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Secţiunea I. Introducere/privire generală 
 
În anul 2010 CPM a iniţiat implementarea Politicii privind prevenirea, identificarea şi eliminarea 
riscurilor de fraudă şi corupţie în operaţiunile CPM în vederea prevenirii, identificării şi eliminării 
acestor riscuri în activităţile finanţate de CPM, care impune  un proces continuu şi flexibil de învăţare 
şi actualizare a controalelor interne, stimulentelor, abilităţilor şi proceselor în gestionarea riscurilor 
de corupţie. În conformitate cu politica respectivă de acest proces este responsabil Consiliul de 
Observatori, managementul şi echipa de implementare a programului Compact in fiecare ţară.   
 
În cadrul abordării comprehensive, consecvente şi explicite faţă de procesul de prevenire, 
identificare şi eliminare a riscurilor de fraudă şi corupţie, conform politicii CPM chiar dacă o ţară a 
devenit eligibilă pentru Programul Compact, FPM trebuie să elaboreze şi să implementeze Planuri 
de acţiuni specifice proiectelor în vederea reducerii riscurilor susmenţionate. 
 
Acest Plan de acţiuni, elaborat în baza Matricei de evaluare a riscurilor de fraudă şi corupţie 
elaborată de FPM Moldova, se bazează pe rezultatele evaluărilor riscurilor de fraudă şi corupţie 
specifice Programului Compact şi detaliază metodele şi mecanismele corespunzătoare cu ajutorul 
cărora FPM Moldova va gestiona riscurile de fraudă şi corupţie. 
 
FPM Moldova a luat deja măsuri de eliminare a practicilor de fraudă şi corupţie cunoscute prin 
introducerea unor asemenea elemente structurale cum sînt Agentul Financiar şi Agentul de 
Procurări, sisteme funcţionale de soluţionare a contestaţiilor rezultatelor evaluării ofertelor, 
Acordurile de implementare a proiectelor cu entităţile de implementare, răspunderea Guvernului 
pentru cheltuielile nepermise, politicile şi practicile existente în domeniul răspunderii fiscale, 
verificarea tehnică (due diligence) etc. 
 
În conformitate cu Politica CPM, echipa de management a FPM Moldova va coordona activ procesul 
de identificare şi prevenire a riscurilor de fraudă şi corupţie în procesul de implementare a 
Programului Compact în RM. Multe din instrumentele şi tehnicile prevăzute în prezentul document 
vor fi implementate în coordonare cu echipa de management şi Consiliul de Observatori al FPM 
Moldova. Acest Plan de acţiuni este un instrument de gestionare atît pentru echipa de management 
a FPM Moldova, cît şi Consiliul de Observatori al acesteia. Consiliul de Observatori va avea o 
implicare largă în elaborarea prezentului Plan de acţiuni, prin examinarea şi comentarea versiunilor 
preliminare ale acestuia, aprobarea proiectului final şi, în final, monitorizarea implementării Planului 
dat.  
 
Planul de acţiuni conţine un grafic detaliat şi o strategie de monitorizare care prevede măsurile de 
eliminare a riscurilor specifice fiecărei activităţi. 
 
Odată aprobat de către Consiliul de Observatori al FPM Moldova şi CPM, Planul de acţiuni va fi 
făcut public în conformitate cu politica CPM privind transparenţa şi răspunderea. 
 



Evaluarea riscurilor de fraudă şi corupţie – Planul de acţiuni al FPM Moldova Pagina 3 

Secţiunea II. Metodologia    
 

 
În septembrie 2011 a fost realizat un curs de instruire privind combaterea cazurilor de fraudă şi 
corupţie pentru FPM Moldova, CPM Moldova şi contractori. În cadrul instruirii au fost explicate 
detaliat noțiunea de frauda şi corupţie, politica CPM şi definiţiile de fraudă şi corupţie şi aplicarea 
acestor definiţii în procesul de implementare a programului Compact, impactul negativ al fraudei 
şi corupţiei şi modalitatea de raportare a cazurilor de fraudă şi corupţie OIG şi/sau CPM. 
Participanţii la instruire au aflat care sînt principalele vulnerabilităţi la fraudă şi corupţie în cadrul 
procesului de implementare a programului Compact, precum şi măsurile care trebuie luate 
pentru a preveni, identifica şi elimina aceste vulnerabilităţi. La finalul cursului toţi participanţii la 
instruire au avut de trecut o testare şi au primit certificate care atestă participarea la instruire. 
  
Directorul Executiv al FPM Moldova i-a delegat pe Vice Directorii Executivi si Consilierul Juridic 
ai FPM Moldova să formeze Echipa de evaluare a riscurilor, care a iniţiat discuţiile cu privire la 
procesul de evaluare a riscurilor cu directorii sectoriali şi de proiect ai FPM Moldova, completînd 
Matricea de evaluare a riscurilor. 
 
Ulterior, în cadrul unei şedinţe desfăşurate la sediul central al CPM cu participarea 
reprezentanţilor responsabili din cadrul CPM şi a Echipei de evaluare a riscurilor au fost puse în 
discuţie vulnerabilităţile programului şi modalităţile posibile de eliminare a acestora. În acelaşi 
timp, aceste discuţii au permis completarea în continuare a Matricei riscurilor. În finalul şedinţei, 
s-a convenit asupra efectuării unui Studiu în cadrul procesului de Evaluare a riscurilor. 
 
În continuare Directorul Executiv şi Consiliul de Observatori au fost informaţi despre exerciţiul de 
evaluare a riscurilor (scopul, procesul, realizările şi paşii următori), iar lucrul asupra Matricei de 
evaluare a riscurilor şi pregătirile pentru Studiu au continuat (inclusiv interviurile cu personalul 
FPM Moldova, contractorii, implementatorii şi factorii interesaţi; aspectele logistice, succesiunea 
şedinţelor etc). 
 
Reprezentanţii CPM împreună cu Echipa FPM Moldova au realizat interviuri cu personalul cheie 
al FPM Moldova, implementatorii, contractorii şi alţi factori interesaţi în vederea analizării 
situaţiilor în care apare sau poate apărea riscul de fraudă şi corupţie la fiecare etapă de 
implementare a proiectelor programului Compact. Pe parcursul realizării Studiului, Echipa FPM 
Moldova a discutat cu fiecare factor interesat măsurile care urmează a fi luate pentru a reduce 
posibilitatea apariţiei cazurilor de fraudă şi corupţie.  
 
În rezultatul interacţiunii şi consultărilor cu personalul tehnic al CPM, Echipa FPM Moldova a 
prioritizat riscurile posibile specifice programului Compact discutate pe parcursul şedinţei iniţiale 
şi efectuării Studiului. În acelaşi timp au fost identificate măsurile de minimizare a riscurilor cu 
prioritate înaltă. În rezultatul acestui proces a fost finalizată Matricea riscurilor. 
 
În baza rezultatelor Evaluării riscurilor, FPM Moldova a elaborat acest Plan de acţiuni pentru 
eliminarea riscurilor specifice programului Compact. Planul, care prevede riscurile şi măsurile de 
eliminare a acestora (inclusiv aspectele de finanţare şi resursele necesare), a fost consultat cu 
managementul superior al FPM Moldova şi Consiliul de Observatori. 
 

 
 
Secţiunea III. Transparenţa   
 
Politica CPM susmenţionată prevede rolul esenţial al transparenţei în activitatea CPM şi informaţiei 
prezentate de ţările care implementează programe Compact în eforturile lor de combatere a 
corupţiei. FPM Moldova va asigura transparenţa procesului de elaborare a Planului de acţiuni. 
Consiliul de observatori al FPM Moldova şi CPM vor examina proiectul Planului de acţiuni şi 
comentariile şi preocupările lor vor fi abordate printr-un dialog direct. Proiectul final al Planului de 
acţiuni va fi prezentat Consiliului de Observatori şi CPM pentru aprobare. Documentul aprobat, 
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precum şi modificările ulterioare ale acestuia, vor fi publicate pe pagina web a FPM Moldova 
(http://www.mca.gov.md/). 
 
Secţiunea IV. Riscurile de fraudă şi corupţie de prioritate înaltă identificate în cadrul evaluării şi 
acţiunile de eliminare a acestor riscuri  
 
Conducerea FPM Moldova este conştientă de faptul că abordarea promptă a riscurilor şi semnalelor 
este o precondiţie pentru prevenirea, identificarea şi eliminarea la timp a acestora. Această secţiune 
a Planului de acţiuni descrie doar riscurile care au fost clasificate drept riscuri cu prioritate 
înaltă/înaltă, medie/înaltă şi înaltă/medie în Matricea de evaluare a riscurilor de fraudă şi corupţie a 
FPM Moldova. Această secţiune descrie modul în care managementul FPM Moldova defineşte 
rolurile şi responsabilităţile şi alocă resursele necesare pentru implementarea Planului de acţiuni. 
 
1. Proiectul Reabilitarea Drumurilor 
 
Riscul 1 
 

RISC SECTORIAL  
Performanţa scăzută a contractorilor pentru lucrări de construcţie 
şi inginerilor de supraveghere cauzată de practicile fraudulente. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM)  

Înlocuirea materialelor şi/sau lucrărilor; înţelegeri între inginerii de 
supraveghere şi contractorii şi, aşadar, monitorizarea 
necorespunzătoare a situaţiei. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, Ghidul 
pentru entităţile responsabile, 

ETC.)  

Ghidul de procurări al CPM. Proceduri clare pentru finalizarea, 
examinarea şi acceptarea lucrărilor de construcţie. Efectuarea 
controlului calităţii de către contractori; asigurarea calităţii de către 
inginerii de supraveghere. Testarea de rutină a materialelor în 
modul prevăzut în contractele semnate. Aplicarea perioadei de un 
an pentru soluţionarea defectelor. Efectuarea de către FPM a 
vizitelor şi controalelor inopinate la faţa locului. Aprobarea de 
către FMP a ordinelor de variaţie cu o valoare mai mare de o 
anumită sumă. Supravegherea prin verificări la faţa locului de 
către personalul tehnic al CPM si Inginerii independenți contractați 
de CPM. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Realizarea de către ASD a unui test de laborator adiţional în 
propriul laborator la solicitarea FPM Moldova. Verificarea de către 
ASD şi alți consultanţi a ordinelor de variaţie la solicitarea FPM 
Moldova. 
 
Şedinţe de lansare: FPM va da tonul şi va comunica clar 
aşteptările sale faţă de contractori şi va avea o abordare strictă, 
riguroasă şi exigentă în acceptarea calităţii lucrărilor (calitatea 
sub-standard va fi remediată fără a aştepta perioada de 
remediere a defectelor) 
 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

 Fără costuri adiționale 

Persoana responsabilă  Igor Perjan, Vice Director Executiv  
Perioada de executare - Şedinţele de iniţiere în scurt timp după începerea 

http://www.mca.gov.md/
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executării contractelor  
- Procesul de administrare a contractului. 

 
Riscul 2 
 

RISC SECTORIAL 
Justificarea falsă a ordinelor de variaţie pentru efectuarea unor 
lucrări inutile. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Falsificarea informaţiei de către contractori în vederea solicitării 
fondurilor adiţionale pentru procurarea materialelor în cantităţi 
excesive sau pentru efectuarea sarcinilor inutile. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Controlul strict al lucrărilor propuse în conformitate cu condiţiile 
FIDIC. FPM urmează să prezinte CPM pentru aprobarea formală 
ordinele de variaţie valoarea cărora cumulativ depăşeşte 10% din 
valoarea contractuală iniţială.  
Examinarea independentă a modificărilor propuse la proiect (de 
ex. prin contractarea experţilor pe termen scurt în cadrul 
contractelor de supraveghere a lucrărilor de construcţie). 
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM de 
asemenea vor asigura supraveghere prin controale la fata locului. 
 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

La solicitarea FPM Moldova, modificările propuse la proiect vor fi 
verificate de ASD si/sau consultanții angajați sa acorde suport 
FPM Moldova in implementarea proiectului. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

 Fără costuri adiționale 

Persoana responsabilă  Igor Perjan, Vice Director Executiv  
Perioada de executare  La prezentarea ordinului de variaţie de către Contractor. 

 
 
Riscul 3 
 

RISC SECTORIAL 
Înţelegeri secrete între contractorii de lucrări şi între contractorii 
de lucrări şi inginerii de supraveghere a construcţiilor. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE RISCUL 
SECTORIAL APARE ÎN ACTIVITATEA 

FPM) 

Din cauza pieţei limitate într-o ţară mică cum este Moldova 
contractorii de lucrări şi/sau inginerii de supraveghere pot să se 
cunoască între ei sau să lucreze unul pentru celălalt, ceea ce 
facilitează înţelegerile secrete între ei privind acceptarea 
livrabilelor sub-standard, verificarea ordinelor de variaţie 
frauduloase etc.  

FACTORII STANDARD  DE MITIGARE 
AI CPM (GP, GHIDUL ER, ETC.) 

Ghidul de procurări al CPM (inclusiv condițiile FIDIC la 
necesitate) trebuie urmat cu stricteţe. Personalul tehnic si 
Inginerii independenți contractați de CPM, de asemenea, vor 
asigura supraveghere prin controale la faţa locului. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Testarea selectivă individuală independentă cu regularitate a 
calităţii lucrărilor. Testarea selectivă independentă a materialelor 
aprobate de Ingineri.  Verificarea minuţioasă a recomandărilor 
Inginerului de aprobare a ordinelor de variaţie, materialelor, 
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echipamentului, personalului, instrucţiunilor etc. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este cazul) Fără costuri adiționale 

Persoana responsabilă 

Igor Perjan, Vice Director Executiv; 
Agentul extern de procurări – pentru aspectele de 
procurări/administrarea contractelor; 
 

Perioada de executare - Pe parcursul procesului de administrare a contractelor 
- Testarea cu regularitate pe parcursul executării lucrărilor. 

 
Riscul 4 
 

RISC SECTORIAL Practici de prezentare a facturilor false. 
RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-

ACTIVITATE 
   (DESCRIE MODUL ÎN CARE RISCUL 
SECTORIAL APARE ÎN ACTIVITATEA 

FPM) 

Contractorul ar putea încerca să minimizeze costurile şi să-şi 
majoreze profitul prin reducerea calităţii şi/sau cantităţii lucrărilor 
de construcţie a drumului. 

FACTORII STANDARD  DE MITIGARE 
AI CPM (GP, GHIDUL ER, ETC.) 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate. Fiecare ordin de variaţie va 
necesita aprobarea FPM Moldova. Personalul tehnic si Inginerii 
independenți contractați de CPM, de asemenea, vor asigura 
supraveghere prin controale la fata locului. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Justificarea valorii facturii pe facturile de cantitate zilnice 
semnate atît de contractor, cît şi de inginer. Verificarea modului 
în care contractorul aplică ordinele de variaţie. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este cazul) Fără costuri adiționale 
Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv 
Perioada de executare Perioada de administrare a contractelor 

 
Riscul 5 
 

RISC SECTORIAL 
Practica fraudulentă în acceptarea calităţii lucrărilor  

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE RISCUL 
SECTORIAL APARE ÎN ACTIVITATEA 

FPM) 

Certificarea lucrărilor sub-standard de către Inginer. Acceptarea 
livrabilelor neconforme (de ex. lungimea drumului sau 
rugozitatea rutieră nu satisfac cerinţele contractuale). Practica 
fraudulentă în efectuarea testelor de laborator. 

FACTORII STANDARD  DE MITIGARE 
AI CPM (GP, GHIDUL ER, ETC.) 

Selectarea minuţioasă a companiei în baza experienţei şi 
reputaţiei demonstrate.  
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ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Realizarea de către ASD a testului de laborator selectiv adiţional 
în propriul laborator.  
Verificarea adiţională a calităţii de către FPM. FPM şi CPM vor 
efectua vizite în teren în manieră aleatorie. Verificarea în 
manieră aleatorie a rezultatelor testelor de laborator într-un 
laborator independent. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este cazul) Fără costuri adiționale 
Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv 
Perioada de executare Perioada de administrare a contractelor 

 
2.     Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă 
2.1. Activitatea Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (CISRA) 
 
Riscul 1 
 

RISC SECTORIAL 
Performanţa redusă a contractorilor de construcţie şi inginerilor de 
supraveghere în rezultatul practicilor fraudulente. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Înlocuirea materialelor şi/sau lucrărilor de către contractor; 
înţelegeri între inginerii de supraveghere şi contractorii şi, în 
consecinţă, monitorizarea necorespunzătoare. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Ghidul de procurări al CPM. Proceduri clare pentru finalizarea, 
examinarea şi acceptarea lucrărilor de construcţie. Efectuarea 
controlului calităţii de către contractori; asigurarea calităţii de către 
inginerii de supraveghere. Testarea de rutină a materialelor 
prevăzută în contractele semnate. Aplicarea perioadei de un an 
pentru soluţionarea defectelor. Managerul de implementare a 
proiectului (PIM) şi FPM vor efectua vizite, verificări inopinate la 
faţa locului. Coordonarea de către PIM şi aprobarea de FPM a 
ordinelor de variaţie cu o valoare mai mare de o anumită sumă. 
Personalul tehnic al CPM şi Inginerii independenți contractați de 
CPM, de asemenea, vor asigura supraveghere prin controale la 
faţa locului. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Verificarea ordinelor de variaţie de către PIM şi de un consultant 
individual (Inginerul CISRA) contractat să acorde asistenţă în 
implementarea CISRA.  
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă vor semna Acordurile de transfer al 
managementului (ATM) înainte de iniţierea lucrărilor de 
construcţie şi, în calitate de beneficiari primari care au o prezenţă 
permanentă în teren, pot alerta FPM Moldova cu privire la 
aspectele ce ţin de calitate sau fraude.  

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Şedinţe clare de iniţiere: FPM va da tonul şi va comunica clar 
aşteptările sale faţă de contractori şi va avea o abordare foarte 
strictă, riguroasă şi exigentă în acceptarea calităţii lucrărilor 
(calitatea sub-standard va fi remediată fără a aştepta perioada de 
remediere a defectelor.) 
 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Fără costuri adiționale 
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Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv; 
Valentin Bozu, Vice Director Executiv. 

Perioada de executare 

- Şedinţele de iniţiere în scurt timp după începerea 
executării contractelor  

- ATM semnate: cel puţin cu o săptămînă înaintea semnării 
contractelor pentru lucrările de construcţie. 

 
Riscul 2 
 

RISC SECTORIAL 
Practica facturilor false şi acceptarea  calităţii lucrărilor 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Contractorul ar putea încerca să minimizeze costurile şi să-şi 
sporească profiturile prin reducerea calităţii şi/sau cantităţii 
lucrărilor realizate. 
Certificarea lucrărilor sub-standard de către Inginer. Acceptarea 
lucrărilor şi livrabilelor neconforme. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate. PIM împreună cu Inginerul 
independent vor coordona, iar FPM va aproba fiecare ordin de 
variaţie. Selectarea minuţioasă a companiei în baza experienţei şi 
reputaţiei demonstrate. Personalul tehnic al CPM şi Inginerii 
independenți contractați de CPM, de asemenea, vor asigura 
supraveghere prin controale la fata locului. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Toate AUA şi organele de administrare ale acestora au fost 
create şi sînt funcţionale. Consiliile AUA vor avea un rol important 
în monitorizarea progresului şi executarea lucrărilor la diferite 
etape. Verificarea adiţională a calităţii de către PIM şi CPM. FPM 
şi CPM vor efectua vizite în teren în manieră aleatorie. (FPM 
Moldova va solicita PIM să prezinte poziţia profesională cu privire 
la aspectele suspicioase sau sensibile în executarea lucrărilor).   

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Fără costuri adiționale 

Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv; 
Valentin Bozu,  Vice Director Executiv. 

Perioada de executare Perioada de construcţie (aprilie 2013 – august 2015) 
 
Riscul 3 
 

RISC SECTORIAL 
Procurarea lucrărilor de reconstrucţie – confidenţialitatea 
costurilor estimate pentru reconstrucţia sistemelor de irigare şi 
evaluarea corectă a ofertelor. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Divulgarea costurilor estimate de către proiectanţi anumitor 
companii înainte de prezentarea ofertelor, ceea ce va cauza 
concurenţă neloială între ofertanţi şi un risc de reputaţie pentru 
FPM Moldova. Această preocupare rezultă din faptul că compania 
de proiectare este o companie mixtă din 4 companii internaţionale 
şi cîţiva subcontractori implicaţi în procesul de proiectare. 
Deoarece sînt prea mulţi actori există riscul ca informaţia privind 
costurile estimate să fie divulgată înainte de prezentarea ofertelor.   
Datorită faptului că lucrările de construcţie reprezintă procurări 
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majore, ar putea exista o presiune/influenţă enormă asupra 
comisiei de evaluare din partea diferitor actori externi ceea ce 
impune, astfel, necesitatea de a lua anumite măsuri pentru a 
asigura o evaluare corectă, cinstită şi imparţială. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Aplicarea Ghidului de procurări al CPM care trebuie urmat cu 
stricteţe. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

FPM şi CPM urmează să convină asupra criteriilor de calificare 
pentru participanţii la tender. 
 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

FPM Moldova va crea comisii de evaluare independente. Pe lîngă 
aceasta şi alte măsuri adiţionale se impun, cum ar fi majorarea 
numărului membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor pentru 
lucrări de construcţie, ai căror membri să fie evaluatori 
internaţionali, fiind asigurată în acelaşi timp prezenţa 
observatorilor la toate etapele procesului de evaluare etc. 
 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Procurarea consultanţilor internaţionali individuali pentru comisiile 
de evaluare a ofertelor pentru lucrări de construcţie 

Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv; 
Valentin Bozu, Vice Director Executiv.  

Perioada de executare Procurarea lucrărilor de construcţie ( octombrie 2012 - aprilie 
2013)  

 
2 Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă 
2.2. Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură  
 
Riscul 1 
 

RISC SECTORIAL Utilizarea neadecvată a creditelor contractate 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Utilizarea creditelor pentru alte scopuri decît cele prevăzute în 
contractele de credit. (Fraudă) 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GHIDUL ER, 

ETC.) 

Manualul de politici şi proceduri pentru Facilitatea de creditare 
post-recoltare (MPP) prevede procedurile şi factorii principali, 
criteriile de eligibilitate pentru Instituţiile financiare participante 
(IFP), beneficiarii finali şi utilizarea corespunzătoare şi 
necorespunzătoare a Fondurilor, precum şi acţiunile care 
urmează a fi luate în raport cu IFP în cazul în care creditul AAF va 
fi considerat ineligibil. 
 
Acordul de implementare cu Directoratul Liniei de Credit pe lîngă 
Ministerul Finanţelor (DLC) prevede responsabilitatea DLC de a 
examina solicitările de credite aprobate de IFP inclusiv utilizarea 
creditelor. Etapa post-debursare – DLC este responsabilă de 
monitorizarea continuă a utilizării creditelor. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Auditul periodic al Programului Compact va include şi creditele 
AFA din punctul de vedere al utilizării corespunzătoare a 
fondurilor. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare  
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Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Fără costuri adiționale 
 

Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv; 
Valentin Bozu, Vice Director Executiv. 

Perioada de executare 

Toate etapele procesului de depunere a solicitărilor de împrumut 
şi gestionare a acestora. Deciziile luate colectiv cu participarea 
Specialistului AAFA, Directorului Executiv al FPM Moldova, Vice 
Directorului Executiv, Directorului Proiectului TAP, Specialistului 
Proiectului TAP şi în consultare cu DLC. 

 
3. Monitorizare şi evaluare 
 
Riscul 1 
 

RISC SECTORIAL 
Acceptarea livrabilelor neconforme. Practica facturilor false. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Acceptarea livrabilelor neconforme (de ex. compania contractată 
pentru a efectua studiul nu respectă metodologia coordonată de 
FPM/CPM). Practica facturilor false. 

FACTORII STANDARD  DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Acceptarea livrabilelor de FPM şi CPM 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Verificare triplă a datelor. Verificare la faţa locului. 
Contractorul din SUA angajat de CPM va utiliza un algoritm 
avansat de analizare a datelor pentru a identifica datele falsificate 
incluse în studiu. 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare  

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Fără costuri adiționale 
 

Persoana responsabilă Igor Perjan, Vice Director Executiv  

Perioada de executare 

- Decembrie 2012 – februarie 2013 – pentru perioada 
studiului 

- Martie 2013-mai 2013 – pentru perioada analizei efectuate 
de Mathematica. 

 
4. Administrarea programului 
 
Riscul 1 
 

RISC SECTORIAL Riscul de influenţare a membrilor comisiei de evaluare tehnică de 
către unii funcţionari de stat pentru procurările unde aceştia ar 
putea avea interes. 

RISC DE ACTIVITATE SAU SUB-
ACTIVITATE 

Această influenţă va duce la concurenţă neloială între ofertanţi şi 
va genera un risc de reputaţie pentru FPM Moldova. 
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   (DESCRIE MODUL ÎN CARE 
RISCUL SECTORIAL APARE ÎN 

ACTIVITATEA FPM) 

Aplicarea cu stricteţe a Ghidului de procurări al CPM. 

FACTORII STANDARD DE 
MITIGARE AI CPM (GP, GHIDUL 

ER, ETC.) 

Utilizarea procedurii de consens la evaluare. FPM Moldova va 
crea comisii de selectare independente. Se impun măsuri 
adiţionale, inclusiv majorarea numărului Membrilor comisiei de 
evaluare a ofertelor, contractarea evaluatorilor internaţionali în 
calitate de membri ai comisiei, asigurarea prezenţei observatorilor 
la toate etapele procesului de evaluare etc. 

ALŢI FACTORI DE MITIGARE 
IMPLEMENTAŢI DEJA DE FPM 

MOLDOVA  

Nu sînt necesare datorită faptului că deja au fost luate măsuri 
eficiente de mitigare  
 

ALTE ACŢIUNI DE MITIGARE 
POSIBILE PENTRU RISCURILE DE 

PRIORITATE ÎNALTĂ 

Procurarea consultanţilor internaţionali individuali pentru comisiile 
de evaluare a ofertelor şi comisiile de evaluare tehnică. 

Costuri adiţionale (dacă este 
cazul) 

Igor Perjan, Vice Director Executiv 

Persoana responsabilă Pe parcursul procesului de procurări 
 
Secţiunea V. Graficul de implementare, monitorizare şi raportare   
 
FPM Moldova va prezenta rapoarte regulate şi ad hoc Consiliului de Observatori şi Directorului 
Rezident de Ţară al CPM cu privire la implementarea Planului de acţiuni, precum şi, la solicitare, 
Echipei de suport în implementare a CPM.   
 
 VI. Modificări    
 
Pentru o gestionare eficientă a riscurilor este nevoie de o abordare flexibilă, activă, continuă de 
învăţare a celor mai bune practici şi abilităţi. Lecţiile învăţate vor contribui la eficientizarea strategiei 
de monitorizare a Planului de acţiuni. Aşadar, Matricea de evaluare a riscurilor de fraudă şi corupţie 
a FPM Moldova şi acest Plan de acţiuni vor fi actualizate şi îmbunătăţite cu regularitate pe parcursul 
implementării acestora. 
 
Modificarea va consta din mai multe aspecte, în funcţie de domeniul de aplicare şi scop –  
- eliminarea riscurilor şi acţiunilor de eliminare a acestora şi modificarea/adăugarea altor noi în 
schimb; 
- adoptarea unor noi acţiuni, care vor facilita identificarea riscurilor de fraudă şi corupţie;  
- eficientizarea sistemului de abordare a riscurilor de fraudă şi corupţie; 
- eficientizarea sistemului de eliminare promptă şi proporţională a riscurilor de fraudă şi corupţie; 
- alte acţiuni. 
 
Modificările la Planul de acţiuni vor fi iniţiate de conducerea FPM Moldova, Directorii de proiect, 
Consiliul de Observatori al FPM Moldova şi/sau Directorul Rezident de Ţară al CPM. Fiecare 
modificare operată în Matricea riscurilor şi Planul de acţiuni va fi comunicată Consiliului de 
Observatori şi CPM în formă de proiect pentru examinare şi comentarii. În baza acestora, FPM 
Moldova va elabora proiectul final pentru prezentare şi aprobarea finală de către Consiliul de 
Observatori şi CPM. Versiunea finală a Matricei riscurilor şi Planului de acţiuni modificate va fi 
plasată pe pagina web a FPM Moldova. 
 
  


