnizorii de servicii de navigație aeriană (ANSP) să identifice candidații cei mai potriviți pentru 

funcția de controlori de trafic aerian. 

Testul FEAST se va efectua în concordanță cu cerințele și recomandările stabilite de 

EUROCONTROL, în calitate de deținător al testului   https://feast-info.eurocontrol.int/  

 

Testarea cunoștințelor la limba engleză (listening, comprehension și speaking) va constitui un 

avantaj; nivelul de limba engleză minim -,,Upper-Intermediate”, (B2 conform  Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR)).  
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5. Cerințe de calificare:  

Criterii de evaluare a persoanei juridice specializate în selectarea resurselor umane în vederea 

pregătirii personalului pentru obținerea certificatului de Controlor Trafic Aerian stagiar: 

Cerințe Specificații minimale 

Portofoliu de clienți în ultimii 3 ani pentru 

selecția resurselor umane în vederea pregătirii 

personalului pentru obținerea certificatului de 

Controlor Trafic Aerian stagiar. 

Numărul anual de candidați selectați pentru pregătirea 

personalului în vederea obținerii certificatului de 

Controlor Trafic Aerian stagiar. 

Acreditare de EUROCONTROL pentru 

desfășurarea testului FEAST. 

Utilizator acreditat a FEAST. 

 

Personal calificat  în vederea  efectuării testării 

la limba engleză;  

Nivelul de limba engleză minim -,,Upper-

Intermediate”, (B2 conform  Common European 

Framework of Reference for Languages 

(CEFR)). 

Constituie un avantaj. 

Gradul de expertiză a componenței echipei de 

proiect. 

Minimum 2 proiecte de selecție pentru pregătirea 

personalului în vederea obținerii certificatului de 

Controlor Trafic Aerian stagiar - Constituie un 

avantaj. 

Certificat de organizație de pregătire a 

controlorilor de trafic aerian.  

Constituie un avantaj. 

 

 

6. Confidențialitatea datelor și informațiilor:  

Toate informaţiile privind identitatea candidaţilor trebuie să fie tratate cu cel mai înalt 

grad de confidenţialitate, în concordanță cu  normele  existente  în legislația națională, cât și în cea 

europeană,  iar accesul la aceste informaţii trebuie să fie limitat numai la  persoanele  care sunt implicate 

în procesul de selecție. 

7.  Criteriul de atribuire: 

Criteriul de atribuire,,cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”, pentru 

ofertele admisibile. 



 

 

Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului ,,cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere 

economic”, atribuindu-se ofertantului care îndeplinește criteriile de calificare și cerințele prezentului  

caiet de sarcini.  

Oferta depusă de către un ofertant care nu îndeplinește cerințele minime de calificare este considerată 

neacceptată.  

În cazul în care prețul ofertelor sunt egale, avantaj va avea oferta cu termen mai mic de desfășurare 

procesului de selecție de către ofertant. 

8. Informație financiară: Oferta va fi prezentată  în EUR. 

Prețul ofertei va include serviciile prestate conform pct. 4 al prezentului Caiet de sarcini precum 

si cheltuielile legate de transport, cazare, diurnă a personalului ofertantului delegat în vederea 

desfășurării procesului de selecție la sediul Î.S.,,MOLDATSA”. 

Efectuarea plăților: avantaj va constitui acceptarea achitării în tranșe. 

 Modalitatea de plată va fi stabilită prin contractul de prestări servicii. 

9. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:  

Ofertantul va prezenta documente care să ateste îndeplinirea criteriilor cerute conform punctului 5 

al prezentului Caiet de sarcini, inclusiv: 

- Documente de constituire (copii) ; 

Fiecare pagină a ofertei urmează a fi ștampilată și semnată de persoana împuternicită a 

ofertantului . 

10. Perioada și termenul de desfășurare a procesului de selecție de către ofertant: 

- luna septembrie-octombrie  / 30 zile din data semnării contractului.  

11. Perioada  valabilitate  ofertă:  

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile (calendaristice) de la termenul limită de 

depunere a ofertei. 

12. Modalitatea de comunicare: 

Orice comunicare se face în limba engleză și / sau  limba română ( în funcție de originea 

ofertantului). 

Î.S.,,MOLDATSA” va pune la dispoziția Ofertantului, o persoană de contact, în vederea comunicării 

tuturor informațiilor de interes pentru desfășurarea procesului de selecție. 

Ofertantul va pune la dispoziția întreprinderii datele de contact a cel puțin unui expert, care va participa în 

cadrului procesului de selecție a candidaților. 

13. Condiții prezentare/depunerea ofertelor: 

Oferta  și documentele solicitate se vor transmite în plic sigilat până la data înscrisă în Caietul de sarcini 

publicat pe site-ul: www.moldatsa.md , cu mențiunea: ,,Servicii de selecție a personalului”. la sediul Î.S. 

,,MOLDATSA” la adresa Mun. Chișinău, Bd. Dacia 80/4, către Secretarul Grupului de Lucru.  
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