PROCES-VERBAL nr. 8
al şedinţei Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
18 februarie 2011, 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

- Secretarul General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de
Observatori

3. Veaceslav NEGRUŢA - Ministru al Finanţelor
4. Vasile BUMACOV

- 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. Vladimir FILAT

- Prim-ministru al Republicii Moldova, Preşedintele Consiliului de
Observatori

2. Victor BODIU

- Secretarul General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de
Observatori
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3. Veaceslav NEGRUŢA - Ministru al Finanţelor
4. Dumitru GODOROJA

- Vice-ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, reprezentant
al dlui Vasile Bumacov, 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. Sergiu NEICOVCEN

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

9. 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
Secretarul Consiliului de observatori:
Ghenadie CATLABUGA

- Consilier pentru probleme juridice al Fondului Provocările
Mileniului Moldova

Invitaţi:
1. John WILSON
2. Inga BURLACU

- Vice-director Rezident de Ţară al Corporaţiei Provocările
Mileniului
- Specialist relaţii publice şi media al Fondului Provocările
Mileniului Moldova

Ordinea de zi:
1.

Examinarea cererilor de retragere din componenţa Consiliului de Observatori al Fondului
Provocările Mileniului Moldova a dnei Valentina Catanoi şi a dlui Valeriu Prohniţchi.

2.

Aprobarea Planului de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova pentru
implementarea activităţilor Programului „Compact” în anul 2011.

3.

Aprobarea bugetului pentru anul 2011 al Programului „Compact” implementat de Fondul
Provocările Mileniului Moldova.

4.

Aprobarea Regulamentului de selectare a membrilor Grupului consultativ al Fondului
Provocările Mileniului Moldova.

5.

Delegarea Comitetului Executiv a funcţiei de modificare a adresei juridice a Fondului
Provocările Mileniului Moldova.

2

6.

Diverse. Informaţie prezentată de dna Leslie McCuaig, Director Rezident de Țară, Corporaţia
Provocările

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat sub conducerea d-lui Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii
Moldova, Preşedintele Consiliului de Observatori.
A fost anunţată prezenţa membrilor Consiliului de Observatori. Din motive legate de
serviciu la şedinţă nu este prezent dl Vasile Bumacov, Ministru al Agriculturii şi Industriei
Alimentare, care l-a delegat în calitate de reprezentant pe dl Dumitru Godoroja, Viceministru al
Agriculturii şi Industriei Alimentare, candidatura căruia a fost aprobată preliminar de Corporaţia
Provocările Mileniului (CPM). Deasemenea, la şedinţă nu sunt prezenţi dna Valentina Catanoi şi dl
Valeriu Prohniţchi, care au depus cerere de retragere din membrii Consiliului de Observatori
Preşedintele Consiliului de Observatori 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 de Observatori şi şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 9 membri cu
drept de vot ai Consiliului de Observatori din cei 11 şi 2 membri fără drept de vot cu statut de
observatori.
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. Membrii Consiliului au confirmat că au primit materialele
din timp şi au făcut cunoştinţă cu acestea.
Preşedintele Consiliului a confirmat ordinea de zi şi a propus aprobarea acesteia.
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.
Primul subiect. Examinarea cererilor de retragere din componenţa Consiliului de
Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova a dnei Valentina Catanoi şi a dlui Valeriu
Prohniţchi.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Ghenadie Catlabuga, Consilier pentru probleme juridice
al FPM Moldova, care a informat Consiliul despre faptul că doi membri ai Consiliului,
reprezentanţi ai societăţii civile şi sectorului privat, şi anume: dna Valentina Catanoi şi dl Valeriu
Prohniţchi, au depus cerere de retragere din componenţa Consiliului de Observatori, invocînd
situaţia de conflict de interese în calitate de motiv de retragere.
Dl Vladimir Filat, Preşedintele Consiliului de Observatori a solicitat informaţia privind
modul de suplinire a locurilor devenite vacante în Consiliu. Dl Ghenadie Catlabuga a comunicat că
locurile vacante în Consiliul de Observatori, în conformitate cu Statutul FPM Moldova, vor fi
suplinite cu reprezentanţi ai societăţii civile şi a sectorului privat selectaţi de Grupul Consultativ al
FPM Moldova.
Preşedintele şedinţei a menţionat că membrii Consiliului au luat act de cererile de retragere
menţionate, a declarat primul subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se treacă la subiectul
al doilea.
Al doilea subiect. Aprobarea Planului de lucru al Fondului Provocările Mileniului
Moldova pentru implementarea activităţilor Programului „Compact” în anul 2011.
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Dna Valentina Badrajan, Directorul Executiv al FPM Moldova a prezentat spre examinare şi
aprobare Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova pentru implementarea
activităţilor Programului „Compact” în anul 2011, care prevede activităţile programului sub
aspectul proiectelor, activităţii de monitorizare şi evaluare, precum şi administrarea programului.
Planul cuprinde atît activităţi lansate în 2010, cît şi activităţi ce vor fi lansate în anul curent, unele
dintre acestea continuînd şi în anii următori. De asemenea în plan sunt specificate precondiţiile ce
urmează a fi onorate de către Guvern şi instituţiile implementatoare.
Proiectul de Reabilitare a Drumurilor. Activitatea de proiectare detaliată a segmentului
de drum de 93 km (porţiunea Sărăteni – intersecţia Drochia) a fost iniţiată în iunie 2010 şi se va
finaliza în iunie curent. În cadrul acestei activităţi va fi elaborată documentaţia de licitaţie pentru
procurarea lucrărilor de reabilitare. Se planifica ca licitaţia internaţionala să fie lansata în august
curent, astfel ca companiile de construcţii să fie mobilizate în luna noiembrie. Lucrările propriu zice
de reabilitare vor derula pe o perioadă de 24 de luni, pînă la sfîrşitul anului 2013.
Serviciile de supraveghere a lucrărilor de reabilitare vor fi contractate concomitent cu
companiile responsabile de executarea lucrărilor de reabilitare.
În februarie curent va fi negociat şi semnat contractul cu compania responsabila de
elaborarea planului de acţiuni de strămutare, ce urmează a fi finalizat pînă la sfîrşitul lunii mai.
Acest plan, conform cerinţelor CPM, este necesar in cazurile, cînd sunt necesare achiziţionări de
teren pentru necesităţile reabilitării drumurilor.
Pentru minimizarea impactului negativ potenţial se elaborează planul de management de
mediu şi social, care cuprinde măsuri de atenuare a acestui impact. Procesul de elaborare a planului
a demarat concomitent cu lucrările de proiectare şi reprezintă o parte componentă a documentaţiei
de proiect. Pînă la sfîrşitul lunii iunie curent planul de management de mediu şi social va fi supus
expertizei ecologice de stat.
Planul de lucru include activităţi ce ţin de asigurarea suportului pentru Administraţia de Stat
a Drumurilor în procesul de implementare a proiectului. În acest sens FPM Moldova va recruta şi
contracta consultanţi individuali (naţionali şi internaţionali în domeniul ingineriei şi
managementului, achiziţiilor şi administrarea contractelor). De asemenea, se vor procura bunuri
necesare pentru implementarea activităţilor.
Cu referinţă la precondiţiile ce urmează a fi asigurate, dna Valentina Badrajan a menţionat,
că pentru proiectul de reabilitare a drumurilor este importantă îndeplinirea precondiţiei privind
cotele obligatorii de transfer ale mijloacelor destinate Fondului Rutier din volumul total al accizelor
la produsele petroliere. Cota obligatorie de transfer pentru anul 2011 este de 65%. Ţinînd cont de
volumul prognozat al mijloacelor destinate Fondului Rutier pentru anul 2011 se poate considera că
această precondiţie este realizată.
Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă. Acţiunile principale ce urmează a fi
realizate la activitatea de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare ţin de procurarea şi
executarea lucrărilor de proiectare pentru 11 sisteme de irigare centralizate. Lansarea licitaţiei
internaţionale pentru lucrările de proiectare şi a serviciilor de supraveghere se preconizează la
sfîrşitul lunii februarie curent, după care companiile vor avea o perioadă de 60 de zile pentru
prezentarea ofertelor. Mobilizarea companiilor de proiectare se prevede pentru luna iunie. Durata
perioadei de proiectare detaliată este de aproximativ 14 luni, iar lucrările propriu zise vor continua
pînă în luna august anul viitor.
De asemenea, sunt planificate activităţi ce ţin de procurarea de echipamente pentru Agenţia
Apele Moldovei şi alte instituţii implementatoare, inclusiv pentru Unitatea de monitorizare şi
supraveghere a asociaţiilor utilizatorilor de apă ce urmează a fi creată în cadrul agenţiei.
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Activitatea de reformă a sectorului de irigare cuprinde acţiunile ce ţin de crearea asociaţiilor
utilizatorilor de apă (AUA). Acestea se referă la elaborarea strategiei de implementare a activităţii
de reformare a sectorului, strategiei de informare şi sensibilizare a potenţialilor membri ai AUA.
Pentru constituirea cu succes a AUA se prevede ca în perioada aprilie – iulie anul curent să fie
formate grupurile de iniţiativă şi comitetele de fondare ale acestora, care vor reprezenta interesele
potenţialilor membri ai asociaţiilor la etapa de proiectare detaliată a sistemelor de irigare şi în
procesul de formare şi înregistrare a asociaţiilor.
Planul de acţiuni pentru această activitate prevede şi elaborarea unui plan de monitorizare,
care conform prevederilor Acordului Compact trebuie să fie elaborat de fiecare companie
implementatoare.
O altă serie de acţiuni se referă la suportul pentru Agenţia Apele Moldovei şi Ministerul
Justiţiei în formarea Unităţii de Monitorizare şi Supraveghere a activităţii AUA şi pentru
definitivarea manualelor de proceduri ce ţin de înregistrarea, monitorizarea şi supravegherea
activităţii asociaţiilor.
De asemenea, se prevede evaluarea capacităţilor instituţionale privind monitorizarea
resurselor de apă, cît şi suportul pentru Ministerul Mediului în promovarea proiectului Legii Apelor,
inclusiv elaborarea unor regulamente necesare privind implementarea acesteia.
Pe parcursul anului curent în cadrul activităţii privind accesul la finanţare în agricultură se
planifică a fi elaborat conceptul activităţii, manualul de politici şi proceduri, astfel pînă în august să
fie selectate instituţiile financiare participante şi lansat procesul de creditare a investiţiilor în
infrastructura post recoltare. Activitatea de creditare va demara iniţial ca un proiect pilot, urmînd ca
după 24 de luni de la lansare să fie efectuată o evaluare a impactului în baza căreia se va lua o
decizie de continuare a activităţii.
În cadrul activităţii de creştere a vînzărilor în agricultura performantă se prevede finalizarea
procesului de selectare şi mobilizare a companiei internaţionale responsabile de implementare.
Activitatea dată va fi implementată în comun cu USAID, care este responsabilă de procesul de
selectare şi contractare a companiei implementatoare. Pentru coordonarea activităţii, FPM Moldova
va elabora în comun cu USAID şi CPM un memorandum de înţelegere care va stabili relaţiile şi
responsabilităţile părţilor implicate în procesul de implementare.
În cadrul proiectului de Tranziţia la Agricultura Performantă există următoarele precondiţii:
(1) semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi Agenţia Apele Moldovei este o
precondiţie pentru acordarea suportului Agenţiei şi semnarea contractului cu compania responsabilă
de proiectarea detaliată; (2) semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi
Directoratul Liniei de Credit şi aprobarea manualului de politici şi proceduri a facilităţii de creditare
sunt precondiţii pentru debursarea fondurilor CPM pentru această activitate.
Activitatea de Monitorizare şi Evaluare. Conform Planului de Monitorizare şi evaluare al
Programului Compact, pentru anul 2011 sunt planificate trei studii/sondaje, care au ca scop
furnizarea datelor de bază pentru evaluarea impactului activităţilor programului asupra
beneficiarilor. În special, vor fi analizate următoarele efecte produse de Compact:
• asupra recoltelor, veniturilor, plăţilor salariale şi de arendă ale beneficiarilor în urma
activităţii de reformă a sectorului de irigare şi reabilitare a sistemelor de irigaţie;
• asupra investiţiilor în infrastructura post-recoltare în cadrul activităţii privind accesul
la finanţare în agricultură;
• în ce măsură beneficiarii aplică practicile moderne, promovate în cadrul activităţii de
creştere a vânzărilor în agricultura performantă.
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Pentru monitorizarea eficientă şi în timp real a activităţilor de implementare a Compactului
va fi elaborat şi instalat un sistem informaţional de management menit să faciliteze procesul de
planificare, monitorizare, raportare şi luare a deciziilor în procesul de implementare a Programului.
Pentru asigurarea fortificării capacităţilor personalului FPM Moldova şi a entităţilor de
implementare în domeniul monitorizării şi evaluării se planifică organizarea unor cursuri de
instruire specializate.
Administrarea programului. Planul de activităţi cuprinde un şir de activităţi de informare
şi comunicare care au ca scop asigurarea transparenţei procesului de implementare a Programului
Compact. Una din activităţile majore prevăzute la acest capitol este crearea Grupului Consultativ al
Fondului Provocările Mileniului Moldova, care va reprezenta societatea civilă, sectorul privat,
inclusiv beneficiarii proiectelor Compact. Membrii grupului consultativ vor fi selectaţi în baza unei
competiţii deschise.
În plan de asemenea sunt prevăzute activităţile care vor fi întreprinse în scopul informării
tuturor părţilor interesate despre derularea Programului şi rezultatele obţinute, cum ar fi dezvoltarea
unei pagini web accesibile publicului larg, elaborarea şi diseminarea diferitor publicaţii informative
şi organizarea evenimentelor publice. O atenţie deosebită, FPM Moldova va acorda mediatizării
implementării Programului.
Activităţile Programului Compact urmează a fi supuse uni proces de audit care va fi efectuat
la fiecare 6 luni de activitate. În acest scop, în luna aprilie urmează să fie selectată şi contractată o
companie de audit care va trebui să demareze procesul de auditare în perioada mai – iunie a anului
curent. Procedurii de audit vor fi supuse atît fondurile provenite din Grantul 609 (g), cît şi
mijloacele din Programul Compact.
Ţinînd cont de cele expuse, dna Valentina Badrajan, a solicitat aprobarea planului de lucru
al FPM Moldova pentru implementarea activităţilor Programului Compact în anul 2011.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim fără obiecţii Planul de lucru al Fondului Provocările
Mileniului Moldova pentru implementarea activităţilor Programului „Compact” în anul 2011.
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 bugetului pentru anul 2011 al Programului „Compact”
implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
Dna Valentina Badrajan, Directorul Executiv al FPM Moldova, a prezentat spre examinare
si aprobare bugetul programului Compact pentru anul 2011, elaborat in baza planului de activităţi
pentru aceiaşi perioadă. Bugetul se estimează în suma totală de 16,5 mln. dolari SUA, care cuprinde
doua surse de finanţare: mijloacele Acordului de grant 609g din 7 octombrie 2009 şi mijloacele
Acordului Compact.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim bugetul pentru anul 2011 al Programului „Compact”
implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
Preşedintele şedinţei a declarat al treilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al patrulea.
Al patrulea subiect. Aprobarea Regulamentului de selectare a membrilor Grupului
consultativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova.
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Subiectul dat a fost prezentat de către dna Inga Burlacu, specialist relaţii publice şi media al
FPM Moldova, care a prezentat spre examinare si aprobare Regulamentul de selectare a membrilor
Grupului consultativ al FPM Moldova.
În conformitate cu punctul 55 al Statutului FPM Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 161 din 4 martie 2010, Consiliul de Observatori stabileşte procedura de selectare a
membrilor Grupului consultativ, acesta fiind un organ al FPM Moldova menit să asigure procesul
consultativ cu societatea civilă pe parcursul derulării Programului Compact, precum şi să selecteze
membrii Consiliului de Observatori - reprezentanţi ai societăţii civile şi a sectorului privat.
În acest scop, FPM Moldova a elaborat proiectul Regulamentului privind selectarea
membrilor Grupului consultativ, care prevede modul de anunţare şi desfăşurare a concursului şi
procedura de evaluare şi selectare a membrilor Grupului consultativ. Procedurile elaborate vin să
asigure transparenţa procesului de selectare şi respectarea principiului competiţiei deschise.
Regulamentul menţionat a fost elaborat ţinînd cont de recomandările Corporaţiei Provocările
Mileniului şi cele mai bune practici de instituire a unor foruri consultative similare de către
instituţiile naţionale şi internaţionale.
Regulamentul privind selectarea membrilor Grupului consultativ include prevederi ce se
referă la: misiunea, funcţiile, componenţa Grupului consultativ; etapele selectării membrilor
Grupului consultativ, inclusiv modul de anunţare a concursului, criteriile de eligibilitate; procedura
şi criteriile de evaluare a candidaţilor; definirea conflictului de interese; modul de suplinire a
locurilor devenite vacante în cadrul Grupului consultativ.
Ţinînd cont de cele menţionate, dna Inga Burlacu a solicitat aprobarea Regulamentului
privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova.
Dna Valentina Badrajan a menţionat că Regulamentul propus a fost preliminar coordonat cu
Corporaţia Provocările Mileniului, fiind discutat în detalii, inclusiv referitor la prevederile ce ţin de
noţiunea de conflict de interese. După aprobarea Regulamentului, urmează să fie lansat procesul de
informare a societăţii, inclusiv prin intermediul Consiliului naţional pentru participare, Consiliilor
de dezvoltare regională pentru a invita participanţi la concursul de selectare a membrilor Grupului
consultativ. Estimativ într-o lună şi jumătate, acest proces se va finaliza cu selectarea unei
componenţe noi a membrilor Grupului consultativ.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim Regulamentul de selectare a membrilor Grupului consultativ
al FPM Moldova.
Preşedintele şedinţei a declarat al patrulea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al cincilea.
Al cincilea subiect. Delegarea Comitetului Executiv a funcţiei de modificare a adresei
juridice a Fondului Provocările Mileniului Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Ghenadie Catlabuga, Consilier pentru probleme juridice
al FPM Moldova, care a informat Consiliul despre faptul că în conformitate punctul 16 (b) al
Statutului FPM Moldova, una din atribuţiile Consiliului de Observatori este stabilirea şi modificarea
sediului (adresei juridice) FPM Moldova, cu excepţia cazului cînd Consiliul de Observatori decide
atribuirea acestei funcţii altui organ al FPM Moldova.
Ţinînd cont de faptul că FPM Moldova şi-a transferat oficiul de pe adresa: mun. Chişinău,
Piaţa marii Adunări Naţionale, 1, bir 658, pe adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga, 21, etaj 4,
oficiul 5, este necesar de a opera modificarea sediului (adresei juridice) FPM Moldova cu
notificarea organelor abilitate.
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Pentru a reduce din povara atribuţiilor cu caracter tehnic al Consiliului de Observatori, se
solicită de a delega Comitetului Executiv funcţia de modificare a sediului (adresei juridice) FPM
Moldova în corespundere cu punctul 16 (b) al Statutului FPM Moldova.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim delegarea Comitetului Executiv a funcţiei de modificare a
sediului (adresei juridice) FPM Moldova.
Preşedintele şedinţei a declarat al cincilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la ultimul subiect.
Al şaselea subiect. Diverse.
În cadrul acestui subiect, dna Leslie McCuaig, Director Rezident de Țară, Corporaţia
Provocările Mileniului, l-a prezentat pe dl John Wilson, desemnat în calitate de Vice-director
Rezident de Ţară, care şi-a început activitatea în această funcţie din decembrie 2010. Dl John
Wilson deţine o experienţă relevantă în domeniu, inclusiv în inginerie, construcţie de drumuri,
irigare, etc., care va fi extrem de valoroasă pentru FPM Moldova şi CPM.
Dna Leslie McCuaig a menţionat despre vizita din martie curent a vicepreşedintelui SUA, dl
Joe Biden în Moldova, care împreuna cu preşedintele SUA, dl Barack Obama şi secretarul de stat al
SUA, dna Hillary Clinton susţin foarte mult activităţile din cadrul programului Compact în
Moldova. În acest context, dna Leslie McCuaig a menţionat că activităţile Compact din Moldova
vor fi o temă de discuţie la nivel înalt cu dl vicepreşedinte al SUA şi sunt activităţi de succes pentru
a fi împărtăşite cu dumnealui. De asemenea, dna Leslie McCuaig a ţinut să menţioneze în calitate de
director de ţară al CPM, faptul că în cadrul acestei vizite la nivel înalt va fi abordată şi problema
traficului de fiinţe umane care este destul de importantă, acest subiect fiind tratat foarte serios de
guvernul SUA şi de CPM. În acelaşi timp se recunoaşte faptul că Guvernul Republicii Moldova
întreprinde toate măsurile posibile pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Dl Vladimir Filat, Preşedintele Consiliului de Observatori a salutat venirea dlui John Wilson
în Moldova, a menţionat că experienţa sa este foarte utilă şi cu siguranţă se va influenţa pozitiv
mersul implementării Programului.
Examinând informaţia prezentată în cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori
HOTĂRĂŞTE:
1. A lua act de cererile de retragere din componenţa Consiliului de Observatori al Fondului
Provocările Mileniului Moldova a dnei Valentina Catanoi şi a dlui Valeriu Prohniţchi.
2. Se aprobă Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova pentru
implementarea activităţilor Programului „Compact” în anul 2011.
3. Se aprobă bugetul pentru anul 2011 a Programului „Compact” implementat de Fondul
Provocările Mileniului Moldova.
4. Se decide de a stabili sediul permanent al Fondului Provocările Mileniului Moldova pe
adresa mun. Chişinău str. N. Iorga 21, cu alocarea spaţiilor suplimentare în cadrul aceluiaşi
edificiu, în conformitate cu necesităţile de activitate ale Fondului Provocările Mileniului
Moldova.
5. Se aprobă Regulamentul de selectare a membrilor Grupului consultativ al Fondului
Provocările Mileniului Moldova.
6. Se aprobă delegarea Comitetului Executiv a funcţiei de modificare a sediului (adresei
juridice) Fondului Provocările Mileniului Moldova.
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Vladimir FILAT

________________________________

Prim-ministru al Republicii Moldova
Preşedintele Consiliului de Observatori

Valentina BADRAJAN

________________________________

Director executiv al FPM Moldova

Ghenadie CATLABUGA

_________________________________

Consilier pentru probleme juridice,
Secretarul Consiliului de Observatori
al FPM Moldova
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