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Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova  

privind implementarea activităţilor Programului Compact pentru anul 2013 

 

 

Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (PRD) 

Lucrările de reabilitare a drumului   

Continuarea lucrărilor de reabilitare a drumului 
 

2012 -2015 
Lucrările de construcție au demarat în 2012 și vor continua 
pînă în 2015, inclusiv și perioada de notificare a defectelor. 

Supravegherea lucrărilor de reabilitare   

Continuarea serviciilor de supravegherea lucrărilor  
 

2012 -2015 
Serviciile de supraveghere sunt legate de lucrările de 
construcție și vor fi prestate pînă în 2015. 

Planul de acţiuni pentru strămutare şi aspecte de 
mediu 

  

Implementarea planului de acţiuni pentru strămutare 
(PAS) 

Mai 2012- ianuarie 
2013 

Implementarea PAS a fost extinsă pînă în februarie 2013.  
Aceasta se datorează termenului aprobării Hotărîrii 
Guvernului nr. 755 precum și identificării persoanelor 
afectate noi (strămutarea rețelelor inginerești) 

Precondiţii din Acordul Compact pentru Proiectul de 
Reabilitare a Drumurilor 

  

Prezentarea evidenţelor cu privire la alocarea 
mijloacelor financiare în Fondul Rutier   

Februarie 

Conform prevederilor din Acordul Compact, Legea Fondului 
Rutier nr. 720-XIII  din  02.02.1996, cu modificările 
ulterioare, stabilește cotele obligatorii de transfer a 
mijloacelor destinate Fondului Rutier din volumul total al 
accizelor la produsele petroliere supuse accizelor (i.e. nu mai 
puţin de 80% în anul 2013). Legea bugetului este aprobată. 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (PTAP) 

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI)   

Aprobarea finală a documentației de proiect  
Noiembrie 2012- 

aprilie 2013 

Aprobările se vor efectua în mod eșalonat conform ordinii 
prioritare. Pentru 2 sisteme  Criuleni si Lopatna 
documentația a fost aprobată in anul precedent. 

Lansarea concursurilor pentru selectarea companiilor 
de construcții 

Noiembrie 2012 –
iunie 2013 

Lansarea concursurilor se va efectua eșalonat în ordinea 
aprobării finale a documentație de proiect.  

Mobilizarea companiilor de construcții pentru toate 4 
grupuri de  CIS  

Aprilie  – noiembrie 
Mobilizarea se va efectua de asemenea eșalonat in 
conformitate cu ordinea procurărilor efectuate și a 
termenilor de mobilizare agreați. 

Demararea și executarea in baza documentației de 
proiect a lucrărilor de reabilitare a sistemelor 
centralizate de irigare 

Aprilie 2013 – iunie 
2015 

Executarea lucrărilor de reabilitare vor dura in mediu 18 luni. 
Demararea lucrărilor se va efectua eșalonat conform 
termenilor de mobilizare a companiilor de construcții. 

Instalarea echipamentului pentru Rețeaua Națională de 
Monitorizarea a Cantității Apelor de Suprafață 

Martie  

Ultimul set de echipament urmează a fi livrat la sfîrșitul lunii 
ianuarie 2013. Instalarea echipamentului și instruirea 
personalului tehnic al Serviciului Hidrometeorologic de Stat 
urmează să fie efectuată la sfîrșitul lunii februarie – 
începutul lunii martie 2013 în dependență de condițiile 
climaterice.  

Finalizarea planurilor de acțiuni de strămutare, 
lansarea activităților și implementarea planurilor. 

Decembrie 2012 - 
august 2015 

Planurile vor fi finalizate conform celor 4 grupuri de sisteme 
centralizate de irigare începând cu sfîrșitul lunii decembrie și 
cu o diferență medie de timp intre ele de 1-1,5 luni. 
Implementarea planurilor va avea loc în mod eșalonat pe 
parcursul derulării lucrărilor de construcții. 

Reforma Sectorului de Irigare (RSI)   

Semnarea acordurilor de transfer al managementului 
(ATM) către AUA 

Februarie – aprilie 
Vor fi semnate acordurile de transfer al bunurilor în 
gestiunea a 7 AUA. 

Implementarea Programul de instruire și creștere a 
capacităților AUA. 

Ianuarie – 
decembrie 

În această perioadă  organele de conducere și organele 
executive ale AUA vor beneficia de instruire specifică 
orientată spre pregătirea lor profesională  privind 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

gestionarea activității și asigurarea durabilității AUA. 

Finalizarea regulamentelor necesare implementării 
Legii Apelor 

Iunie 
Proiectele regulamentelor au fost elaborate și coordonate cu 
Ministerul Mediului. Pînă în iunie 2013 aceste regulamente 
urmează a fi prezentate și aprobate de către Guvern. 

Achiziția echipamentului necesar implementării 
platformei  comune pentru modelare hidrologica cu 
componenta sistemului informațional de date 
geospațiale 

Ianuarie –
decembrie 

În ianuarie 2013 instituțiile implicate în realizarea acestei 
platforme urmează să permită accesul la informația 
necesară modelării hidrologice. Pe parcursul anului 2013 va 
fi achiziționat echipamentul și programele necesare 
implementării platformei.   

Achiziția echipamentului necesar implementării 
platformei  comune privind eliberarea autorizației de 
folosință specială a apei.  

Martie  – 
decembrie 

Activitatea va fi realizată în conlucrare cu Centru de 
Guvernare Electronică care urmează să angajeze un 
consultant care va implementa Platforma Comună de 
Autorizare a Folosinţei Apei. FPM Moldova va asigura 
instruirea în utilizarea platformei elaborate. 

Accesul la finanţare în agricultură (AFA)   

Examinarea cererilor de debursare, tragerea fondurilor 
și acordarea creditelor în infrastructura post-recoltare 
(debursarea fondurilor); 

Ianuarie - 
decembrie 

Cererile se vor examina conform Manualului de Politici și 
Proceduri privind Facilitatea de Creditare Post-recoltare 
(MPP), Acordului de Implementare (AI) cu Directoratul Liniei 
de Credit (DLC) și Acordurilor de împrumut cu IFP și 
Manualului Financiar al FPM Moldova; 

Examinarea cererilor de credite mari (peste 250.000 
dolari SUA) și a creditelor din categoria I în aspectul 
impactului asupra mediului 

Ianuarie - 
decembrie 

Conform cerințelor MPP, creditele mai mare de 250 mii 
dolari sau cele din categoria I în aspectul impactului asupra 
mediului necesita aprobarea prealabilă a CPM. 

Monitorizarea/inspectarea/auditarea creditelor 
acordate din Facilitatea de creditare; 

Martie – noiembrie Monitorizarea/inspectarea creditelor va fi efectuată de către 
FPM în comun cu DLC.  

Modificarea Acordului de Implementare între FPM 
Moldova și DLC și a Acordurilor de Împrumut cu IFP 

Ianuarie - aprilie Conform prevederilor MPP, AI și Acordurilor de Împrumut cu 
IFP 

Implementarea activităților de 
comunicare/informare/instruire privind AFA 

Ianuarie – 
decembrie 

Conform Planului de comunicare privind AFA; 

Prezentarea rapoartelor periodice (obligatorii și la Ianuarie –  
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

necesitate/solicitare) către CPM privind activitatea AFA decembrie 

Creşterea vînzărilor în agricultura performantă 
(CVAP), activitate implementată de către USAID 

 
 

Activitatea presupune dezvoltarea și extinderea 
oportunităților de piață, instruire pentru îmbunătățirea 
producerii și capacității de a răspunde cerințelor 
consumatorilor, îmbunătățirea mediului de activitate a 
sectorului agricol, instruire pentru angajații 
laboratorului național de fitosanitarie, cît și procurarea 
și instalarea echipamentului pentru laboratorul sanitar 
și fitosanitar, precum și certificarea laboratorului 
conform ISO 17025. 

Ianuarie –
decembrie  

Conform Acordului Compact și Acordului de Implementare a 
Programului Compact semnate de către SUA și Republica 
Moldova, responsabilitatea pentru implementarea acestei 
activități aparține Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională. 

Precondiţii din Acordul Compact pentru Proiectul 
Tranziţia la Agricultura Performantă 

 
Toate precondițiile au fost îndeplinite. 

 

Monitorizare şi Evaluare (M&E) 

Studii şi sondaje   

Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice Ianuarie – august Finalizarea fazei de colectare a datelor primare din teren de 
la gospodăriile casnice din localitățile rurale. Verificarea 
datelor primare, popularea bazei de date elaborate și 
predarea acestei bazei de date utilizatorului. Derularea 
activităților pentru colectarea datelor calitative. 

Sondajul pentru Activitatea Acces la Finanțare în 
Agricultură 

Iunie – decembrie Derularea primei faze a sondajului, care presupune 
colectarea de date primare de la beneficiarii de împrumut 
AFA. 

Consolidarea Capacităţilor   

Suport pentru entitățile de implementare, instruirea 
personalului FPM și entităților de implementare 

Februarie –
decembrie  

Organizarea unei instruiri în subiecte monitorizare și 
evaluare, schimb de experiență și participarea la conferințe 
internaționale. 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

 

Verificarea calității datelor   

Verificarea calității datelor 
Ianuarie –

septembrie  

Contractarea unui consultant în vederea efectuării 
controlului calității datelor Sondajului Întreprinderilor și 
Gospodăriilor Casnice. 

Suport pentru activitatea de evaluare a programului 
Compact 

 
 

Evaluarea intermediară a Programului Compact 
Aprilie – 

septembrie  

Contractarea unui consultant în vederea evaluării 
progreselor înregistrate în atingerea scopului, obiectivelor și 
rezultatelor intermediare a programului Compact, inclusiv 
primele lecții învățate, discrepanțe între rezultatele 
așteptate și realizările la zi, analiza cauzelor acestor 
discrepanțe. 

 

Administrarea Programului 

Auditul Programului 
 

 

Asigurarea procesului de auditare al FPM Moldova Ianuarie – martie 

Auditul rapoartelor financiare ale FPM Moldova pentru 
perioada iulie – decembrie 2012 va fi efectuat de compania 
Ernst & Young SRL. Pentru auditarea perioadei 2013 va fi 
anunțat un nou tender de selectare a companiei de audit.  

Comunicare şi informare   

Creșterea vizibilității Programului Compact în mass-
media locală. 

Ianuarie – 
decembrie  

Vor fi inițiate acțiuni de sporire a mediatizării activităților 
Compact de către ziarele locale și posturile de radio și TV 
regionale și raionale. 

Promovarea bunelor practici dezvoltate în procesul de 
implementare a Programului Compact. 

Ianuarie – 
decembrie  

Vor fi elaborate publicații specializate privind experiențele 
beneficiarilor de credite Compact, ale Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, activitatea consiliilor 
comunitare de monitorizare a reabilitării drumului. Vor fi 
mediatizate bunele practici inclusiv în Buletinul Informativ al 
FPM Moldova și pagina web a instituției. Vor fi organizate 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

vizite în teren, mese rotunde și conferințe. 

Sporirea implicării societății civile în implementarea 
activităților Compact. 

Ianuarie – 
decembrie  

Vor fi organizate pentru Grupul Consultativ  vizite pe 
șantiere, întîlniri cu beneficiarii. 

Perfecționarea mecanismului de cooperare cu 
administrația publică locală  

Ianuarie – 
decembrie  

Reprezentanții APL vor fi implicați în diverse activități 
Compact, cum ar fi cele ce vizează mobilizarea comunităților, 
diseminarea bunelor practici, informarea și consultarea 
comunităților etc. 

Extinderea categoriilor de persoane informate despre 
derularea Programului Compact 
 

Ianuarie – 
decembrie  

FPM Moldova actualizează periodic lista persoanelor și 
instituțiilor care recepționează Buletinul Informativ lunar și 
trimestrial, fiind extins numărul persoanelor informate 
despre derularea Programului Compact.  

Acțiuni antifraudă și anticorupție   

Implementarea Planului de acțiuni antifraudă și 
anticorupție 

Ianuarie – 
decembrie 

Planul de acțiuni antifraudă și anticorupție al FPM Moldova a 
fost aprobat în octombrie, 2012. FPM Moldova va informa 
semestrial Consiliul de Observatori al instituției privind 
implementarea lui. 

 


