PROCES-VERBAL nr.4
al şedinţei Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
03 septembrie 2010, ora 10.00
Guvernul Republicii Moldova, biroul 524
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:

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 03 septembrie 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.

Invitaţi:
Leslie McCuaig
(observator)
Valentina BADRAJAN
(observator)
Laurenţia UNGUREANU
(observator)

Director de ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările
Mileniului
Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova
Director Executiv interimar al Centrului regional de mediu –
Moldova (REC Moldova)

La şedinţă au fost prezenţi:
Membrii Consiliului de Observatori:
Victor BODIU
Veaceslav NEGRUŢA
Valeriu COSARCIUC
Anatolie ŞALARU
Dinu ARMAŞU
Valentina CATANOI

Ministru de Stat, vicepreşedintele Consiliului
Ministru al Finanţelor
Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Director al Asociaţiei Investitorilor Străini
Director Executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură

Invitaţi:
Leslie McCuaig
(observator)
Laurenţia UNGUREANU
(observator)
Valentina BADRAJAN
(observator)

Director de ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările
Mileniului
Director Executiv interimar al Centrului regional de mediu –
Moldova (REC Moldova)
Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova
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Ordinea de zi:
1.
2.
3.

4.
5.

Aprobarea proiectului de contract cu banca comercială.
Aprobarea proiectului de contract cu Agentul de Procurări.
Aprobarea intrării de către Fondul Provocările Mileniului Moldova în contractul de Agent
Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar „Louis Berger” S.A.S. şi cesiunea
drepturilor şi obligaţiilor Cancelariei de Stat către Fondul Provocările Mileniului Moldova.
Aprobarea modificărilor la Planul de procurări al Fondului Provocările Moldova pentru perioada
aprilie-septembrie 2010.
Aprobarea deciziei comisiei de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de Director pentru
Activitatea de Reabilitare a Sistemului de Irigare Centralizat a Fondului Provocările Mileniului
Moldova.

Şedinţa Consiliului de Observatori a fost deschisă şi prezidată de Vicepreşedintele Consiliului,
Ministrul de Stat, dl. Victor Bodiu. Vicepreşedintele Consiliului 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 6 membri cu drept de vot ai 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 mediului dl. Gheorghe Şalaru. La şedinţă nu sunt prezenţi de
asemenea dnii Sergiu Neicovcen şi Valeriu Prohniţchi, şi dl. Andrei Isac, care deja nu mai deţine
funcţia de director executiv al Centrului regional de mediu – Moldova (REC Moldova).
Vicepreşedintele Consiliului a informat participanţii că membrilor Consiliului le-au fost remise
invitaţia la şedinţă, agenda şi materialele aferente şedinţei, şi 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 cel puţin 6 membri cu drept de vot. Ţinând cont că la
şedinţă participă 6 membri cu drept de vot, şedinţa este deliberativă.
Vicepreşedintele Consiliului a prezentat ordinea de zi şi a propus completarea acesteia cu un
subiect nou (al şaselea) precum urmează:
6.

Aprobarea proiectului contractului individual de muncă dintre Consiliul de Observatori al
Instituţiei publice „Fondul Provocările Mileniului Moldova” şi Directorul Executiv.

Examinînd agenda şedinţei, membrii Consiliului de Observatori cu drept de vot prezenţi la
şedinţă au aprobat unanim agenda finală a şedinţei.
Ulterior s-a trecut la prezentarea subiectelor agendei. Vicepreşedintele Consiliului a solicitat
dnei Valentina Badrajan, director executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova să prezinte
primul subiect al agendei.
Dna Valentina Badrajan a informat membrii Consiliului că la şedinţă participă dna Leslie
McCuaig, noul Director de ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările Mileniului. Dna McCuaig a
felicitat membrii Consiliului de Observatori cu intrarea în vigoare a Acordului „Compact” începînd cu
1 septembrie curent şi a dorit succes Republicii Moldova la implementarea programului. Ulterior au
fost prezentate subiectele agendei şedinţei.
Primul subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către dna Valentina Badrajan, director
executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova, care a informat membrii Consiliului că, în
scopul implementării programului “Compact”, conform prevederilor Acordurilor de grant dintre
Corporaţia Provocările Mileniului („Corporaţia”) şi Republica Moldova, urmează a fi procurate
serviciile unei bănci comerciale locale acceptabile Corporaţiei, care va administra conturile FPM
Moldova. Semnarea contractului cu banca comercială reprezintă una din condiţiile stabilite de
Corporaţie pentru debursarea Fondurilor de Implementare a Programului „Compact”.
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Conform Acordului „Compact”, procurarea de către FPM Moldova a acestor servicii urmează a
fi efectuată în conformitate cu procedurile de achiziţii ale Corporaţiei. Documentaţia de tender aplicată
de către FPM Moldova în cadrul procurărilor este cea standard a Corporaţiei, care include de asemenea
şi proiectul contractului ce urmează a fi semnat între FPM Moldova, B.C. „Moldova-Agroindbank”
S.A şi Agentul Financiar „Louis-Berger” SAS.
Unul din principiile Corporaţiei privind transferurile băneşti constă în faptul că majoritatea
plăţilor în cadrul Programului „Compact” vor fi efectuate direct de către Trezoreria Statelor Unite la
conturile beneficiarilor (contractorilor). Suma mijloacelor băneşti care vor trece prin conturile locale
ale FPM Moldova va fi destinată, în special, cheltuielilor operaţionale ce ţin de administrarea
programului.
La şedinţa Consiliului de Observatori al FPM Moldova din 3 iunie 2010 a fost aprobat raportul
grupului de evaluare a ofertelor parvenite de la băncile comerciale, prin care banca câştigătoare a fost
desemnată B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. Decizia în cauză a fost ulterior aprobată de către
Corporaţie.
Prin hotărîrea Comitetului Executiv al FPM Moldova din 30 iulie 2010 a fost instituită comisia
de negociere a contractului cu B.C. „Moldova- Agroindbank” S.A. în următoarea componenţă:
- Valentina Badrajan, Director Executiv al FPM Moldova, preşedintele comisiei de negociere;
- Elena Matveeva, Şef Direcţia Generală Datorii publice, Ministerul Finanţelor;
- Elena Bodiu, Director Financiar şi Administrativ al FPM Moldova;
- Ion Josan, Director pentru achiziţii al FPM Moldova.
Comisia nominalizată a purtat negocierile cu B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. şi la 18
august 2010 a fost semnat procesul-verbal de negociere a contractului între FPM Moldova, B.C.
„Moldova-Agroindbank” S.A şi Agentul Financiar „Louis-Berger” SAS.
Negocierea a fost purtată pe marginea Contractului-standard al Corporaţiei, expediat tuturor
băncilor concomitent cu invitaţia de participare la tender, şi ofertei de tender a băncii comerciale. În
procesul negocierii au fost clarificate şi ajustate unele prevederi ale contractului, care au fost
coordonate preventiv cu Corporaţia. Aceste ajustări includ, în special:
- s-a stabilit expres că banca va deschide de asemenea conturi în lei moldoveneşti;
- s-a inclus prevederea că informaţia despre cont va fi remisă în original atît FPM Moldova, cît şi
Agentului Financiar „Louis-Berger” SAS;
- s-a introdus o nouă prevedere că banca va asigura FPM Moldova şi Agentul Financiar cu acces
securizat la sistemul său „Internet Banking” pentru efectuarea transferurilor electronice şi
reconcelierea conturilor;
- s-a stabilit posibilitatea convertirii mijloacelor financiare şi efectuarea transferuilor prin sistemul
„Internet Banking”;
- s-a prevăzut posibilitatea de efectuare a plăţilor pînă la ora 16:00;
- s-a stabilit că onorariul băncii se va achita la momentul efectuării plăţii prin deducerea
mijloacelor din cont;
- s-a stabilit că onorariul pentru serviciile băncii care nu sunt prevăzute de contract şi care urmează
a fi achitate de către FPM Moldova, vor fi cele publicate de către bancă şi valabile pentru cei mai
buni şi mari clienţi.
Ulterior membrii Consiliului de Observatori au fost informaţi că, conform prevederilor
Acordurilor de grant dintre Corporaţie şi Republica Moldova, dreptul de semnătură pentru efectuarea
plăţilor îl are doar Agentul Financiar.
Conform standardului Corporaţiei, contractul se încheie pentru un an, cu posibilitatea
prelungirii acestuia cu cîte un an pe termenul Acordului „Compact”.
Reieşind din cele expuse, se propune spre aprobare proiectul contractului dintre FPM Moldova,
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. şi Agentul Financiar „Louis Berger” SAS. Dna Valentina Badrajan
a accentuat că după aprobarea de către Consiliul de Observatori, proiectul contractului va fi remis spre
aprobarea finală a Corporaţiei. În baza acestor aprobări, FPM Moldova, B.C. „Moldova-Agroindbank”
S.A şi Agentul Financiar „Louis Berger” SAS vor semna contractul. În cazul oricăror comentarii
(recomandări) din partea Corporaţiei la contract, acestea urmează a fi incluse în contractul respectiv.
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În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori au
aprobat fără obiecţii proiectul contractului dintre FPM Moldova, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. şi
Agentul Financiar „Louis Berger” SAS.
Al doilea subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către dna Badrajan, care a informat
membrii Consiliului de Observatori că în scopul implementării programului “Compact”, conform
prevederilor Acordurilor de grant dintre Corporaţie şi Republica Moldova, FPM Moldova va contracta
un Agent de Procurări, care va acţiona din numele FPM Moldova, pentru efectuarea achiziţiei de
bunuri, lucrări şi servicii, necesare FPM Moldova în vederea implementării activităţilor finanţate din
programul „Compact”. Semnarea contractului cu Agentul de Procurări reprezintă una din condiţiile
stabilite de Corporaţie pentru debursarea Fondurilor de Implementare a Programului „Compact”.
Conform Acordului „Compact”, procurarea de către FPM Moldova a acestor servicii urmează a
fi efectuate în conformitate cu procedurile de achiziţii ale Corporaţiei, iar documentaţia de tender
aplicată de către FPM Moldova în cadrul procurărilor este cea standard a Corporaţiei, care include de
asemenea şi proiectul contractului ce urmează a fi semnat între FPM Moldova şi Agentul de Procurări
„Booz Allen Hamilton”.
La şedinţa Consiliului de Observatori al FPM Moldova din 3 iunie 2010 a fost aprobat raportul
grupului de evaluare a ofertelor parvenite de la companii, cu recomandarea de adjudecare a
contractului companiei „Booz Allen Hamilton”. Decizia în cauză a fost ulterior aprobată de către
Corporaţie.
Negocierea şi semnarea contractului s-a reţinut din cauza examinării de către Corporaţie a unei
contestaţii depuse de către o companie participantă la tender. În consecinţă, printr-o decizie definitivă
emisă de către Corporaţie, această contestaţie a fost respinsă.
Prin hotărîrea Comitetului Executiv al FPM Moldova din 30 iulie 2010 a fost instituită comisia
de negociere a contractului cu Agentul de Procurări în următoarea componenţă:
• Valentina Badrajan, Director Executiv al FPM Moldova, preşedintele comisiei de negociere;
• Lucreţia Ciurea, Şef Secţia Asistenţă Externă a Cancelariei de Stat;
• Ion Josan, Director pentru achiziţii al FPM Moldova;
• Anatolii Usatîi, Director Proiect Reabilitarea Drumurilor al FPM Moldova.
Comisia de negocieri a purtat negocieri cu compania „Booz Allen Hamilton”, definitivînd
textul final al contractului. Negocierea a fost purtată pe marginea Contractului-standard al Corporaţiei,
expediat tuturor participanţilor la tender concomitent cu invitaţia de participare la tender, şi ofertei de
tender a „Booz Allen Hamilton”. În procesul negocierii au fost clarificate şi ajustate unele prevederi
ale contractului. Subiectele substanţiale care au fost negociate sunt următoarele:
- Orarul plaţilor către consultant. Părţile au convenit să efectueze plăţile trimestrial după
prezentarea rapoartelor lunare şi trimestriale şi aprobarea lor de către FPM Moldova, cu excepţia
ultimului an de prestare a serviciilor, în decursul căruia consultantul va avea obligaţia de a
efectua două misiuni de supraveghere. Corespunzător, pentru ultimul an s-a prevăzut efectuarea a
doua plăţi.
- Corectarea costului contractului. Caietul de sarcini distribuit consultanţilor, în baza căruia s-au
solicitat ofertele, prevedea pentru ultimul an efectuarea de către consultant a două misiuni de
supraveghere. Din eroare, consultantul a inclus în oferta sa efectuarea a 4 misiuni. În scopul
corectării preţului contractului în conformitate cu caietul de sarcini, părţile au convenit reducerea
volumului de lucru al consultantului pentru anul în cauză, şi respectiv a preţului, în jumătate.
Astfel, suma contractului a fost redusă în comparaţie cu oferta financiară a consultantului cu
110.391,50 dolari SUA.
Alte subiecte negociate sunt neînsemnate şi ţin, în special, de modificarea redacţională a
textului sau subiecte care nu modifica obligaţiile părţilor.
Conform standardului Corporaţiei, contractul se încheie pentru un an, cu posibilitatea
prelungirii încă pentru 4 (patru) ani.
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Reieşind din cele menţionate, se propune spre aprobare proiectul contractului dintre FPM
Moldova şi Agentul de Procurări „Booz Allen Hamilton” pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Dna
Valentina Badrajan a accentuat că după aprobarea de către Consiliul de Observatori al FPM Moldova,
proiectul contractului va fi remis spre aprobarea finală a Corporaţiei. În baza acestor aprobări, FPM
Moldova şi „Booz Allen Hamilton” vor semna contractul de Agent de Procurări.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori au
aprobat fără obiecţii proiectul contractului dintre FPM Moldova şi Agentul de Procurări „Booz Allen
Hamilton” pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.
Al treilea subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către dna Badrajan, care a informat
membrii Consiliului de Observatori că, în scopul implementării programului “Compact”, conform
prevederilor Acordurilor de grant dintre Corporaţie şi Republica Moldova, Guvernul, direct sau prin
intermediul FPM Moldova, este obligat să contracteze un Agent Financiar, care va asista Guvernul în
managementul financiar şi va asigura evidenţa financiară corespunzătoare a fondurilor Corporaţiei.
Semnarea contractului cu Agentul Financiar reprezintă una din condiţiile stabilite de Corporaţie pentru
debursarea Fondurilor de Implementare a Programului „Compact”.
Contractul respectiv cu Agentul Financiar „Louis Berger” SAS, selectat competitiv în
conformitate cu procedurile de achiziţii ale Corporaţiei, a fost semnat la data de 17 noiembrie 2009.
Ţinînd cont de faptul că la acel moment FPM Moldova nu exista, contractul respectiv a fost semnat de
către Cancelaria de Stat, care urma să acţioneze în locul FPM Moldova şi să rămînă parte la Contractul
de Agent financiar pînă la aderarea de către FPM Moldova la contractul dat.
La data de 18 iunie 2010 a fost înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat Instituţia
publică „Fondul Provocările Mileniului Moldova” şi, respectiv, FPM Moldova poate intra în
Contractul de Agent Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar „Louis Berger” SAS şi
să-şi asume drepturile şi obligaţiile Cancelariei de Stat conform acelui contract.
Contractul de Agent Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar „Louis Berger”
SAS a fost elaborat conform contractului standard al Corporaţiei şi semnarea acelui contract a fost
aprobată de către Corporaţie.
Reieşind din cele menţionate, se propune luarea deciziei de intrare de către Fondul Provocările
Mileniului Moldova în Contractul de Agent Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar
„Louis-Berger” SAS şi cesiunea drepturilor şi obligaţilor Cancelariei de Stat către FPM Moldova. Dna
Valentina Badrajan a accentuat că după adoptarea acestei decizii de către Consiliul de Observatori al
FPM Moldova, decizia în cauză urmează a fi examinată şi aprobată de către Corporaţie. În baza acestor
aprobări, FPM Moldova va semna Contractul de Agent Financiar.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori au
aprobat fără obiecţii intrarea de către Fondul Provocările Mileniului Moldova în Contractul de Agent
Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar „Louis-Berger” SAS din 17 noiembrie 2009 şi
cesiunea drepturilor şi obligaţilor Cancelariei de Stat către FPM Moldova.
Al patrulea subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către dna Badrajan, care a informat
membrii Consiliului de Observatori că, la şedinţa Consiliului din 16 iulie 2010 a fost aprobat Planul de
Procurări în cadrul Programului Compact, una din activităţile stipulate fiind procurarea serviciilor unui
inginer pentru proiectarea şi supravegherea reparării oficiului FPM Moldova, responsabil pentru
elaborarea documentaţiei tehnice, desenelor tehnice, specificaţiilor tehnice şi devizelor de cheltuieli,
precum şi supravegherea lucrărilor de reparaţie de către antreprenor conform documentaţiei tehnice şi
asigurării recepţiei finale a lucrărilor. Metoda de procurare a fost stabilită „Selectarea Consultantului
Individual”.
În urma pregătirii documentaţiei de solicitare a exprimărilor de interes de la persoanele
cointeresate în prestarea serviciilor respective, s-a constatat că gradul de complexitate a lucrărilor de
reparaţie necesare şi, respectiv, nivelul calificărilor persoanei responsabile de proiectare este mult mai
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înalt decât cel prevăzut iniţial. Complexitatea lucrărilor de reparaţie necesare cere conformarea cu
legislaţia naţională privind calitatea în construcţie, care prevede că astfel de proiectări urmează a fi
efectuate doar de companii licenţiate.
Prin urmare, metoda de procurare a unui Consultant Individual nu poate fi aplicată. Totodată,
supravegherea executării lucrărilor urmează a fi exclusă din cercul de obligaţii ale consultantului şi
stabilită ca activitate separată, în scopul conformării cu normele legale naţionale, care cer separarea
activităţii de proiectare de cea de supraveghere.
Ţinând cont de aceste circumstanţe, este necesară modificarea metodei de procurare din planul
de procurări cu cea de „Selectare bazată pe Calificarea Consultantului” (Selection Based on
Consultants’ Qualification). În acest sens se solicită aprobarea Consiliului de Observatori de a
modifica metoda de procurare şi, respectiv, de a procura serviciile de elaborare a documentaţiei
tehnice, desenelor tehnice, specificaţiilor tehnice şi devizelor de cheltuieli prin metoda „Selectare
bazată pe Calificarea Consultantului”.
În nota informativă pentru acest subiect remisă membrilor Consiliului de Observatori a fost
menţionat că costul activităţii de elaborare a documentaţiei tehnice, desenelor tehnice, specificaţiilor
tehnice şi devizelor de cheltuieli va rămîne cel aprobat în Planul de Procurări. Cît priveşte
supravegherea lucrărilor, atunci această activitate va fi inclusă ca activitate separată în Planul de
Procurări pentru următoarea perioadă de şase luni.
Vicepreşedintele Consiliului a solicitat clarificare pe marginea costului reparaţiei oficiilor FPM
Moldova.
Dna Valentina Badrajan a clarificat costul reparaţiei oficiilor FPM Moldova.
În rezultatul examinării informaţiei prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori au aprobat fără obiecţii modificarea Planului de procurări al Fondului Provocările
Moldova pentru perioada aprilie-septembrie 2010, prin stabilirea metodei de procurare a serviciilor de
„Elaborare a documentaţiei tehnice, desenelor tehnice, specificaţiilor tehnice şi devizelor de cheltuieli
pentru reparaţia oficiului FPM Moldova” – „Selectare bazată pe Calificarea Consultantului” (Selection
Based on Consultants’ Qualification) şi excluderea serviciilor de „Supraveghere a lucrărilor de
reparaţie conform documentaţiei tehnice şi asigurarea recepţiei finale a lucrărilor” din obiectul
activităţii, cu păstrarea bugetului iniţial inclus în Planul de procurări.
Al cincilea subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către dna Badrajan, care a informat
membrii Consiliului de Observatori că, în conformitate cu Statutul FPM Moldova Consiliul de
Observatori va asigura selectarea, în bază de concurs, şi aprobarea personalului-cheie al FPM
Moldova, inclusiv Directorul pentru Activitatea de Reabilitare a Sistemului de Irigare Centralizat, care
va fi responsabil de implementarea, supravegherea şi coordonarea tuturor activităţilor ce ţin de
efectuarea lucrările inginereşti necesare pentru reabilitarea a 11 sisteme centralizate de irigare
selectate.
În acest scop, prin Ordinul Ministrului de Stat nr. 241-A din 22 iulie 2010 a fost instituită
comisia de selectare formată din 4 membri după cum urmează: Vasile Bumacov (Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare), Mihail Pencov (Agenţia „Apele Moldovei”), Valentina Badrajan
(FPM Moldova), Sergiu Iuncu (FPM Moldova).
Anunţul de angajare pentru poziţia dată a fost publicat pe pagina web a FPM Moldova şi în
ziare cu acoperire naţională (“Timpul” şi “Moldova Suverană”). Data limită de prezentare a
documentelor de participare a fost stabilită 3 mai 2010.
Deoarece persoanele care au aplicat pentru această poziţie nu întrunea cerinţele de calificare, sa decis ca anunţul de angajare să fie re-publicat. Termenul de depunere a documentelor de participare a
fost stabilit 10 iunie 2010. Ca răspuns la anunţul repetat de angajare, au fost primite cereri de
participare de la 9 candidaţi.
În rezultatul evaluării aplicaţiilor depuse, precum şi a interviurilor susţinute cu candidaţii
incluşi în lista scurtă, comisia de selectare a stabilit că cel mai calificat candidat pentru poziţia de
Director pentru Activitatea de Reabilitare a Sistemului de Irigare Centralizat este dl. Victor Găină.
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Ulterior Dna Badrajan a prezentat calificarea şi experienţa profesională a dlui Victor Găină.
Vicepreşedintele Consiliului a solicitat dnei Valentina Badrajan să clarifice dacă în procesul
evaluării membrii grupului de evaluare au avut divergenţe în punctaj.
Dna Badrajan a clarificat că membrii grupului de evaluare nu au avut divergenţe în punctaj şi
au luat decizia prin consens.
Ulterior membrii Consiliului de Observatori au decis de a-l invitat pe candidatul propus pentru
a se prezenta.
În rezultatul examinării informaţiei prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori au aprobat fără obiecţii rezultatul evaluării de către Grupul de evaluare a candidaţilor
pentru poziţia de Director pentru Activitatea de Reabilitare a Sistemului de Irigare Centralizat, inclus
în Raportul de evaluare a candidaţilor pentru poziţia respectivă, şi au aprobat pentru această poziţie dl.
Victor Găină.
Al şaselea subiect al agendei şedinţei a fost prezentat de către Vicepreşedintele Consiliului de
Observatori, dl. Victor Bodiu, care a informat membrii Consiliului de Observatori că la şedinţele
precedente ale Consiliului de Observatori a fost aprobată dna Valentina Badrajan în funcţie de Director
Executiv al FPM Moldova şi a fost aprobat nivelul de salarizare al angajaţilor FPM Moldova. Grupul
de negociere a contractului individual de muncă cu Directorul Executiv al FPM Moldova, în
componenţa dlui Victor Bodiu, ministru de stat, vicepreşedintele Consiliului de Observatori şi dnei
Valentina Catanoi, director executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură, au negociat
contractul respectiv.
Vicepreşedintele Consiliului a informat membrii că contractul propus este conform
standardului aplicabil managerului întreprinderii de stat, a fost coordonat cu Direcţia Juridică a
Cancelariei de Stat şi prealabil cu Corporaţia, şi se propune spre aprobare. Textul contractului cu
Directorul Executiv al FPM Moldova este subiect al aprobării de către Consiliul de Observatori şi
Corporaţie.
În rezultatul examinării informaţiei prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori au aprobat fără obiecţii proiectul Contractului individual de muncă dintre Consiliul de
Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova şi Directorul Executiv.
Examinând informaţia prezentată, Consiliul de Observatori HOTĂRĂŞTE:
•
•
•

•

Se aprobă proiectul contractului dintre FPM Moldova, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. şi
Agentul Financiar „Louis Berger” SAS şi se remite spre aprobarea finală a Corporaţiei
Provocările Mileniului.
Se aprobă proiectul contractului dintre FPM Moldova şi Agentul de Procurări „Booz Allen
Hamilton”, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, şi se remite spre aprobarea finală a Corporaţiei
Provocările Mileniului.
Se aprobă intrarea de către Fondul Provocările Mileniului Moldova în Contractul de Agent
Financiar dintre Cancelaria de Stat şi Agentul Financiar „Louis-Berger” SAS din 17 noiembrie
2009 şi cesiunea drepturilor şi obligaţilor Cancelariei de Stat către FPM Moldova, şi se solicită
aprobarea finală a Corporaţiei Provocările Mileniului.
Se aprobă modificarea Planului de procurări al Fondului Provocările Moldova pentru perioada
aprilie-septembrie 2010, prin stabilirea metodei de procurare a serviciilor de „Elaborare a
documentaţiei tehnice, desenelor tehnice, specificaţiilor tehnice şi devizelor de cheltuieli pentru
reparaţia oficiului FPM Moldova” – „Selectare bazată pe Calificarea Consultantului” (Selection
Based on Consultants’ Qualification) şi excluderea serviciilor de „Supraveghere a lucrărilor de
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•

•

reparaţie conform documentaţiei tehnice şi asigurarea recepţiei finale a lucrărilor” din obiectul
activităţii, cu păstrarea bugetului iniţial inclus în Planul de procurări.
Se aprobă rezultatul evaluării de către Grupul de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de
Director pentru Activitatea de Reabilitare a Sistemului de Irigare Centralizat, inclus în Raportul
de evaluare a candidaţilor pentru poziţia respectivă; se aprobă pentru această poziţie dl. Victor
Găină şi se remite spre aprobare Corporaţiei Provocările Mileniului raportul de evaluare
respectiv.
Se aprobă proiectul Contractului individual de muncă dintre Consiliul de Observatori al
Fondului Provocările Mileniului Moldova şi Directorul Executiv şi se remite spre aprobarea
finală a Corporaţiei Provocările Mileniului.

Victor BODIU
_semnătura_
Veaceslav NEGRUŢA

Anatolie ŞALARU

Valeriu COSARCIUC

Dinu ARMAŞU

Valentina CATANOI

_ semnătura _

Ministru de Stat, vicepreşedintele
Consiliului

Ministrul Finanţelor

_ semnătura _

Ministrul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor

_ semnătura _

Ministru al Agriculturii şi Industriei
Alimentare

_ semnătura _

Director al Asociaţiei Investitorilor
Străini

_ semnătura _

Director Executiv al Alianţei pentru
Cooperare în Agricultură
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