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PROCES-VERBAL nr.7 
al şedinţei Consiliului de Observatori  

al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) 
07 decembrie 2010, ora 14.00 

Guvernul Republicii Moldova, biroul 524   
 

Membrii Consiliului de Observatori:  
1. Vladimir FILAT - Prim-ministru al Republicii Moldova, Preşedintele Consiliului de 

Observatori 

2. Victor BODIU - Ministru de Stat, Vicepreşedintele Consiliului de Observatori 

3. Veaceslav NEGRUŢA - Ministru al Finanţelor 

4. Valeriu COSARCIUC - Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare 

5. Anatolie ŞALARU - Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

6. Gheorghe ŞALARU - Ministru al Mediului 

7. Dinu ARMAŞU  - Director al Asociaţiei Investitorilor Străini   

8. Valentina CATANOI - Director Executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură 

9. Valeriu 
PROHNIŢCHI 

- Director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” 

10. Sergiu NEICOVCEN - Director Executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a 
organizaţiilor neguvernamentale „Contact” 

11. Victor COTRUŢĂ  Director Executiv  al Centrului Regional de Mediu – Moldova 
(REC Moldova) 

Membrii cu statut de observatori: 
1. Leslie J McCUAIG - Director de Ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările 

Mileniului 

2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova 
 

La şedinţă au fost prezenţi:  
 
Membrii Consiliului de Observatori: 

1. Victor BODIU - Ministru de Stat, Vicepreşedintele Consiliului de Observatori 

2. Veaceslav NEGRUŢA - Ministru al Finanţelor 

3. Ştefan 
CHITOROAGĂ 

- Vice-ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentant 
al dlui Valeriu Cosarciuc, Ministru al Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 

4. Boris GHERASIM - Vice-ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 
reprezentant al dlui Anatolie Şalaru, Ministru al Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 
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5. Valentina CATANOI - Director Executiv al Alianţei pentru Cooperare în Agricultură 

6. Valeriu 
PROHNIŢCHI 

- Director al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” 

7. Sergiu NEICOVCEN - Director Executiv al Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a 
organizaţiilor neguvernamentale „Contact” 

8. Victor COTRUŢĂ  Director Executiv  al Centrului Regional de Mediu – Moldova 
(REC Moldova) 

 

Membrii cu statut de observatori: 
1. Leslie J MCCUAIG - Director de Ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările 

Mileniului 

2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova 
 

Invitaţi: 
1. Anatol USATÎI - Director al Proiectului de Reabilitare a Drumurilor al Fondului 

Provocările Mileniului Moldova 
 

Ordinea de zi: 
1. Prezentarea şi aprobarea deciziei comisiei de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de Consilier 

pentru probleme juridice al Fondului Provocările Mileniului Moldova.   
 
2. Aprobarea semnării Acordului de Implementare a Proiectului de Reabilitare a Drumurilor între 

Fondul Provocările Mileniului Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor. 
 
3. Aprobarea Amendamentului la Planul de Procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 

2010 – martie 2011 şi a procurărilor efectuate prin procedura de shopping. 
 
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat sub conducerea d-lui Victor Bodiu, Ministru de Stat, Vicepreşedintele 
Consiliului de Observatori. 
 
 În alocuţiunea sa de deschidere, Preşedintele şedinţei a informat participanţii, că întrunirea 
Consiliului de Observatori al FPM Moldova (CO) este convocată în conformitate cu statutul Fondului 
Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova). A fost anunţată prezenţa membrilor CO. Din motive 
legate de serviciu la şedinţă nu sunt prezenenţi dl Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, 
Preşedintele Consiliului de Observatori, Gheorghe Şalaru, Ministru al Mediului, Dinu Armaşu, Director 
al Asociaţiei Investitorilor Străini.   

Preşedintele Consiliului a anunţat că în conformitate cu punctul 32 al Statutului FPM Moldova, 
şedinţa este deliberativă în cazul în care la ea participă cel puţin 6 membri cu drept de vot. Preşedintele 
Consiliului a constatat că sunt îndeplinite condiţiile cerute pentru convocarea consiliului şi că şedinţa 
este legal constituită, fiind prezenţi 8 membri cu drept de vot ai Consiliului de Observatori din cei 11 şi 2 
membri cu statut de observatori fără drept de vot.  

Preşedintele Consiliului a confirmat ordinea de zi şi a propus aprobarea acesteia. Membrii 
Consiliului au confirmat că au primit materialele din timp şi au făcut cunoştinţă cu acestea.  

După examinarea agendei propuse, membrii prezenţi ai Consiliului de Observatori nu au înaintat 
obiecţii asupra conţinutului acesteia şi la propunerea Preşedintelui Consiliului au aprobat unanim agenda. 

Tuturor membrilor Consiliului de Observatori pînă la convocarea şedinţei le-au fost distribuite 
materialele necesare pentru examinarea şi aprobarea deciziilor referitor la toate subiectele din ordinea de 
zi a şedinţei 

http://www.mcc.gov/pages/about/profile/bio-yohannes-daniel
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Primul subiect. Prezentarea şi aprobarea deciziei comisiei de evaluare a candidaţilor pentru 
poziţia de Consilier pentru probleme juridice al Fondului Provocările Mileniului Moldova. 

Preşedintele şedinţei a solicitat prezentarea primului subiect al agendei şi a oferit cuvântul dnei 
Valentina Badrajan, Director Executiv al FPM Moldova. 

În discursul său raportorul a menţionat următoarele: 

În conformitate cu Statutul FPM Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 4 martie 
2010, Consiliul de Observatori, cu aprobarea Corporaţiei Provocările Mileniului, va asigura selectarea, în 
bază de concurs, şi aprobarea personalului-cheie al FPM Moldova. 
 

În acest scop, prin Ordinul Ministrului de Stat nr. 229-A din 6 iulie 2010, completat prin Ordinul 
nr. 315-A din 24 septembrie 2010 a fost instituită comisia de selectare a Consilierului pe probleme 
juridice al FPM Moldova, condusă de Viceministru de stat dl Roman Cazan. Componenţa comisiei, 
termenii de referinţă, cerinţele de calificare, criteriile de evaluare şi întrebările pentru interviul 
candidaţilor au fost coordonate şi aprobate de CPM. 
 

Conform termenilor de referinţă Consilierul pentru probleme juridice va acorda asistenţă FPM 
Moldova în toate subiectele juridice aferente Programului „Compact”, precum şi asistenţă juridică 
conducerii FPM Moldova în activitatea operaţională a FPM Moldova. De asemenea, Consilierul pe 
probleme juridice participă în calitate de secretar al Consiliului de Observatori. 
 

Anunţul de angajare pentru poziţia dată a fost publicat în ziarele cu acoperire republicană. Data 
limită de prezentare a aplicaţiilor a fost stabilită pentru 10 mai 2010. Din cauza lipsei candidaţilor 
calificaţi, comisia de selectare a decis anunţarea repetată a concursului, termenul limită fiind stabilit 13 
august 2010. Au fost primite aplicaţii de la 5 candidaţi. 
 

Interviul cu persoanele incluse în lista scurtă a avut loc în data de 27 septembrie 2010, la care au 
participat reprezentantul CPM şi reprezentantul companiei de asistenţă juridică contractată de CPM. 
 

În rezultatul evaluării tuturor aplicaţiilor depuse, precum şi a interviurilor cu candidaţii incluşi în 
lista scurtă, comisia de selectare a stabilit unanim că cel mai calificat candidat pentru funcţia de Consilier 
pentru probleme juridice este dl Ghenadie Catlabuga. 

 
Curriculum Vitae şi Scrisoarea de motivare a persoanei propuse pentru funcţia în cauză au fost 

anexate la materialele distribuite membrilor CO. 
 
Dl Victor Bodiu a propus aprobarea deciziei comisiei de evaluare privind selectarea dlui 

Ghenadie Catlabuga în funcţia de Consilier pe probleme juridice al FPM Moldova.          
 
Membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori, prezenţi la şedinţă, au aprobat unanim 

raportul de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de Consilier pentru probleme juridice al Fondului 
Provocările Mileniului Moldova şi au selectat pentru această poziţie pe dl. Ghenadie Catlabuga, cu 
prezentarea spre aprobare Corporaţiei Provocările Mileniului a raportului de evaluare respectiv. 

 
Preşedintele şedinţei a declarat primul subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus audierile pe 

marginea celui de al doilea subiect. 
 
Al doilea subiect. Aprobarea semnării Acordului de Implementare a Proiectului de Reabilitare a 

Drumurilor între Fondul Provocările Mileniului Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor. 
Dl Anatol Usatîi, Director al Proiectului de Reabilitare a Drumurilor al FPM Moldova, a 

comunicat că în conformitate cu prevederile punctului 15 (n) al Statutului FPM Moldova de competenţa 
Consiliului de Observatori ţine aprobarea semnării acordurilor cu orice entitate afiliată Instituţiei, 
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inclusiv a acordurilor de implementare semnate cu entităţile de implementare, precum şi a oricăror 
modificări operate acestora. Prevedere similară este stipulată in Acordul Compact (Anexa I „Descrierea 
Programului”, Partea A „Prezentarea Generală a Programului”, Articolul 3 „Cadrul de Implementare”, 
Alineatul (d) „Entităţi de Implementare”) şi în Acordul de Implementare a Programului (Articolul 1 
„Responsabilităţile Generale ale Părţilor”, Secţiunea 1.4 „Entităţile de Implementare”) semnate cu CPM. 
De asemenea, în conformitate cu Acordul „Compact” Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure 
că FPM Moldova va contracta unul sau mai mulţi agenţi de procurări, care vor acţiona din numele FPM 
Moldova, în condiţii acceptabile pentru CPM, pentru efectuarea achiziţiei de bunuri, lucrări şi servicii 
necesare pentru implementarea activităţilor finanţate din Compact.  

În urma evaluărilor efectuate de CPM, s-a decis că Entitatea de implementare pentru Proiectul 
Reabilitare a Drumurilor din cadrul programului Compact va fi Administraţia de Stat a Drumurilor 
(ASD). 
 

FPM Moldova, ASD şi CPM au elaborat proiectul acordului de implementare a proiectului de 
reabilitare a drumurilor. Acesta include asemenea compartimente, precum: 

- Managementul general al Proiectului, inclusiv planificarea Proiectului şi raportarea; 
- Executarea de către ASD a rolului de Agent de Procurări; 
- Asigurarea calităţii Proiectului prin implementarea unui Plan de Asigurare a Calităţii; 
- Managementul şi administrarea contractelor de reabilitare a drumurilor şi contractelor de 

supraveghere tehnică a lucrărilor în limita responsabilităţilor delegate de către FPM Moldova; 
- Contribuirea la elaborarea şi implementarea planului de Monitorizare şi Evaluare; 
- Îndeplinirea responsabilităţilor de protecţie socială şi de mediu; 
- Efectuarea altor funcţii legate de implementarea Proiectului. 

 
În scopul fortificării capacităţilor ASD pentru implementarea Proiectului, FPM Moldova va pune 

la dispoziţia ASD următoarele resurse necesare: 
- Angajarea consultanţilor individuali (internaţionali şi locali) după cum urmează: 

• Coordonator de Proiect; 
• Consultant în Inginerie şi Management; 
• Expert Principal pentru Achiziţii/Administrarea Contractelor; 
• Pînă la 3 (trei) Specialişti în Achiziţii/Administrarea Contractelor; 
• Consultant de Mediu şi Social; 
• Consultant în Inginerie. 

- Două vehicule, inclusiv costurile de utilizare a acestora; 
- Set de mobilier pentru consultanţii angajaţi de către FPM Moldova pentru Entitatea de 

Implementare; 
- Calculatoare de birou, calculatoare portabile şi software-ul corespunzător pentru consultanţii 

angajaţi de către FPM Moldova pentru ASD  (aprobat în prealabil de către FPM Moldova 
conform necesităţilor fiecărui consultant), imprimante laser şi copiator; 

- Program licenţiat pentru managementul proiectelor; 
- Consumabile de birou. 

 
În scopul conformării cu cerinţele indicate mai sus, dl Usatîi a solicitat aprobarea semnării 

Acordului de implementare a Proiectului de reabilitare a drumurilor între Fondul Provocările Mileniului 
Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor. 

 
Dna Valentina Badrajan a completat prezentarea dlui Anatol Usatîi menţionând, că Acordul de 

implementare propus pentru aprobare include toate compartimentele necesare. Totodată a menţionat, că o 
parte din lucrări civile vor fi supravegheate de către FPM Moldova, toate procurările vor fi efectuate 
conform regulilor de procurării ale Guvernului SUA şi CPM. 
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Dl Veaceslav Negruţa, Ministrul Finanţelor, a menţionat că, deoarece Acordul de implementare a 
Proiectului de reabilitare a drumurilor între FPM Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor se 
semnează între două entităţi juridice din Republica Moldova, Acordul indicat mai sus urmează să fie 
semnat în limba de stat.      

 
Dl Victor Bodiu, Ministru de Stat, a propus aprobarea semnării Acordului de implementare a 

Proiectului de reabilitare a drumurilor între FPM Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor, sub 
rezerva determinării privind limba în care va fi semnat acordul menţionat şi în coordonare cu CPM.   

 
Membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au aprobat unanim 

semnarea Acordului de implementare a Proiectului de reabilitare a drumurilor între Fondul Provocările 
Mileniului Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor. 

Preşedintele şedinţei a declarat al doilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se treacă 
la subiectul al treilea.  

Al treilea subiect. Aprobarea Amendamentului la Planul de Procurări al FPM Moldova pentru 
perioada octombrie 2010 – martie 2011 şi a procurărilor efectuate prin procedura de shopping.  

Al treilea subiect al şedinţei a fost prezentat de către dna Valentina Badrajan, Director Executiv al 
FPM Moldova, care a comunicat următoarele: 

În conformitate cu prevederile Directivelor de Procurare ale Corporaţiei Provocările Mileniului, 
înainte de iniţierea activităţilor de procurare este necesar ca asemenea acţiuni să fie stipulate în Planul de 
Procurări şi aprobate în modul stabilit. Organul superior de conducere al Fondului Provocările Mileniului 
Moldova, Consiliul de Observatori, este împuternicit să aprobe Planul de Procurări al instituţiei, care 
ulterior este subiect al aprobării de către Corporaţia Provocările Mileniului. 
 

La 29 septembrie 2010 Consiliul de Observatori al FPM Moldova a aprobat Planul de Procurări  
pentru perioada octombrie 2010 – martie 2011. 
 

Pe măsura angajării personalului suplimentar al FPM Moldova, au fost întreprinse acţiuni care au 
rezultat în definitivarea documentelor necesare iniţierii unui număr mai mare de procurări decît a fost 
estimat la momentul adoptării Planului de Procurări în vigoare. 
 

FPM Moldova vine cu iniţiativa de a extinde numărul activităţilor stipulate în Planul de Procurări, 
pentru a intensifica implementarea Programului. Dna Badrajan a menţionat că cifrele prevăzute în 
Amendametul la Planul de Procurări reprezintă costuri estimative ale serviciilor, lucrărilor şi bunurilor şi 
nu pot fi făcute publice, fiind doar pentru informarea membrilor Consiliului de Observatori şi a propus 
un şir de completări şi modificări. 
 
1. Consultantul pentru Proiectarea Detaliată, Elaborarea Planului de Acţiune de Strămutare şi 

Supravegherea Lucrărilor de Construcţie (PD/PAS/SC) 
 
La şedinţa Consiliului de Observatori din 29 septembrie 2010 s-a luat decizia de selectare în bază 

de concurs a Consultantului responsabil de implementarea Sub-activităţii Proiectarea Detaliată şi 
Elaborarea Planului de Acţiuni de Strămutare ca parte componentă a Activităţii „Reabilitarea Sistemelor 
Centralizate de Irigare”. Această activitate complexă presupune mai multe modele şi căi de 
implementare, care la rândul lor constau din procese şi Sub-activităţi din domeniul construcţiilor: 
Proiectare Detaliată, Elaborarea Planului de Acţiuni de Strămutare, Supravegherea Lucrărilor de 
Construcţii, Executarea nemijlocită a lucrărilor de construcţie, etc. 

După consultări suplimentare cu Departamentul Infrastructură al CPM, s-a decis să se consolideze 
activităţile de Proiectare Detaliată (inclusiv Elaborarea Planului de Acţiuni de Strămutare) cu cea de 
Supraveghere a Lucrărilor de Construcţie într-o procurare, fiind executată de un singur consultant. În 
acest mod Proiectantul are posibilitatea să-şi supravegheze implementarea proiectului de execuţie 
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întocmit, iar procesele de ajustare ale proiectului, în caz de necesitate, vor decurge mult mai rapid decât 
în cazurile cînd aceste doua activități vor fi implementate de companii diferite. 

Caietul de Sarcini pentru Consultantul (PD/PAS/SC) este definit pentru o perioadă de 37 luni din 
data mobilizării consultantului. 

 
2. Echipament de birou pentru Unitatea de Monitorizare şi Supraveghere a Asociaţiilor 

Utilizatorilor de Apă (AUA) din cadrul Agenţiei de Stat ”Apele Moldovei” 
 
În cadrul activităţii „Reforma Sectorului de Irigare” şi în conformitate cu caietul de sarcini al 

consultantului responsabil de implementarea acestei activităţi sunt planificate un şir de sarcini ce ţin de 
crearea Unităţii de Monitorizare şi Supraveghere a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă din cadrul Agenţiei 
de Stat ”Apele Moldovei”. Crearea Unităţii de Monitorizare şi Supraveghere a AUA este şi cerinţă a 
Legii asociaţiilor utilizatorilor de apă, Nr.171 din 7 septembrie 2010. Compania responsabilă de 
implementarea reformei va acorda asistenţă tehnică prin instruirea şi fortificarea capacităţilor unităţii. În 
scopul creării bazei tehnico-materiale a unităţii respective FPM-Moldova a evaluat necesitatea 
echipamentului, tehnicii şi mobilierului de birou.  
 
3. Asistenţă tehnică şi suport Administraţiei de Stat a Drumurilor.  

 
În conformitate cu proiectul Acordului de Implementare a Proiectului de Reabilitare a Drumurilor 

care urmează să fie semnat între FPM Moldova şi ASD, FPM Moldova va pune la dispoziţia ASD 
resurse preconizate pentru fortificarea capacităţilor ASD de implementare a Proiectului. În acest scop se 
includ în Planul de Procurări următoarele activităţi: 

• angajarea consultanţilor individuali după cum urmează: 
- Coordonator de Proiect; 
- Consultant în Inginerie şi Management; 
- Expert Principal pentru Achiziţii/Administrarea Contractelor; 
- Doi Specialişti în Achiziţii/Administrarea Contractelor; 
- Consultant de Mediu şi Social;  

• procurarea vehiculelor pentru ASD în vederea facilitării implementării activităţilor programului;  
• procurarea echipamentului de birou pentru consultanţii menţionaţi. 
 

4. Procurarea serviciilor consultanţilor individuali 
  
 În activitatea de implementare de către FPM Moldova a Programului Compact apare frecvent 
necesitatea de procurare a serviciilor de consultanţă a unor experţi individuali. Necesitatea acestor 
servicii deseori nu poate fi planificată cu certitudine, iar pentru implementarea activităţilor programului 
contractarea urgentă a unor astfel de experţi este crucială. FPM Moldova a consultat practica CPM 
acumulată în administrarea unor astfel de situaţii în alte ţări în care se implementează programe similare. 
 În urma discuţiilor cu CPM a fost identificată practica conform căreia în fiecare plan de procurări 
organul suprem aprobă un buget pentru procurarea unor asemenea consultanţi individuali. Această 
practică permite atragerea experţilor în activităţile curente ale instituţiei de implementare şi evitarea 
necesităţii convocării urgente a organului suprem, fapt care nu este întotdeauna posibil şi care poate avea 
impact negativ asupra implementării activităţilor cheie ale programului. 
 Ţinând cont de aceste practici, FPM Moldova propune un amendament la planul de procurări în 
vigoare prin includerea unui articol destinat procurării consultanţilor individuali (internaţionali şi locali) 
pentru servicii de consultanţă de scurtă durată (2-3 săptămîni).  
 Exemple ale unor asemenea servicii sunt următoarele: atragerea consultanţilor individuali în 
calitate de membri ai grupurilor de evaluare a ofertelor tehnice (în prezent este necesară evaluarea 
ofertelor pentru Consultantul Manager de Implementare a Proiectului şi a Consultantului PD/PAS/SC), 
selectarea membrilor tribunalelor ad-hoc de examinare a contestaţiilor asupra deciziilor de procurare, 
instituit de Comitetul Executiv la 25 octombrie 2010 (în număr nelimitat, dar plătiţi pe măsura instituirii 
unor asemenea tribunale), şi consultanţilor pentru alte activităţi neidentificate la momentul actual.  
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 Selectarea consultanţilor conform acestui articol din planul de procurări va fi raportată la fiecare 
şedinţă a Consiliului de Observatori.   
 
5. Procurarea serviciilor de audit. 

 
În conformitate cu prevederile Acordului Compact la fiecare 6 luni urmează să se efectuieze 

auditul financiar al tuturor debursărilor din finanţarea CPM.  
Auditul trebuie efectuat de un auditor independent aprobat de Corporaţie şi numit pe lista 

auditorilor locali, aprobată de Oficiul Inspectorului General al CPM. Se preconizează că după aprobarea 
listei companiilor de audit eligibile pentru efectuarea acestor servicii, să fie lansată procedura de 
procurare. Metoda aplicată la procurarea acestor servicii va fi „metoda celui mai mic cost”. 

Perioada de bază care va fi supusă auditului este octombrie 2009 - iunie 2011. Contractul va 
prevedea efectuarea auditului şi pentru o perioadă opţională: iulie 2011 - decembrie 2011. Compania 
selectată va efectua auditul pentru toate sursele de finanţare. 

Raportul de audit după aprobarea de către CPM va fi publicat pe site-ul FPM Moldova ca măsură 
de asigurare a transparenţei asupra modului de utilizare a mijloacelor.  

Reieşind din cele relatate FPM Moldova a inclus în modificările operate în planul de procurări 
procurarea serviciilor de audit. 
 
6. Raportarea procurărilor prin procedura de shopping. 

 
În conformitate cu Directivele de Procurare ale CPM, lunar se prezintă Consiliului de Observatori 

pentru aprobare registrul procurărilor efectuate prin procedura de shopping (concurs între cel puţin trei 
oferte).  

În legătură cu cele expuse mai sus, a fost solicitată aprobarea Amendamentului la Planul de 
Procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 2010 – martie 2011 şi a procurărilor efectuate prin 
procedura de shopping.  

În rezultatul examinării notei informative şi informaţiei prezentate de către dna Badrajan, 
membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au aprobat unanim 
Amendamentul la Planul de Procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 2010 – martie 2011 şi 
procurările efectuate prin procedura de shopping.  

Examinând informaţia prezentată în cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori HOTĂRĂŞTE: 

• Se aprobă raportul de evaluare a candidaţilor pentru poziţia de Consilier pentru probleme juridice 
al Fondului Provocările Mileniului Moldova; se selectează pentru această poziţie dl. Ghenadie 
Catlabuga şi se prezintă spre aprobare Corporaţiei Provocările Mileniului raportul de evaluare 
respectiv. 

• Se aprobă semnarea Acordului de implementare a Proiectului de reabilitare a drumurilor între 
Fondul Provocările Mileniului Moldova şi Administraţia de Stat a Drumurilor. 

• Se aprobă Amendamentul la Planul de Procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 
2010 – martie 2011 şi procurările efectuate prin procedura de shopping.  

 

 
Membrii Consiliului de Observatori: 
Victor BODIU  

_______semnat_______________ 

Ministru de Stat, Vicepreşedintele 
Consiliului de Observatori 

 

Veaceslav NEGRUŢA _______semnat_______________ Ministru al Finanţelor 

Valentina CATANOI   

_______semnat_______________ 

Director executiv al Alianţei pentru 
Cooperare în Agricultură  
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Valeriu PROHNIŢCHI  

_______semnat_______________ 

Director al Centrului Analitic 
Independent „Expert-Grup”  

Sergiu NEICOVCEN  

_______semnat_______________ 

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

Victor COTRUŢĂ  

_______semnat_______________ 

Director executiv  al Centrului 
regional de mediu – Moldova (REC 
Moldova) 

Ştefan CHITOROAGĂ  

_______semnat_______________ 

Vice-ministru al Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, reprezentant 
al dlui Valeriu Cosarciuc, Ministru 
al Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 

Boris GHERASIM  

_______semnat_______________ 

Vice-ministru al Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor, 
reprezentant al dlui Anatolie 
Şalaru, Ministru al Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor 

Contrasemnat: _______semnat_______________  

 

Valentina BADRAJAN 

 

_______semnat_______________ 

 

Director executiv al FPM Moldova 
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