PROCES-VERBAL nr. 9
al şedinţei Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
22 aprilie 2011, ora 11.00
Guvernul Republicii Moldova, biroul 524
Membrii Consiliului de Observatori:
1. Vladimir FILAT

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

2. Victor BODIU

- Secretar 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. Alecu RENIȚĂ

- Lider, Mişcarea Ecologistă din Moldova

8. Alexandru SLUSARI

- Președinte, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi
Industria Alimentară

9. Emilia MALAIRĂU

- Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ
Americană din Moldova”

10. Dumitru URSU

- Președinte, Asociația Băncilor din Moldova

11. Vladimir FLOREA

- Președinte, Asociaţia Patronală “Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor din Republica 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. Roman CAZAN

- Secretar General Adjunct al Guvernului, reprezentantul dlui
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Victor BODIU, Secretar General al Guvernului, Vicepreşedintele
Consiliului de Observatori
3. Vasile BUMACOV

- Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

4. Anatolie ŞALARU

- Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

5. Gheorghe ŞALARU

- Ministru al Mediului

6. Alecu RENIȚĂ

- Lider, Mişcarea Ecologistă din Moldova

7. Alexandru SLUSARI

- Președinte, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi
Industria Alimentară

8. Emilia MALAIRĂU

- Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ
Americană din Moldova”

9. Eugen DAȚCO

- Director executiv, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din
Republica Moldova, reprezentantul dlui Vladimir FLOREA
Președintele Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor din Republica 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:
Sergiu IUNCU

- Directorul Proiectului Tranziția la Agricultura Performantă al
Fondului Provocările Mileniului Moldova

Ordinea de zi:
1.
2.

3.
4.
5.

Informarea privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova şi selectarea
membrilor neguvernamentali ai Consiliului de observatori ai FPM Moldova.
Aprobarea semnării Acordului între Instituţia Publică „Fondul Provocările Mileniului
Moldova” şi Agenția „Apele Moldovei” privind implementarea unor activităţi în cadrul
programului “Compact”.
Aprobarea rezultatelor procesului de negociere şi a semnării contractului cu consultantul
responsabil de managementul pentru implementarea proiectului (MIP).
Aprobarea Planului de procurări al Fondului Provocările Mileniului Moldova pentru perioada
aprilie-septembrie 2011.
Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada
decembrie 2010 – martie 2011.
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6.

7.

Informarea privind procurările serviciilor de consultanţă individuală, efectuate de FPM
Moldova în perioada decembrie 2010 – martie 2011, precum şi aranjamentele de aprobare a
deciziilor de procurare în cadrul FPM Moldova.
Aprobarea ratelor de compensare a cheltuielilor de cazare și a diurnelor în cazul detașării
angajaților FPM Moldova în interes de serviciu.

Subiecte la ordinea de zi ale membrilor Consiliului de Observatori, reprezentanți ai societății
civile și sectorului privat:
8.

9.

Numirea unui membru al Consiliului de Observatori al FPM Moldova, reprezentant al
societății civile și sectorului privat, în calitate de membru al Comitetului Executiv al FPM
Moldova.
Selectarea candidaților pentru locurile vacante de membru al Grupului consultativ al FPM
Moldova.

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 sînt prezenți:
- dl Veaceslav Negruța, Ministru al Finanţelor;
- dl Dumitru Ursu, Președintele Asociației Băncilor din Moldova;
- dl Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de Observatori,
care l-a delegat în calitate de reprezentant pe dl Roman Cazan, Secretar General Adjunct al
Guvernului;
- dl Vladimir Florea, Președintele Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din
Republica Moldova”, care l-a delegat în calitate de reprezentant pe dl Eugen Dațco, Directorul
executiv al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova.
Candidaturile celor doi reprezentanți, i.e. dl Roman Cazan și dl Eugen Dațco, în
conformitate cu prevederile statutului FPM Moldova au fost aprobate preliminar de Corporaţia
Provocările Mileniului (CPM).
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 membri, precum şi 2 membri cu statut de
observator.
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.

3

Primul subiect. Informarea privind selectarea membrilor Grupului consultativ al FPM
Moldova şi selectarea membrilor neguvernamentali ai Consiliului de observatori ai FPM Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FPM
Moldova, care a informat Consiliul despre faptul că în conformitate cu Statutul Fondului
Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova), aranjamentele instituționale prevăd crearea
Grupului consultativ al instituției, care întruneşte 7 membri, dintre care 5 membrii reprezintă
societatea civilă și sectorul privat şi 2 membri – autorităţile publice locale. În scopul creării
Grupului consultativ, Consiliul de Observatori al FPM Moldova a aprobat pe data de 18 februarie
curent Regulamentul privind selectarea membrilor Grupului consultativ, care stabilește modul de
anunţare şi desfăşurare a concursului şi procedura de evaluare şi selectare a membrilor.
Astfel, conform prevederilor regulamentului respectiv, în perioada 21 februarie – 4 martie
curent a fost desfășurată o amplă campanie de informare a societății civile și sectorului privat
despre lansarea concursului de selectare a membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova. În
cadrul campaniei de informare au fost publicate articole informative în 14 publicații locale și
regionale, expediate comunicate informative în adresa mass-media națională și locală, preluate de
mai multe portaluri informaționale și plasat pe pagina web a FPM Moldova, expediate scrisori cu
caracter informativ organizațiilor care reprezintă rețele de organizații neguvernamentale în anumite
domenii, cum sînt Federația Națională a Fermierilor, Mișcarea Ecologistă din Moldova, Consiliul
Național pentru Participare, Camera de Comerț și Industrie, Confederația Națională a Patronatelor,
Consiliile regionale de dezvoltare etc. De asemenea a fost organizată o prezentare pentru 10
organizații locale din cadrul rețelei Federației Agricultorilor ”AGROinform”.
În rezultatul concursului anunțat 12 organizații au prezentat dosarele, evaluate conform
criteriilor de evaluare stabilite în Regulamentul privind selectarea membrilor Grupului consultativ.
Pentru evaluarea candidaților a fost creat un grup de lucru format din doi reprezentanți ai FPM
Moldova și un reprezentat al Consiliului Național pentru Participare.
Primele 5 organizații care au acumulat punctaj maxim au fost următoarele organizații și
reprezentanții acestora: Mişcarea Ecologistă din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale “Viitorul”, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară,
Asociaţia Patronală “Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova”, Asociaţia
patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”. Totodată, în perioada 4 -14 martie curent,
Cancelaria de Stat a selectat și propus membrii Grupului consultativ care reprezintă autoritățile
administrației publice locale - Mircea Martîniuc, președintele raionului Soroca și Ion Pantaz,
primarul comunei Jora de Mijloc.
Urmare a acestor acțiuni, pe data de 5 aprilie curent, după aprobarea de către Corporația
provocările Mileniului a candidaturilor membrilor, a fost convocat Grupul consultativ al FPM
Moldova în componența a 7 persoane:
- președinte, Mişcarea Ecologistă din Moldova
• Alecu Reniță
• Viorel Chivriga - coordonator, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul”
• Alexandru Slusari - președinte, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi
Industria Alimentară
• Vladimir Florea - președinte, Asociaţia Patronală “Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor din Republica Moldova”
• Emilia Malairău - director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană
din Moldova”
• Mircea Martîniuc - președintele raionului Soroca
- primarul comunei Jora de Mijloc
• Ion Pantaz
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În cadrul ședinței membrii Grupului consultativ al FPM Moldova, care reprezintă societatea
civilă și sectorul privat, au selectat membrii neguvernamentali ai Consiliului de observatori, în
număr de 5 persoane (procesul verbal al ședinței Grupului consultativ din 5 aprilie 2011), pe care
dna Badrajan i-a prezentat Consiliului de Observatori:
• Alexandru Slusari - Președintele Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi
Industria Alimentară
• Emilia Malairău - Directorul executiv al Asociaţia patronale „Camera de Comerţ
Americană din Moldova”
Președintele
Mişcării Ecologiste din Moldova
• Alecu Reniță
• Vladimir Florea - Președintele Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor din Republica Moldova”
Președintele
Asociaţiei Băncilor din Moldova
• Dumitru Ursu
Persoanele nominalizate pentru funcția de membri ai Consiliului de observatori au fost
aprobate de Corporația Provocările Mileniului, astfel devenind membri cu drept de vot ai
Consiliului de observatori pentru perioada mandatului de 2 ani: 5 aprilie 2011 – 4 aprilie 2013.
Deoarece, mai mulți membri ai Grupului consultativ au fost selectați în calitate de membri ai
Consiliului de Observatori, locurile vacante urmează să fie suplinite cu candidați din lista adițională
sau prin anunțarea unui nou concurs, în funcție de decizia membrilor neguvernamentali ai
Consiliului de Observatori, care sunt abilitați, conform statutului, să selecteze candidaturi pentru
suplinirea locurilor vacante din Grupul consultativ.
Ţinînd cont de cele menţionate, s-a transmis în atenția Consiliului de Observatori copia
procesului verbal al ședinței Grupului consultativ din 5 aprilie 2011 și CV-urile membrilor
neguvernamentali ai Consiliului de observatori, pentru a lua act.
Preşedintele şedinţei a salutat membrii neguvernamentali, a declarat primul subiect al
şedinţei ca fiind închis şi a propus să se treacă la subiectul al doilea.
Al doilea subiect. Aprobarea semnării Acordului între Instituţia Publică „Fondul
Provocările Mileniului Moldova” şi Agenția „Apele Moldovei” privind implementarea unor
activităţi în cadrul programului “Compact”.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Sergiu Iuncu, Directorul Proiectului Tranziția la
Agricultura Performantă al FPM Moldova care a informat membrii Consiliului de Observatori
despre faptul că implementarea proiectelor din cadrul programului „Compact” se efectuează prin
intermediul Entităţilor de Implementare în baza acordurilor de implementare încheiate cu FPM
Moldova şi care nemijlocit includ sarcinile şi obligaţiunile ambelor parţi. În urma evaluărilor
efectuate de CPM s-a decis ca rolul de Entitate de Implementare a Activităților Reforma Sectorului
de Irigare şi Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare din cadrul proiectului Tranziţia la
Agricultura Performantă a programului “Compact” să fie atribuit Agenţiei „Apele Moldovei”. In
acest sens rolul agenţiei „Apele Moldovei” in calitate de Entitate de Implementare va fi deosebit de
cel al unei Entităţi de Implementare in sensul clasic si se va reduce mai mult la activităţi de
susținere și facilitare a consultantului responsabil de managementul pentru implementarea
proiectului.
Astfel, FPM Moldova, Agenția „Apele Moldovei” şi CPM au elaborat proiectul acordului
de implementare a activităților respective din cadrul proiectului Tranziţia la Agricultura
Performantă. Acesta include asemenea compartimente, precum:
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• Responsabilitățile Agenției și ale FPM Moldova în implementarea activităților proiectului;
• Crearea Unității de supraveghere și monitorizare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru
irigare;
• Acordarea consultanței referitor la designul detaliat al sistemelor centralizate de de irigare;
• Executarea contractelor de transfer de management asupra sistemelor centralizate de irigare;
• Acordarea spațiilor în condiții de securitate pentru păstrarea tehnicii acordate Asociațiilor
utilizatorilor de apă, precum și a echipamentului pentru măsurarea cantității și calități apei;
• Efectuarea altor funcţii legate de implementarea Proiectului.
În conformitate cu acordul menționat, în scopul fortificării capacităţilor Agenției „Apele
Moldovei” pentru implementarea activităților Proiectului, FPM Moldova va pune la dispoziția
Agenției următoarele resurse necesare pentru crearea unităţii de supraveghere şi monitorizare a
asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare:
• echipament de birou (calculatoare, imprimantă, copiator şi alt echipament periferic);
• mobilier (mese, scaune şi alte piese de birou);
• un vehicul.
De asemenea, FPM Moldova va fortifica capacitățile tehnice ale asociațiilor utilizatorilor de
apă pentru irigare de menținere a sistemelor centralizate de irigare reabilitate, oferind cîte un set de
echipament şi utilaj tehnic pentru fiecare din cele şase Staţiuni Tehnologice de Irigare (STI), aflate
în subordinea Agenției „Apele Moldovei” din raza de deservire a celor 11 sisteme centralizate de
irigare care urmează a fi reabilitate. Lista exactă de utilaj şi echipament va fi stabilită în anul 4 al
programului “Compact” când lucrările de reabilitare vor fi in fază finală, iar necesităţile respective
vor fi mai uşor de identificat. La moment este prevăzut că fiecare set de echipament destinat pentru
fiecare din STI va consta din:
• Staţii tehnice mobile cu setul complet de deservire a Sistemelor de Irigare;
• Echipament pentru menţinerea sistemelor de irigare (excavatoare de capacitate înaltă si mica,
aparate de sudat, pompe de evacuarea a apelor, etc);
Acordul de asemenea prevede localizarea și transferul către unităţile teritoriale ale Agenţiei
„Apele Moldovei” a unei părți din echipamentul destinat creării Reţelei naţionale de monitorizare în
timp real a cantităţii şi calităţii apei. Acesta include:
• Servere GIS cu aplicaţiile software şi modulele de modelare hidrologica;
• Calculatoare şi alt echipament periferic;
• Echipament de monitorizare pentru managementul bazinelor hidrografice.
Ţinînd cont de cele menţionate, precum și de faptul 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, inclusiv a acordurilor de
implementare semnate cu entităţile de implementare, dl Iuncu a solicitat aprobarea semnării
Acordului între Instituţia Publică „Fondul Provocările Mileniului Moldova” şi Agenția „Apele
Moldovei” privind implementarea activităților Reforma Sectorului de Irigare și Reabilitarea
Sistemelor Centralizate de Irigare a Proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă”.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim semnarea Acordului între Instituţia Publică „Fondul
Provocările Mileniului Moldova” şi Agenția „Apele Moldovei” privind implementarea activităţilor
Reforma Sectorului de Irigare şi Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare din cadrul
proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă a programului „Compact”.
Preşedintele şedinţei a declarat al doilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al treilea.
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Al treilea subiect. Aprobarea rezultatelor procesului de negociere şi a semnării
contractului cu consultantul responsabil de managementul pentru implementarea proiectului
(MIP).
Subiectul dat a fost prezentat de dl Sergiu Iuncu, Directorul Proiectului Tranziția la
Agricultura Performantă al FPM Moldova care a ținut să menționeze că proiectele programului
Compact se implementează prin intermediul entităților de implementare. În acest sens, rezultatele
evaluării capacităţilor Agenţiei „Apele Moldovei” de a gestiona un proiect complex şi de amploare
au evidenţiat insuficienţa capacităţilor. Respectiv, Corporația Provocările Mileniului a recomandat
contractarea unei companii internaţionale de consultanţă cu capacităţi manageriale şi inginereşti şi
cu experienţă anterioară în domeniu, care să îndeplinească rolul de consultant în managementul
proiectelor. Compania va raporta FPM Moldova despre mersul lucrărilor şi prestaţia contractorilor
în cadrul celor două activităţi şi, suplimentar, va informa conducerea Agenţiei „Apele Moldovei”
privind implementarea proiectelor.
Procesul de procurare a consultantului MIP a fost lansat în baza Planului de Procurări al
FPM Moldova pentru perioada octombrie 2010 - martie 2011, aprobat la şedinţa Consiliului de
Observatori din 29 septembrie 2010. Termenul de prezentare a ofertelor a expirat pe data de 10
ianuarie 2011. La această licitaţie au prezentat ofertele următoarele companii internaţionale:
• GFA Consulting Group GmbH (Germania) în asociere cu compania Consulting Engineers
Salzgitter GmbH (Germania);
• WYG International Limited (UK) în asociere cu GITEC Consult GmbH (Germany);
• SNC Lavalin (Franţa) în asociere cu SNC Lavalin (Romania);
• GOPA Worldwide Consultants (Germania), în asociere cu compania AFC Consultants
International GmbH (Germania) şi AHT Group AG (Germania).
În rezultatelor evaluării combinate (tehnice şi financiare), compania câștigătoare a
contractului pentru servicii de MIP este compania GOPA Worldwide Consultants în asociere cu
AFC Consultants International şi AHT Group AG, cu care au fost negociate condiţiile contractului.
În conformitate cu Acordul de implementare a programului semnat între Guvern şi CPM,
Managerul extern de implementare a proiectului urmează a fi aprobat de către organul suprem al
instituţiei. În acest sens se solicită Consiliului de Observatori al FPM Moldova aprobarea
rezultatelor negocierii contractului cu consultantul responsabil de managementul pentru
implementarea proiectului și semnarea contractului cu compania GOPA Worldwide Consultants în
asociere cu AFC Consultants International şi AHT Group AG.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim rezultatele negocierii și semnarea de către FPM Moldova cu
compania GOPA Worldwide Consultants în asociere cu AFC Consultants International şi AHT
Group AG a contractului de servicii de management în implementarea proiectelor.
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 Planului de procurări al Fondului Provocările Mileniului
Moldova pentru perioada aprilie-septembrie 2011.
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Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Director executiv al FPM
Moldova, care a prezentat spre examinare și aprobare Planul de Procurări pentru perioada aprilie –
septembrie 2011, care ulterior urmează a fi aprobat de către Corporația Provocările Mileniului.
Suma totala a Planului de Procurări se estimează la 135,9 mln. dolari SUA. Cifrele
menţionate în planul de procurări reprezintă costuri estimative ale serviciilor, lucrărilor şi bunurilor,
sunt confidențiale şi nu pot fi făcute publice, fiind prezentate doar pentru informarea membrilor
Consiliului de Observatori.
Dna Badrajan a ținut să menționeze faptul că Planul de Procurări include descrierea fiecărei
activităţi propuse sub aspectul proiectelor și s-a referit la principalele procurări.
Astfel, activităţile majore propuse în Planul de Procurări se refera la Proiectul Reabilitarea
Drumurilor, care prevede reabilitarea porţiunii de drum cu o lungime de 93 de km pe segmentul de
drum Sărăteni - Soroca.
In scopul asigurării calităţii și executării in termen a lucrărilor de reabilitare se prevede
contractarea în limita bugetului prin licitaţie competitivă a companiei pentru supravegherea tehnică
a lucrărilor de reabilitare a drumurilor, așa-numitul „inginer al proiectului”, companie, care va fi
responsabilă de:
•
•
•
•
•
•
•

activităţi de pre-construcţie;
administrarea contractelor de lucrări civile;
aprobarea materialelor, tehnicilor şi programelor de lucru;
supravegherea directă a lucrărilor şi monitorizarea progresului fizic şi financiar;
recepţia lucrărilor şi aprobarea plăţilor;
asistenţă tehnică pe perioada executării lucrărilor;
supravegherea în decursul perioadei de garanţie.

Numărul contractelor de supraveghere tehnică va depinde de numărul contractelor de lucrări
de reabilitare a drumurilor.
Referitor la Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă, dna Badrajan a menționat că
acesta include un sir de activităţi, după cum urmează:
• Procurarea setului necesar de mobilier, echipamentului de birou şi a unui vehicul pentru
Unitatea de Monitorizare şi Supraveghere a Asociaţiilor Utilizatorilor apă din cadrul
Agenţiei de Stat „Apele Moldovei";
• Elaborarea şi implementarea strategiei de informare publică privind Activitatea Acces la
Finanţare în Agricultură.
Strategia de informare publică şi toate materialele de publicitate se planifică a fi elaborate
până la lansarea activităţii de informare, care va avea loc la sfârşitul lunii august 2011, concomitent
cu lansarea activităţii Facilitatea de Creditare Post-Recoltare în Agricultura Performantă.
• Servicii Dezvoltarea Investiţiilor.
La capitolul Monitorizare si Evaluare se prevede procurarea serviciilor pentru efectuarea
studiilor de evaluare. Potrivit termenilor Acordului “Compact” şi Planului de Monitorizare şi
Evaluare, FPM Moldova urmează să efectueze studii de evaluare pentru următoarele activităţi din
cadrul Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă:
• Evaluarea activităţilor „Reforma sectorului de irigare” şi „Reabilitarea sistemelor
centralizate de irigare” pentru identificarea în ce măsură aceste activităţi au influenţat
creşterea recoltelor, veniturilor, plăţilor salariale şi de arendă a beneficiarilor.
8

• Evaluarea activităţii „Creşterea vânzărilor în agricultura performantă" în scopul stabilirii
în ce măsură beneficiarii aplică practicile moderne promovate de program.
• Evaluarea activităţii „Acces la finanţare în agricultură" în scopul aflării în ce măsură
aceasta a influenţat creşterea investiţiilor în infrastructura post-recoltare.
Dna Badrajan s-a mai referit și la următoarele procurări care se propun a fi incluse în Planul
de procurări al FPM Moldova pentru perioada aprilie-septembrie 2011:
• Elaborarea şi implementarea Sistemului Informaţional de Management;
• Elaborarea paginii web a FPM Moldova;
• Elaborarea manualului de identitate vizuală a FPM Moldova;
• Echipament de birou şi mobilă;
• Reparaţia oficiului FPM Moldova;
• Asigurarea echipamentului/bunurilor şi vehiculelor FPM Moldova.
Ţinînd cont de cele expuse, dna Valentina Badrajan, a solicitat aprobarea Planului de
Procurări al FPM Moldova perioada aprilie-septembrie 2011.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim Planul de Procurări al FPM Moldova pe perioada aprilieseptembrie 2011.
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. Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de
FPM Moldova în perioada decembrie 2010 – martie 2011.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Director executiv al FPM
Moldova, care a informat Consiliul de Observatori despre faptul că în conformitate cu Directivele
de Procurare ale CPM, procurările efectuate prin procedura de shopping (concurs între cel puţin trei
oferte) se prezintă lunar pentru aprobare organului suprem de conducere al FPM Moldova.
Ţinînd cont de faptul că procurările urmează să fie aprobate lunar, suma medie a acestor
procurări este relativ joasă (aproximativ 1500 dolari SUA), iar Consiliul de Observatori nu poate fi
convocat lunar, FPM Moldova a solicitat de la Corporația Provocările Mileniului aprobarea
delegării acestui drept în competenţa Comitetului Executiv.
La 20 aprilie 2011 CPM a acceptat aprobarea de către Comitetul Executiv a procurărilor prin
procedura indicată, cu condiţia ca procurările ce depăşesc suma de 25000 dolari SUA, să fie
transmise ulterior spre informare Consiliului de Observatori, în cadrul ședinței imediat următoare
procurării respective.
Examinînd materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au
aprobat procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada decembrie
2010 – martie 2011.
Preşedintele şedinţei a declarat al cincilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la ultimul subiect.
Al şaselea subiect. Informarea privind procurările serviciilor de consultanţă individuală,
efectuate de FPM Moldova în perioada decembrie 2010 – martie 2011, precum şi aranjamentele de
aprobare a deciziilor de procurare în cadrul FPM Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Director executiv al FPM
Moldova, care a informat membrii Consiliului despre faptul că la 7 decembrie 2010 Consiliul de
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Observatori a aprobat amendamentul la Planul de Procurări al FPM Moldova pentru perioada
octombrie 2010 - martie 2011.
Unul din articolele incluse în amendamentul la planul de procurări respectiv prevede
procurarea consultanţilor individuali (internaţionali şi/sau locali) pentru servicii de consultanţă de
scurtă durată (2-3 săptămîni). Totodată, s-a convenit că FPM Moldova va informa Consiliul de
Observatori privind selectarea consultanţilor conform acestui articol din planul de procurări.
Ţinind cont de cele menţionate, FPM Moldova a adus la cunoştinţa Consiliului de
Observatori faptul că în perioada de la şedinţa Consiliului de Observatori din 7 decembrie 2010
pînă în prezent au fost procurate serviciile unui consultant individual internaţional pentru prestarea
serviciilor de evaluare a ofertelor tehnice pentru servicii de Manager de Implementare a Proiectului.
În continuare, dna Badrajan a informat membrii Consiliului despre faptul că Directivele de
procurare ale Corporaţiei Provocările Mileniului stabilesc expres lista acţiunilor ce ţin de domeniul
procurărilor, care urmează a fi aprobate de Consiliul de Observatori. In scop de informare, lista
acestor competenţe a fost prezentată Consiliului de Observatori la şedinţa din 16 iulie 2010 precum
și în cadrul ședinței date.
S-a adus la cunoștință Consiliului faptul că pînă în prezent, Unitatea de Management a FPM
Moldova a supus aprobării Consiliului de Observatori o listă mai extinsă de decizii de procurare
decît cele atribuite în competenţa Consiliului în baza Directivelor de procurare. Cauza principală a
acestei practici a fost faptul că procurările erau în totalitate, atît pregătite, cît şi efectuate de echipa
FPM Moldova, iar conform practicilor de segregare a responsabilităţilor la procurare, aprobarea
unor decizii este necesar să fie efectuată de către un alt organ decît cel ce efectuează activitatea de
pregătire și efectuare a procurării.
La 7 septembrie 2010 a fost semnat contractul cu compania Booz Allen Hamilton pentru
prestarea serviciilor de Agent de Procurări al FPM Moldova. Proiectul contractului în cauză, înainte
de semnare, a fost aprobat de Consiliul de Observatori al FPM Moldova la şedinţa din 3 septembrie
2010 şi de către CPM la aceiaşi dată. In conformitate cu contractul menţionat, activităţile de
procurare ale FPM Moldova se efectuează de către agentul în cauză.
In aceste circumstanţe, se asigură aplicarea principiului de segregare a responsabilităţilor în
activitatea de procurare.
Ţinînd cont de cele menţionate, FPM Moldova a adus la cunoştinţă membrilor Consiliului
de Observatori cerinţele CPM de aprobare a procurărilor și i-a informat despre faptul că în
continuare FPM Moldova se va conforma cu Directivele de procurare ale CPM, iar deciziile de
procurare vor fi supuse aprobării Consiliului de Observatori în măsura cerută de directivele
menţionate.
Examinînd materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au luat
act de informația prezentată.
Preşedintele şedinţei a declarat al șaselea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la ultimul subiect.
Al şaptelea subiect. Aprobarea ratelor de compensare a cheltuielilor de cazare și a
diurnelor în cazul detașării angajaților FPM Moldova în interes de serviciu.
Dl Vlad Filat, Președintele Consiliului de Observatori a propus transmiterea acestui subiect
în competența Comitetului executiv al FPM Moldova, căruia i se va delega împuternicirea de a lua
o decizie finală la acest subiect.
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Examinînd această propunere, membrii Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au
decis că împuternicirea de adoptare a deciziei finale privind aprobarea ratelor de compensare a
cheltuielilor de cazare și a diurnelor în cazul detașării angajaților FPM Moldova în interes de
serviciu, se transmite în competența Comitetului executiv al FPM Moldova.
Membrii Consiliului de Observatori, reprezentanți ai societății civile și sectorului privat, în
conformitate cu prevederile articolelor 40, 55 ale Statutului FPM Moldova, separat de membrii
guvernamentali ai Consiliului de Observatori, au examinat următoarele subiecte:
Al optulea subiect. Numirea unui membru al Consiliului de Observatori al FPM Moldova,
reprezentant al societății civile și sectorului privat, în calitate de membru al Comitetului Executiv
al FPM Moldova.
În rezultatul dezbaterilor, membrii Consiliului de Observatori, reprezentanți ai societății
civile și sectorului privat au propus candidatura dnei Emilia Malairău, membru cu drept de vor al
Consiliului de Observatori, în calitate de membru al Comitetului executiv FPM Moldova,
reprezentant al societății civile și sectorului privat.
Examinînd candidatura propusă, membrii Consiliului de Observatori, reprezentanți ai
societății civile și sectorului privat au votat unanim pentru numirea dnei Emilia Malairău în calitate
de membru al Comitetului executiv FPM Moldova pe durata mandatului său în Consiliul de
Observatori.
Al nouălea subiect. Selectarea candidaților pentru locurile vacante de membru al Grupului
consultativ al FPM Moldova.
În rezultatul dezbaterilor la acest subiect, dl Alexandru Slusari a propus de a-l selecta din
lista candidaților preselectați în cadrul concursului pentru membrii Grupului consultativ pe dl
Sergiu Harea, șeful Departamentului Dezvoltare Economică al Camerei de Comerț și Industrie a
RM. Candidatura propusă a fost susținută unanim de membrii Consiliului de Observatori,
reprezentanți ai societății civile și sectorului privat.
Cit privește restul funcțiilor vacante de membri ai Grupului consultativ, s-a propus de a
lansa un concurs adițional pentru selectarea candidaților la cele trei locuri vacante de membri ai
Grupului consultativ al FPM Moldova. Concursul urmează a fi lansat de FPM Moldova în cel mai
scurt timp posibil, în conformitate cu Regulamentul de selectare a membrilor Grupului consultativ.

Examinând informaţia prezentată în cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de rezultatele selectării membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova şi
selectării membrilor neguvernamentali ai Consiliului de observatori ai FPM Moldova.
2. Se aprobă semnarea Acordului între Instituţia Publică „Fondul Provocările Mileniului
Moldova” şi Agenția „Apele Moldovei” privind implementarea unor activităţi în cadrul
programului “Compact”.
3. Se aprobă rezultatele negocierii și semnarea contractului de servicii de management în
implementarea proiectelor între FPM Moldova și compania GOPA Worldwide Consultants
în asociere cu AFC Consultants International şi AHT Group AG.
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4. Se aprobă Planul de Procurări al FPM Moldova perioada aprilie-septembrie 2011, conform
anexei nr.1.
5. Se aprobă procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada
decembrie 2010 – martie 2011.
6. Se ia act de informația privind procurările serviciilor de consultanţă individuală, efectuate de
FPM Moldova în perioada decembrie 2010 – martie 2011, precum de aranjamentele de
aprobare a deciziilor de procurare în cadrul FPM Moldova.
7. Se decide transmiterea Comitetului executiv FPM Moldova a împuternicirii de adoptare a
deciziei finale privind aprobarea ratelor de compensare a cheltuielilor de cazare și a
diurnelor în cazul detașării angajaților FPM Moldova în interes de serviciu.
8. Se aprobă numirea dnei Emilia Malairău în calitate de membru al Comitetului Executiv al
FPM Moldova pe durata mandatului său în Consiliul de Observatori.
9. Se aprobă dl Sergiu Harea, șeful Departamentului Dezvoltare Economică al Camerei de
Comerț și Industrie în calitate de candidat în membrii Grupului consultativ al FPM
Moldova. Se aprobă lansarea concursului adițional pentru selectarea candidaților la cele trei
locuri vacante de membri ai Grupului Consultativ al FPM Moldova.

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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