PROCES-VERBAL nr.1
al şedinţei Consiliului de observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
6 mai 2010, ora 16.00
Guvernul Republicii Moldova, biroul 532
Membrii Consiliului de observatori:
Vladimir FILAT
Victor BODIU
Veaceslav NEGRUŢA
Valeriu COSARCIUC
Anatolie ŞALARU
Gheorghe ŞALARU
Dinu ARMAŞU
Valentina CATANOI
Valeriu PROHNIŢCHI
Sergiu NEICOVCEN
Andrei ISAC*
Nota:

Invitaţi:

Prim-ministru, preşedintele Consiliului
ministru de stat, vicepreşedintele Consiliului
ministru al finanţelor
ministru al agriculturii şi industriei alimentare
ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
ministru al mediului
director al Asociaţiei Investitorilor Străini
director executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură
director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
director executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi
Informare a organizaţiilor neguvernamentale „Contact”
director executiv al Centrului regional de mediu – Moldova
(REC Moldova)

* La data de 6 mai 2010 dl Andrei Isac deja nu deţinea funcţia de director executiv al Centrului regional
de mediu – Moldova (REC Moldova) şi nu putea participa în calitate de membru la şedinţa Consiliului.

Laurenţia UNGUREANU
(observator)
Christopher Williams
(observator)

director interimar al Centrului regional de mediu – Moldova
(REC Moldova)
director de ţară al Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM)

La şedinţă au fost prezenţi:
Membrii Consiliului de observatori:
Victor BODIU
Veaceslav NEGRUŢA
Anatolie ŞALARU
Gheorghe ŞALARU
Dinu ARMAŞU
Valentina CATANOI
Valeriu PROHNIŢCHI
Sergiu NEICOVCEN
Invitaţi:
Laurenţia UNGUREANU
(observator)
Christopher WILLIAMS
(observator)

ministru de stat, vicepreşedintele Consiliului
ministru al finanţelor
ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
ministru al mediului
director al Asociaţiei Investitorilor Străini
director executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură
director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
director executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi
Informare a organizaţiilor neguvernamentale „Contact”
director interimar al Centrului regional de mediu – Moldova
(REC Moldova)
director de ţară al Corporaţiei Provocările Mileniului

Alţi participanţi:
James GERARD

Asistent al Consilierului General pe Aspecte Juridice al
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Valentina BADRAJAN
Jack HARDMAN

Corporaţiei Provocările Mileniului
Şeful echipei de elaborare a Programului „Compact
Reprezentant al Ambasadei SUA în Republica Moldova

Ordinea de zi:
1.

2.

Informarea membrilor Consiliului de Observatori privind:
a) rolul Consiliului de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova în
supravegherea Programului „Compact”;
b) politicile CPM de transparenţă, confidenţialitate şi conflict de interes;
c) politicile cheie ale CPM în domeniul procurărilor;
d) rolul Consiliului de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova în procesul de
procurări.
Diverse

Şedinţa Consiliului de observatori a fost deschisă şi prezidată de dl. Victor Bodiu, ministrul de
stat, Vicepreşedintele Consiliului de observatori. Vicepreşedintele a informat participanţii că în
conformitate cu statutul Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) a fost convocată
şedinţa Consiliului de observatori al FPM Moldova şi a anunţat prezenţa la şedinţă. La şedinţă sunt
prezenţi 8 membri cu drept de vot al Consiliului de observatori din cei 11 membri. În legătură cu
activităţile în Guvern, nu au putut participa la şedinţă Prim-ministrul, Preşedintele Consiliului de
observatori dl. Vladimir Filat şi ministrul agriculturii şi industriei alimentare dl. Valeriu Cosarciuc. De
asemenea, în legătură cu faptul că dl Andrei Isac nu mai deţine funcţia de director executiv al Centrului
regional de mediu – Moldova (REC Moldova), la fel nu a participat la şedinţă. Vicepreşedintele
Consiliului de observatori a anunţat că în conformitate cu statutul FPM Moldova (punctul 32), aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010, şedinţa este deliberativă în cazul în care la ea
participă minimum 6 membri cu drept de vot. Ţinând cont că la şedinţă sunt 8 membri cu drept de vot,
şedinţa este deliberativă. Vicepreşedintele Consiliului de observatori a anunţat participanţii la şedinţă.
Ulterior Vicepreşedintele Consiliului de observatori a informat că în conformitate cu cerinţele
Corporaţiei Provocările Mileniului (CPM) şi acordurile semnate dintre Republica Moldova şi Statele
Unite ale Americii, Guvernul a instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010 instituţia
publică Fondului Provocările Mileniului Moldova (denumirea scurtă – FPM Moldova). Consiliul de
observatori este organul superior de conducere şi supraveghere al instituţiei. Consiliul are 11 membri
cu drept de vot, 6 reprezentând Guvernul şi 5 – sectorul privat şi societatea civilă (membri neguvernamentali). Aceşti 5 membri ne-guvernamentali sunt numiţi la moment de Guvern pe un termen
de 1 an, dar următorii reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţii civile se vor numi printr-un proces
transparent de către Grupul consultativ. Adiţional Consiliul are 2 membri fără drept de vot
(observatori), aceştia fiind reprezentantul Corporaţiei CPM şi Directorul executiv al FPM Moldova.
Vicepreşedintele Consiliului a propus de a examina ordinea de zi şi a aproba subiectele agendei.
Pentru „Diverse” s-a propus ca subiecte:
a) Delegarea unui reprezentativ al membrilor ne-guvernamentali în Comitetul executiv al FPM
Moldova;
b) Procesul de recrutare a personalului FPM Moldova.
Agenda şedinţei Consiliului a fost aprobată unanim de către toţi membrii cu drept de vot
prezenţi la şedinţă.
Ulterior s-a trecut la prezentarea subiectelor agendei. Primul subiect al agendei şedinţei a fost
prezentat de către reprezentanţii Corporaţiei dl. Christopher Williams, director de ţară şi dl. James
Gerard, Asistent al Consilierului General pe Aspecte Juridice. Reprezentanţii CPM au prezentat
informaţia privind:
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Acordul „Compact” şi Acordul de Implementare a Proiectului semnate între CPM şi Guvernul
Republicii Moldova pentru implementarea Programului „Compact”;
2) Proiectele care urmează a fi finanţate în cadrul Programului „Compact” în Republica Moldova,
şi anume Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă şi Proiectul de Reabilitare a
Drumurilor; precum şi condiţiile precedente pentru proiectele ce se vor finanţa de CPM;
3) Componentele FPM Moldova, care includ:
(i)
Consiliul de observatori (au fost prezentate structura şi rolul Consiliului de observatori şi
s-a accentuat că Consiliul se convoacă pe măsura necesităţilor, dar nu mai rar de o dată în
trimestru);
(ii) Comitetul executiv (au fost prezentate structura, atribuţiile acestuia);
(iii) Grupul consultativ (au fost prezentate structura şi atribuţiile acestuia, una din atribuţii
fiind numirea reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile în Consiliul de
observatori);
(iv) Unitatea de management, care include 12 persoane în calitate de personal-cheie. În total
estimativ vor fi 35 - 40 de angajaţi în cadrul FPM Moldova. CPM va participa la
selectarea personalului-cheie şi persoanele respective urmează să fie aprobate de către
CPM;
(v) Agentul financiar şi funcţiile acestuia. Agentul financiar este unica autoritate cu drept de
semnătură pe toate conturile bancare ale FPM Moldova;
(vi) Agentul de procurări. CPM a informat că procurările în cadrul programelor CPM sunt
efectuate aplicîndu-se un proces îndelungat şi detaliat descris în Directivele de procurări
în cadrul programelor CPM. FPM Moldova urmează să selecteze şi angajeze Agentul de
procurări care va asista FPM Moldova la efectuarea procurărilor;
(vii) Banca: CPM a accentuat că unele mijloace financiare vor fi direcţionate printr-un cont
local. Totuşi, majoritatea plăţilor se vor efectua de către CPM direct din Statele Unite ale
Americii cu autorizarea FPM Moldova şi Agentului financiar;
(viii) Entităţile de implementare, acestea fiind Administraţia de Stat a Drumurilor pentru
Proiectul de Reabilitare a Drumurilor, Apele Moldovei pentru Activităţile de Reabilitare a
Sistemului Centralizat de Irigare şi Reforma Sectorului în Irigaţie şi Directoratul Liniei de
Credit pentru Activitatea Accesul la Finanţe în Agricultură. Aceste entităţi vor activa în
baza acordurilor de implementare semnate cu FPM Moldova;
(ix) Adiţional, va fi o activitate separată – Activitatea de Creştere a Vânzărilor în Agricultura
Performantă – finanţată de comun de către CPM şi Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltarea Internaţională (USAID). USAID va selecta şi angaja contractorul pentru
această activitate şi va fi responsabil de rezultate.
4) Buna guvernare a programului, care începe de la Consiliul de observatori. Această bună
guvernare se bazează pe creşterea transparenţei, evitarea conflictului de interese şi menţinerea
confidenţialităţii. CPM a prezentat elementele acestor principii, care includ:
(i)
Transparenţa: FPM Moldova are pagina sa web pe care se publică informaţia privind
programul, inclusiv acordurile proiectului şi procesele-verbale ale şedinţei Consiliului de
observatori;
(ii)
Confidenţialitatea, care include spre exemplu aşa situaţii ca aprobarea de către Consiliul de
observatori a Planului de procurări, care include bugetul estimativ pentru fiecare procurare.
Informaţia despre bugetul estimativ nu poate fi divulgată de către membri Consiliului,
deoarece aşa informaţie este confidenţială. Similară este informaţia privind personalul;
(iii) Conflictul de interese: CPM a prezentat informaţia privind conflictul de interese. CPM a
accentuat că orice situaţii actuale sau potenţiale de conflict de interese privind orice subiect
trebuie anunţată şi discutată anterior examinării şi adoptării pe marginea subiectul respectiv
sau adoptarea oricărei decizii. Membrii Consiliului de observatori, Grupului consultativ,
personalul cheie al FPM Moldova şi membrii grupurilor de evaluare nu vor participa în
deciziile în care ai au conflict de interes.
5) Punctele cheie pentru procurările conform procedurilor CPM şi principiile de procurări;
1)
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6)

7)
8)

Sistemul de contestare a deciziilor privind procurările, la care poate recurge ofertanţi care
consideră că procesul de procurări a fost incorect urmează a fi implementat în termen de 6 luni
de la semnarea Acordului „Compact”;
Rolul Consiliului de observatori în procesul de procurări;
Eligibilitatea pentru mijloacele CPM, accentuându-se că Republica Moldova trebuie în
continuare să întrunească criteriilor de eligibilitate al CPM şi trebuie să rezolve subiectele de
trafic a fiinţelor umane în conformitate cu cerinţele Departamentului de Stat ale Statelor Unite
ale Americii.

După finalizarea prezentării de către reprezentanţii CPM, Vicepreşedintele Consiliului a întrebat
membrii Consiliului de observatori dacă sunt careva întrebări.
Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, dl. Anatolie Şalaru a accentuat că prima
condiţie pentru Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (id est privind alocarea mijloacelor la fondul
rutier din suma accizelor) a fost deja realizată.
Vicepreşedintele Consiliului de observatori a propus ca membrii ne-guvernamentali să
recepţioneze o copie a acordurilor proiectului semnate de Guvernul Republicii Moldova cu CPM.
Ulterior, Vicepreşedintele Consiliului a solicitat reprezentanţilor CPM să informeze Consiliul de
observatori privind asigurarea confidenţialităţii de către membrii Grupului consultativ.
James Gerard a informat membrii Consiliului de observatori că membrii Grupului consultativ
nu primesc aceeaşi informaţie ca şi Consiliul de observatori şi aceştia urmează a fi informaţi ca să
respecte regulile de conflict de interese şi să anunţe orice situaţii actuale sau potenţiale de conflict de
interes.
Cât priveşte al doilea subiect al agendei şedinţei (”Diverse”), atunci:
1) Vicepreşedintele Consiliului de observatori a solicitat membrilor ne-guvernamentali să
numească reprezentantul său în Comitetul executiv al FPM Moldova şi această decizie urmează
a fi luată în termen de 15 zile începând cu 6 mai 2010.
2) Dl. Christopher Williams a informat membrii Consiliului de observatori că Consiliul urmează
să aprobe rezultatele grupului de evaluare pentru poziţia de Director executiv al FPM Moldova
şi acest raport urmează a fi aprobat de către CPM. De asemenea, CPM urmează să aprobe
rezultatele selectării celuilalt personal-cheie. Concomitent Dl. Williams a menţionat că membrii
grupurilor de evaluare ar fi trebuit să fie experţi tehnici în domeniul de recrutare a personalului
respectiv şi nu este numai decît ca ei să posede limba engleză.
Dl. Williams a accentuat că personalul-cheie trebuie să cunoască limba engleză şi să dispună de
capacităţi în domeniul tehnic respectiv al postului. Personalul tehnic al CPM va intervieva
candidaţii finali pentru a confirma întrunirea acestor două condiţii.
De asemenea membrii Consiliului de observatori au fost informaţi că Consiliul urmează să
aprobe nivelul de salarizare a personalului-cheie, care este informaţie confidenţială. Salariul
angajaţilor FPM Moldova trebuie să fie competitiv, deoarece personalul trebuie să fie foarte
competent din punct de vedere al capacităţilor profesioniste (tehnice) şi cunoaşterea limbii
engleze. Dl. Williams a accentuat că programul „Compact” este mai complex şi complicat
comparativ cu proiectele finanţate de alţi donatori.
Vicepreşedintele Consiliului de observatori a solicitat ca reprezentanţii CPM să prezinte Guvernului
cele mai reuşite practici pentru crearea Grupului consultativ, în special de selectare a reprezentanţilor
autorităţilor administraţiei publice locale, sectorului privat şi societăţii civile, în baza experienţei altor
ţări participante la programele CPM.
Reprezentanţii CPM au confirmat că informaţia disponibilă privind practicile altor state va fi
remisă Guvernului.
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Vicepreşedintele Consiliului a solicitat ca reprezentanţii CPM să clarifice dacă Consiliul de
observatori trebuie să intervieveze aplicanţii pentru poziţia de Director executiv al FPM Moldova şi alt
personal-cheie sau nu?
Reprezentanţii CPM au explicat că interviul pentru poziţia de Director executiv al FPM
Moldova a fost efectuat de către grupul de evaluare, care include 4 viceministri. Opinia CPM este că
raportul de evaluare reflectă un proces public şi competitiv pentru selectarea Directorului executiv.
Consiliul de observatori va recepţiona o copie a raportului de evaluare. După aprobarea acestui raport
de către Consiliul de observatori, candidatul pentru poziţia de Director executiv va fi propus CPM
pentru aprobare.
Examinând informaţia prezentată, Consiliul de Observatori unanim HOTĂRĂŞTE:
•
•
•

Se ia act de informaţia prezentată de către reprezentanţii CPM.
Reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile vor numi reprezentantul său în Comitetul
executiv în termen de 15 zile începând cu 6 mai 2010.
Membrii Consiliului de observatori vor semna declaraţii de confidenţialitate anterior examinării
subiectelor ce conţin informaţie confidenţială.
Victor BODIU

Ministru de Stat, vicepreşedintele
_______SEMNAT_______ Consiliului de observatori

Veaceslav NEGRUŢA

Ministrul finanţelor
_______SEMNAT_______

Anatolie ŞALARU

Ministrul transporturilor şi
_______SEMNAT_______ infrastructurii drumurilor

Gheorghe ŞALARU

Ministrul mediului
_______SEMNAT_______

Dinu ARMAŞU

Director al Asociaţiei Investitorilor
_______SEMNAT_______ Străini

Valentina CATANOI

Director executiv al Alianţei pentru
_______SEMNAT_______ Cooperare în Agricultură

Valeriu PROHNIŢCHI

Director al Centrului Analitic
_______SEMNAT_______ Independent „Expert-Grup”

Sergiu NEICOVCEN

director executiv al Centrului
_______SEMNAT_______ Naţional de Asistenţă şi Informare a
organizaţiilor neguvernamentale
„Contact”
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