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Secţiunea I. Introducere 
 
Corporația Provocările Mileniului (în continuare CPM) în martie 2009, a aprobat Politica 
privind prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în operațiunile 
CPM. Implementarea acestei Politici a demarat la începutul anului 2010 și constă într-un 
proces continuu de studiere, perfecționare şi actualizare a controalelor interne, stimulentelor 
și abilităţilor în procesul de gestionare a riscurilor de corupţie.  
IP ”Fondul Provocările Mileniului Moldova” (în continuare FPM Moldova) a elaborat Planul 
de acțiuni bazat pe rezultatele evaluării riscurilor de fraudă şi corupţie, specifice 
Programului Compact, care a fost aprobat în octombrie 2012 de către Consiliul de 
observatori al FPM Moldova şi CPM, și a fost făcut public în conformitate cu politica CPM 
privind transparenţa şi răspunderea, fiind plasat pe pagina web a FPM Moldova 
(http://www.mca.gov.md/). Ulterior, FPM Moldova a elaborat Politica de prevenire şi 
combatere a riscurilor de frauda si corupţie, aceasta fiind aprobată de Consiliul de 
observatori și CPM în iunie 2013.  
La ședințele anterioare, Consiliul a fost informat referitor la Rapoartele privind 
implementarea Planului de acțiuni privind prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de 
fraudă și corupție în operațiunile CPM pentru perioada octombrie 2012 – iunie 2013 și iulie 
– decembrie 2013. 
Rapoartele sînt transmise Consiliului în temeiul Secțiunii V a Planului de acțiuni ”Graficul de 
implementare, monitorizare şi raportare”, care prevede că FPM Moldova urmează să 
prezinte rapoarte semi anuale şi ad-hoc.  
De asemenea, urmează de menționat următorul moment: datorită faptului că FPM Moldova 
are o abordare complexă și sistematică ce ține de implementarea politicilor anti-fraudă și 
corupție, elaborează și prezintă în termenii prestabiliți rapoartele solicitate, precum și faptul 
că nu au fost depistate abateri sau încălcări în domeniul fraudei și corupției, la solicitarea 
FPM Moldova, cu acordul Corporației, prezentarea rapoartelor se efectuează anual, și nu 
semi-anual, cum era prevăzut anterior.   
 
Secţiunea II. Măsurile întreprinse privind implementarea Planului de acțiuni 
”Prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în operațiunile 
CPM”   
Pe parcursul implementării Programului Compact, conducerea FPM Moldova a respectat 
principiul transparenței și a fost conştientă de importanța acestui subiect, precum și de 
necesitatea implementării Planului de acțiuni la cel mai înalt nivel. Această secţiune a 
Raportului include riscurile de fraudă și corupție pentru fiecare proiect separat, precum și 
descrie concret acțiunile/activitățile care au fost întreprinse de către echipa FPM Moldova 
întru implementarea acestui Plan de acțiuni.  
Raportul  privind executarea Planului de acțiuni este anexat și cuprinde activități întreprinse 
în perioada ianuarie - decembrie 2014. Mai jos sunt menționate cele mai relevante activități 
întreprinse pentru implementarea Planului de acțiuni. 
Referitor la Proiectul Reabilitarea Drumului (PRD) pentru asigurarea calității lucrărilor de 
reconstrucție, au fost elaborate și aprobate sisteme de management al calităţii în baza 
standardelor ISO 9000, de către companiile de supraveghere a lucrărilor, în conformitate cu 
cerințele CPM și FPM Moldova. Toate materialele utilizate în procesul de lucru au fost 
supuse testării, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor tehnice şi verificate periodic de 
consultanţii FPM Moldova. Testările s-au efectuat în laboratorul companiilor de construcție 
cu participarea reprezentanților companiei de supraveghere. In afară de aceasta, s-au 
efectuat și testări independente în laboratorul Administrației de Stat a Drumurilor (ASD). De 

http://www.mca.gov.md/
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asemenea, verificărilor independente au fost supuse formulele amestecurilor înainte de 
aprobarea acestora. Personalul laboratorului ASD a fost în mod considerabil implicat în 
efectuarea testelor necesare privind aprobarea mixturilor asfaltice pentru îmbrăcămintea 
rutiera de diferite tipuri. Aceasta include testarea tuturor materialelor utilizate la fabricarea 
asfaltului (agregate, filer şi bitum). De asemenea, laboratorul ASD a fost utilizat suplimentar 
pentru testele independente ale materialelor de construcţie.   
FPM Moldova a semnat un acord cadru pentru servicii de suport de proiectare care include 
şi verificări de către proiectant a etapelor finalizate de lucrări în conformitate cu legislaţia 
locală (supraveghere de autor). Unele etape intermediare, de asemenea, au fost verificate 
şi semnate de către Inspecţia de Stat în Construcţii. 
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiectare au fost verificate de managerii 
de contracte din cadrul FPM Moldova responsabili de PRD, compania de proiectare 
contractată de FPM Moldova în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul independent 
angajat de CPM. Ordinele de variaţie (orice modificare a lucrărilor conform articolului 13 a 
condițiilor generale ale contractelor de construcție tip FIDIC) valoarea cărora cumulativ 
depăşeşte 10% din valoarea contractuală iniţială au fost aprobate de CPM după verificarea 
de către compania de supraveghere și FPM Moldova. Adiţional, ordinele de variaţie au fost 
reverificate de către compania de inginerie contractată de CPM – Jacobs Inc (SUA). Partea 
tehnică este permanent subiect de revizuire al proiectantului – Universinj SRL. 
Totodată evidenţa zilnică privind producţia a fost semnată atît de Ingineri, cît şi de 
Contractori. Această evidență a fost verificată periodic de consultanţii FPM Moldova 
responsabili de PRD şi supusă auditului în cadrul Auditului financiar al FPM Moldova. 
Implicarea mai mulți actori în luarea deciziilor a exclus eventuale fraude și înțelegeri, care ar 
putea afecta calitatea lucrărilor și eficiența utilizării resurselor financiare. 
Întru asigurarea executării calitative și în termen a lucrărilor și excluderii unor înțelegeri între 
companiile de construcție și companiile de supraveghere, FPM Moldova a efectuat vizite 
regulate săptămînale pe șantierele de construcție. De asemenea, FPM Moldova a practicat 
efectuarea vizitelor aliatorii și inopinate pe șantierele de construcție. 
Referitor la proiectul Tranziția la Agricultura Performantă (TAP), ca și în cazul proiectului 
Reabilitarea Drumurilor, toate ordinele de variaţie au fost verificate de echipa şi consultanţii 
FPM Moldova responsabili de proiectul TAP, inclusiv și de către Managerii de Contract. În 
același timp, în acest proces este implicat activ Inginerul, fiind responsabil de 
supravegherea lucrărilor de construcții 
Este de menționat, că în cadrul ambelor proiecte de infrastructură, procurarea lucrărilor de 
reconstrucție și reabilitare a fost efectuată în conformitate cu principiile și regulile prevăzute 
în Ghidul de procurări al CPM și în conformitate cu bunele practici de procurare. Aplicarea 
strictă a prevederilor Ghidului a fost asigurată și supravegheată de Agentul de procurări și 
Departamentul de procurări al FPM Moldova, dar și alți observatori și părți implicate. 
FPM Moldova și CPM au convenit asupra criteriilor de evaluare și asupra punctajului și 
modului de aplicare a unor astfel de criterii pentru participanții la tendere. Criteriile de 
calificare au fost prezentate și aprobate de către membrii comisiei de evaluare la etapa 
inițială. 
Asemănător proiectului de Reabilitarea Drumurilor, în procesul de luare a deciziilor privind 
ordinele de variație și ajustările contractuale sînt implicate mai multe părți interesate pentru 
a exclude eventuale fraude și fonduri utilizate fraudulos. De menționat că în cadrul 
proiectului TAP au fost contractați și activează 3 experți internaționali, responsabili de 
administrarea contractelor de reabilitare a sistemelor de irigare. În sarcinile acestora sînt 
incluse atribuții de genul: verificarea lunară a datelor prezentate de inginer referitor la 
progresele efectuate și calitatea lucrărilor efectuate de contractori, verificarea dacă 



4 
 

certificatele interimare de plată aprobate de inginer reflectă date veridice referitor la lucrul 
efectuat de contractor, efectuarea vizitelor inopinate pe teren, ș.a. 
Un alt actor implicat în implementarea Planului de acțiuni este Inginerul (compania de 
supraveghere a lucrărilor), care odată cu semnarea contractului i s-a adus la cunoștință 
politicile CPM și FPM Moldova anti-fraudă și corupție și este la curent cu procedurile de 
contracarare a practicilor fraudulente și coercitive în procesul executării lucrărilor. 
De asemenea, în toate localitățile (10) în care se reabilitează sistemele centralizate de 
irigare au fost create Comitete de Monitorizare a Impactului Social (CMIS) formate din 
reprezentanții comunităților locale (profesori, medici, polițiști, primari, asistenți sociali ș.a.) 
care monitorizează mersul efectuării lucrărilor în localitățile respective și care au fost 
informați asupra riscurilor de fraudă și corupție în cadrul Programului Compact. CMIS au 
fost informate de asemenea privind măsurile de raportare a mersului lucrărilor și calității 
acestora. 
În contextul conflictului apărut în toamna anului 2014, între Contractorul SADE și sub-
contractorul Best Electric Team SRL, Moldova, FPM Moldova a înăsprit cerințele față de 
selectarea sub-contractorilor și, inclusiv prin intermediul Inginerului, a fost înaintată cerința 
către Contractori de a verifica sistematic în fiecare lună în ce mod sub-contractorii acestora 
își onorează obligațiunile față de angajații și furnizorii de servicii si materiale.  
Pentru minimizarea riscului de utilizare contrar destinației a creditelor acordat în cadrul 
activității Acces la Finanțate în Agricultura (AFA), FPM Moldova a elaborat și aprobat 
Manualul de Politici și Proceduri, coordonat cu Donatorul. Acesta prevede criterii de 
eligibilitate față de băncile comerciale participante la Program, solicitanți și investițiile în 
post-recoltare, precum şi acţiunile care urmează a fi luate în raport cu băncile în cazul în 
care creditul AAF va fi considerat ineligibil. 
De asemenea, FPM Moldova a efectuat, individual sau de comun cu reprezentanții CPM, 
mai multe vizite în teritoriu privind monitorizarea utilizării creditelor AFA. Toate creditele 
monitorizate au fost/sunt utilizate conform destinațiilor contractuale.  
În cadrul activităților Monitorizare și Evaluare (M&E) riscul major îl reprezenta fraudarea 
datelor colectate şi raportate de entităţile de implementare – agenţii guvernamentale, 
intermediari – ingineri drumuri și firme de consultanţă, precum şi prestatorii de servicii – 
companii de construcţii şi firme de consultanţă contractate de FPM Moldova.  
Întru verificarea calității datelor, FPM Moldova a purces la verificarea logică a datelor, care 
a fost efectuată de către o echipa formată din 5 specialiști. Această verificare a presupus 
controlul conformității instrucțiunilor de completare a chestionarelor după un algoritm tri-
stadial, special elaborat 
De asemenea, au fost aplicate proceduri de monitorizare a calității, care au derulat simultan 
cu procesul de colectare a datelor primare.  
În contextul Administrării programului un risc major ține de influenţarea membrilor 
comisiei de evaluare tehnică. În scopul evaluării ofertelor pentru licitații, au fost create 
comisii de evaluare independente, în componența cărora au intrat, după caz, reprezentați ai 
FPM Moldova, consultanți internaționali selectați competitiv, reprezentanți ai diferitor părți 
implicate.  
Fiecare membru al comisiei de evaluare, înainte de a avea acces la documentația de tender 
și oferte, a semnat un Acord de Confidențialitate (conform prevederilor Ghidului de 
procurare al CPM). Totodată urmează de menționat că la evaluarea ofertelor tehnice a fost 
utilizată procedura de consens, care constă în emiterea unei recomandări de consens în 
baza punctelor forte, evidențiate colectiv, de către membrii comisiei.  
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Procesul de evaluare a fost facilitat și monitorizat de către colaboratorii FPM Moldova și alți 
consultanți, experți internaționali, precum și observatori din partea CPM. 
 
Acțiuni de informare și sensibilizare privind prevenirea fraudei și corupției 
În această perioadă (ianuarie – decembrie 2014), FPM Moldova a întreprins mai multe 
acțiuni menite să asigure transparența în cadrul activităților Programului Compact, dar și 
pentru a informa factorii interesați despre mecanismele de raportare a cazurilor de fraudă și 
corupție. Astfel au fost organizate următoarele evenimente:  
1. Deplasări în teritoriu și vizite oficiale a reprezentanților autorităților publice centrale, 
locale, a corpului diplomatic și CPM – 9 
3. Briefing-uri de presă – 5 
4. Vizite ale presei în localitățile acoperite de Programul Compact  - 16  
5. Activități de instruire (seminare, ateliere de instruire)  care au vizat activități de 
comunicare și asigurare a transparenței  - 5   
6. Evenimente publice în contextul procurărilor realizate de FPM Moldova (proceduri de 
procurare transparente cu invitarea presei) – 5  
7. Ședințe ale Comitetelor locale de monitorizare a Impactului Social (CMIS) - (sunt 
organizate ședințe periodice și ad-hoc în contextul lucrărilor de reabilitare a drumului și 
urmează să fie organizate ședințe similare în cadrul lucrărilor de reabilitare a sistemelor de 
irigare)  
8. Ședințe ale Grupului consultativ al FPM Moldova – 3 
De asemenea, au fost produse ediții lunare ale Buletinului informativ al FPM Moldova, ediții 
de buletin trimestrial și au fost elaborate și expediate comunicate de presă privind achizițiile 
și alte evenimente importante care vizează implementarea Programului Compact în 
perioada de referință. A fost actualizată cu regularitate pagina de web a FPM Moldova – 
www.mca.gov.md. Pe lîngă evenimente, pe pagina web a FPM Moldova sunt plasate cu 
regularitate procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Observatori, a Grupului 
Consultativ, precum și anunțurile care vizează achizițiile realizate și rezultatele acestora și 
rapoartele de audit. 
Linia Fierbinte – „Infoline” (0-8001-08-08) deschisă de FPM Moldova drept mecanism de 
raportare a cazurilor de fraudă sau abuz activează continuu. Angajaţii, contractorii, 
consultanţii şi publicul pot raporta asemenea cazuri prin telefon, email sau poştă. Scopul 
Liniei Fierbinți este de a recepţiona petițiile privind cazurile de fraudă sau abuz în 
operaţiunile FPM Moldova, inclusiv privind gestionarea neadecvată sau nerespectarea 
legislației, regulamentelor sau cerinţelor de către angajaţii, consultanţii, contractorii sau 
participanţii în cadrul programului. În acest sens, a fost instituit un Registru pentru a 
înregistra apelurile telefonice parvenite. La data întocmirii acestui Raport, nu a fost 
înregistrat niciun demers/sesizare ce ține de fraudă și corupție.  
Totalitatea evenimentelor organizate în perioada ianuarie – decembrie 2014 includ atît 
activitățile specifice desfășurate în contextul implementării proiectului Reabilitarea 
Drumurilor și proiectului Tranziția la Agricultura Performantă, precum și evenimente ad-hoc 
organizate și la solicitarea sau în parteneriat cu CPM, Guvernul Republicii Moldova sau 
Ambasada SUA,  beneficiarii Compact sau mass-media.  
În cadrul evenimentelor publice organizate la inițiativa FPM Moldova au fost invitați să 
participe reprezentanți ai: Consiliului de Observatori, Grupului Consultativ, Administrației 
Publice Centrale și Administrației Publice Locale, corpului diplomatic și alți donatori, 
partenerilor de Program, a companiilor contractoare, instituții și organizații care activează în 
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domenii similare sau conexe Programului Compact, beneficiarii Compact (reprezentanții 
Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, CMIS, producători agricoli etc.), precum și 
mass-media locală și națională. 
Evenimentele publice organizate de către FPM Moldova sunt mediatizate (atît pe pagina de 
web a FPM Moldova, precum și prin intermediul presei electronice și scrise), inclusiv 
diverse etape ale procurărilor lansate, finalizarea procurărilor, semnarea contractelor, 
lansarea și evoluția lucrărilor.   
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Anexă 
La Raportul privind implementarea Planului de Acțiuni 

”Prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și 
corupție în operațiunile CPM” 

 
 
Măsurile implementate pentru mitigarea riscurilor identificate de fraudă și corupție 
 

1. Proiectul Reabilitarea Drumurilor  
 
Riscul 1 
 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Performanţa 
scăzută a 
contractorilor 
pentru lucrări de 
construcţie şi 
inginerilor de 
supraveghere 
cauzată de 
practicile 
fraudulente. 

Ghidul de procurări al CPM. Proceduri clare pentru finalizarea, 
examinarea şi acceptarea lucrărilor de construcţie.  
Efectuarea controlului calităţii de către contractori;  
asigurarea calităţii de către inginerii de supraveghere.  
Testarea de rutină a materialelor în modul prevăzut în 
contractele semnate.  
 
 
Aplicarea perioadei de un an pentru soluţionarea defectelor.  
 
 
Efectuarea de către FPM Moldova a vizitelor şi controalelor 
inopinate la faţa locului.  
 
 
Aprobarea de către FPM Moldova a ordinelor de variaţie cu o 
valoare mai mare de o anumită sumă.  
 
Supravegherea prin verificări la faţa locului de către personalul 
tehnic al CPM si Inginerii independenți contractați de CPM. 
Realizarea de către ASD a unui test de laborator adiţional în 
propriul laborator la solicitarea FPM Moldova. 

Contractorii au elaborat sisteme de asigurare a calităţii în 
baza standardelor ISO 9000, care au fost aprobate de 
Ingineri. 
Materialele au fost testate în conformitate cu prevederile 
Specificaţiilor tehnice şi verificate periodic de consultanţii 
FPM Moldova. 
 
În contractele de lucrări a fost inclusă Perioada de notificare 
a defectelor cu durata de un an. 
 
În afară de şedinţele lunare privind progresul în 
implementarea proiectului, echipa proiectului Reabilitarea 
Drumului a efectuat vizite săptămânale regulate la şantierele 
de construcţie (tehnice, de mediu etc.) 

FPM Moldova verifică toate ordinele de variație fără limită la 
o sumă anumită. 
 
Personalul laboratorului ASD a fost în mod considerabil 
implicat în efectuarea testelor necesare privind aprobarea 
mixturilor asfaltice pentru îmbrăcămintea rutiera de diferite 
tipuri. Aceasta includea testarea tuturor materialelor utilizate 
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Verificarea de către ASD şi alți consultanţi a ordinelor de variaţie 
la solicitarea FPM Moldova. 
Şedinţe de lansare: FPM Moldova va comunica clar aşteptările 
sale faţă de contractori şi va avea o abordare strictă, riguroasă 
şi exigentă în acceptarea calităţii lucrărilor (calitatea sub-
standard va fi remediată fără a aştepta perioada de remediere a 
defectelor) 
 

la fabricarea asfaltului (agregate, filer şi bitum). De 
asemenea, laboratorul ASD a fost utilizat suplimentar pentru 
testele  independente ale materialelor de construcţie.   
FPM Moldova a semnat un acord cadru pentru servicii de 
suport de proiectare care include şi verificări de către 
proiectant a etapelor finalizate de lucrări în conformitate cu 
legislaţia locală (supraveghere de autor). Unele etape 
intermediare, de asemenea, au fost  verificate şi semnate de 
către Inspecţia de Stat în Construcţii.  
 
Toate ordinele de variaţie au fost verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul 
Reabilitarea Drumului. Adiţional, ordinele de variaţie au fost 
reverificate de către compania de inginerie contractată de 
Corporaţia Provocările Mileniului – Jacobs Inc (SUA). Partea 
tehnică a fost permanent subiect de revizuire al proiectantului 
– Universinj SRL.  

 
Riscul 2 
 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare Implementarea măsurilor 

 
Justificarea falsă a 
ordinelor de 
variaţie pentru 
efectuarea unor 
lucrări inutile. 

Controlul strict al lucrărilor propuse în conformitate cu condiţiile 
FIDIC. 
FPM Moldova urmează să prezinte CPM pentru aprobarea 
formală ordinele de variaţie valoarea cărora cumulativ 
depăşeşte 10% din valoarea contractuală iniţială.  
 
Examinarea independentă a modificărilor propuse la proiect (de 
ex. prin contractarea experţilor pe termen scurt în cadrul 
contractelor de supraveghere a lucrărilor de construcţie). 
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM 
de asemenea vor asigura supraveghere prin controale la fata 
locului. 
La solicitarea FPM Moldova, modificările propuse la proiect vor 
fi verificate de ASD si/sau consultanții angajați sa acorde suport 
FPM Moldova in implementarea proiectului 

Toate ordinele de variaţie au fost verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul 
Reabilitarea Drumului. Toate ordinele de variaţie au fost 
consultate cu CPM şi Inginerul independent contractat de 
CPM.  
 
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiect au 
fost verificate de consultanţii FPM Moldova responsabili de 
PRD şi de compania de proiectare contractată de FPM 
Moldova în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul 
independent contractat de CPM.  
 
Au fost utilizate şi serviciile Inginerilor independenţi contractaţi 
de IRD (Inginerul) şi ONUR&SUMMA JV (Contractorul). 
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Riscul 3 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare Implementarea măsurilor 

Înţelegeri secrete 
între contractorii de 
lucrări şi inginerii 
de supraveghere a 
construcţiilor. 

Ghidul de procurări al CPM (inclusiv condițiile FIDIC la 
necesitate) trebuie urmat cu stricteţe.  
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM, 
de asemenea, vor asigura supraveghere prin controale la faţa 
locului. 
Testarea selectivă individuală independentă cu regularitate a 
calităţii lucrărilor.  
Testarea selectivă independentă a materialelor aprobate de 
Ingineri.   
Verificarea minuţioasă a recomandărilor Inginerului de 
aprobare a ordinelor de variaţie, materialelor, echipamentului, 
personalului, instrucţiunilor etc. 

Echipa FPM Moldova a efectuat vizite săptămânale regulate 
pe şantierele de construcţie pentru a monitoriza lucrările 
efectuate. 
 
 
Verificarea independentă a lucrărilor finalizate şi a formulelor 
de amestecuri a fost efectuat  în laboratorul ASD. 
FPM Moldova a semnat un acord cadru pentru servicii de 
suport de proiectare, care include şi verificări de către 
proiectant ale etapelor finalizate de lucrări în conformitate cu 
legislaţia locală (supraveghere de autor). Unele etape 
intermediare, de asemenea, au fost verificate şi semnate de 
către Inspecţia de Stat în Construcţii. 

 
Riscul 4 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

 

Practici de 
prezentare a 
facturilor false. 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate.  
Fiecare ordin de variaţie va necesita aprobarea FPM Moldova. 
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM, 
de asemenea, vor asigura supraveghere prin controale la fata 
locului. 
 
 
 
 
Justificarea valorii facturii pe facturile de cantitate zilnice 

Toate ordinele de variaţie au fost verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul 
Reabilitarea Drumului. Toate ordinele de variaţie au fost 
consultate cu CPM şi Inginerul independent contractat de 
CPM.  
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiect au 
fost verificate de consultanţii FPM Moldova responsabili de 
PRD şi compania de proiectare contractată de FPM Moldova 
în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul independent 
contractat de CPM. 
Evidenţa zilnică privind producţia a fost semnată atît de 
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semnate atît de contractor, cît şi de inginer.  
Verificarea modului în care contractorul aplică ordinele de 
variaţie. 

Ingineri, cît şi de Contractori. Această evidență a fost verificată 
periodic de consultanţii FPM Moldova responsabili de PRD şi 
supusă auditului în cadrul Auditului financiar al FPM Moldova. 

 
 
 
 
Riscul 5 
 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

Practica 
fraudulentă în 
acceptarea calităţii 
lucrărilor  

Realizarea de către ASD a testului de laborator selectiv 
adiţional în propriul laborator.  
 
Verificarea adiţională a calităţii de către FPM Moldova.  
 
FPM Moldova şi CPM vor efectua vizite în teren în manieră 
aleatorie. Verificarea în manieră aleatorie a rezultatelor testelor 
de laborator într-un laborator independent. 

Echipa FPM Moldova a efectuat vizite săptămânale regulate 
pe şantierele de construcţie pentru a monitoriza lucrările 
efectuate. 
Verificarea independentă a lucrărilor finalizate şi a formulelor 
de amestecuri s-a efectuat  în laboratorul ASD. 
FPM Moldova a semnat un acord cadru pentru servicii de 
suport de proiectare, care include şi verificări de către 
proiectant ale etapelor finalizate de lucrări în conformitate cu 
legislaţia locală (supraveghere de autor). Unele etape 
intermediare, de asemenea, sînt verificate şi semnate de către 
Inspecţia de Stat în Construcţii. 

 
 
2.     Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă  
2.1. Activitatea Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (CISRA) 
 
Riscul 1 
 

 
Riscul Identificat 

 
Măsuri de mitigare 

 

 
Implementarea măsurilor 
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Performanţa 
redusă a 
contractorilor de 
construcţie şi 
inginerilor de 
supraveghere în 
rezultatul practicilor 
fraudulente 

Verificarea ordinelor de variaţie de către managerii de contracte 
şi de un consultant individual (Inginerul CISRA) contractat să 
acorde asistenţă în implementarea CISRA.  
 
 
 
 
 
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă (AUA) vor semna Acordurile de 
transfer al managementului (ATM) sistemelor de irigare înainte 
de iniţierea lucrărilor de construcţie şi, în calitate de beneficiari 
primari care au o prezenţă permanentă în teren, pot alerta FPM 
Moldova cu privire la aspectele ce ţin de calitatea lucrărilor sau 
fraude.  

Toate ordinele de variaţie au fost verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul Tranziția la 
Agricultura Performantă, inclusiv și de către Managerii de 
Contract. În același timp, în cadrul echipei proiectului a fost 
selectat și contractat Inginerul responsabil de supravegherea 
lucrărilor de construcții, care este implicat activ în verificarea 
ordinelor de variație. 
 
 După cum prevede Acordul Compact, au fost semnate nouă 
Acorduri de transfer al sistemelor de irigare  Lopatna, Criuleni, 
Jora de Jos, Coșnița, Puhăceni, Roșcani, Grozești, Blindești și 
Leova de sud. O parte din acorduri au fost semnate înainte de 
începerea lucrărilor de construcție, altele – în procesul 
reabilitării acestora. Asociațiile au fost informate privind 
măsurile de raportare a mersului lucrărilor și calității acestora. 
Tot aici urmează de menționat crearea Comitetelor de 
Monitorizare a Impactului Social (CMIS) pentru 10 sisteme 
centralizate de irigare, care sînt implicate activ în 
monitorizarea calității efectuării lucrărilor și raportarea în cazul 
în care se depistează ilegalități sau fraude. 

 
 
Riscul 2 
 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 
 

Practica facturilor 
false şi acceptarea 
calităţii lucrărilor 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate.  
Managerii de contracte împreună cu Inginerul independent vor 
coordona, iar FPM Moldova va aproba fiecare ordin de variaţie.  
 
Personalul tehnic al CPM şi Inginerii independenți contractați 
de CPM, de asemenea, vor asigura supraveghere prin 
controale la fata locului. 
 
Selectarea minuţioasă a companiei în baza experienţei şi 

Verificarea ordinelor de variație are loc de către echipa FPM 
Moldova, consultanții și Managerii de Contract. În procesul de 
verificare este implicat și Inginerul independent. 
 
 
În afară de şedinţele lunare privind progresul în 
implementarea proiectului, echipa proiectului a efectuat vizite 
săptămânale regulate la şantierele de construcţie (tehnice, de 
mediu etc.) 
Pentru 10 sisteme centralizate de irigare au fost selectate  
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reputaţiei demonstrate.  
 
 
 
 
 
 
Toate AUA şi organele de administrare ale acestora au fost 
create şi sunt funcţionale.  
Consiliile AUA vor avea un rol important în monitorizarea 
progresului şi executarea lucrărilor la diferite etape.  
 
FPM Moldova şi CPM vor efectua vizite în teren în manieră 
aleatorie. (FPM Moldova va solicita Managerilor de contracte 
să prezinte poziţia profesională cu privire la aspectele 
suspicioase sau sensibile în executarea lucrărilor).   

companiile de construcție în baza unui proces transparent si 
competitiv, care au fost mobilizate îndată după semnarea 
contractelor.  
Atât companiile de Construcții, cît și Inginerul au fost informați 
despre procedurile de verificare ce urmează a fi aplicate în 
procesul executării contractelor. 
 
Au fost create 10 Asociații ale Utilizatorilor de Apă. Asociațiile, 
inclusiv și organele de administrare sunt funcționale și asigură 
monitorizarea continuă a executării lucrărilor. 
 
 
Echipa FPM Moldova a efectuat vizite săptămânale regulate, 
inclusiv și vizite aleatorii, inopinate pe şantierele de 
construcţie pentru a monitoriza lucrările efectuate. Asemenea 
vizite în teren și monitorizări au fost efectuate și de către 
reprezentanții AUA și CMIS.  

 
 
Riscul 3 
 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

 

Procurarea 
lucrărilor de 
reconstrucţie – 
confidenţialitatea 
costurilor estimate 
pentru 
reconstrucţia 
sistemelor de 
irigare şi evaluarea 
corectă a ofertelor. 

Aplicarea Ghidului de procurări al CPM care trebuie urmat cu 
stricteţe. 
 
 
 
FPM Moldova şi CPM urmează să convină asupra criteriilor de 
calificare pentru participanţii la tender. 
 
FPM Moldova va crea comisii de evaluare independente.  
 
 
 
Pe lîngă aceasta şi alte măsuri adiţionale se impun, cum ar fi 

A fost asigurata o competitivitate sporita prin lărgirea audientei 
potențialilor participanți la concurs. Ca urmare, FPM Moldova 
a reușit sa obțină un număr de oferte mai mare decât ar fi 
suficient pentru un concurs competitiv. 
 
Pentru evaluarea ofertelor privind procurarea lucrărilor de 
construcție, FPM Moldova a creat o comisie de evaluare 
independentă, în componența căreia au intrat un consultant 
internațional selectat competitiv pe un termen scurt, doi 
consultanți internaționali angajați pentru lungă durată. 
 
 
Suplimentar, procesul de evaluare a fost facilitat și monitorizat 
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majorarea numărului membrilor comisiilor de evaluare a 
ofertelor pentru lucrări de construcţie, ai căror membri să fie 
evaluatori internaţionali, fiind asigurată în acelaşi timp prezenţa 
observatorilor la toate etapele procesului de evaluare etc. 
 

de către colaboratorii FPM Moldova, reprezentanți ai 
Departamentului de procurări al FPM Moldova, experți din 
cadrul altor companii/organizații/părți implicate. Fiecare 
membru al comisiei de evaluare, înainte de a avea acces la 
documentația de tender și oferte, a semnat un Acord de 
Confidențialitate.  
Procesul de evaluare a derulat inclusiv cu participarea 
reprezentanților CPM cu drept de supraveghere. 

 
 
2 Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă  
2.2. Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură  
 
Riscul 1 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Utilizarea 
neadecvată a 
creditelor 
contractate  

Manualul de politici şi proceduri pentru Facilitatea de creditare 
post-recoltare (MPP) prevede procedurile şi factorii principali, 
criteriile de eligibilitate pentru Instituţiile financiare participante 
(IFP), beneficiarii finali şi utilizarea corespunzătoare şi 
necorespunzătoare a Fondurilor, precum şi acţiunile care 
urmează a fi luate în raport cu IFP în cazul în care creditul 
activității AFA va fi considerat ineligibil. 
 
Acordul de implementare cu Directoratul Liniei de Credit pe 
lîngă Ministerul Finanţelor (DLC) prevede responsabilitatea 
DLC de a examina solicitările de credite aprobate de IFP 
inclusiv utilizarea creditelor. Etapa post-debursare – DLC este 
responsabilă de monitorizarea continuă a utilizării creditelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MPP a fost aprobat (cu modificările și completările ulterioare) 
și stabilește criterii de eligibilitate față de IFP, solicitanți și 
investițiile în post-recoltare, precum şi acţiunile care urmează 
a fi luate în raport cu IFP în cazul în care creditul activității 
AFA va fi considerat ineligibil. 
 
 
 
DLC a examinat solicitările de credite activității AFA, inclusiv 
din perspectiva destinației, pe care ulterior le-a aprobat, fapt 
confirmat prin eliberarea de către DLC a scrisorilor de 
aprobare. 
 
IFP au transferat resursele creditare către furnizorii 
contractuali ai beneficiarilor activității AFA, stabiliți în 
documentația de credit, deciziile de aprobare a creditelor 
respective, adoptate de IFP și Programul Compact (DLC, FPM 
Moldova), contractele de credit cu beneficiarii activității AFA și 
Acordurile de Recreditare a Împrumuturilor cu IFP. 
 
FPM Moldova a efectuat, individual sau împreună cu 
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Auditul periodic al Programului Compact va include şi creditele 
activității AFA din punctul de vedere al utilizării 
corespunzătoare a fondurilor. 

reprezentanții CPM, mai multe vizite în teritoriu privind 
monitorizarea utilizării creditelor activității AFA. Toate creditele 
monitorizate au fost/sunt utilizate conform destinațiilor 
contractuale. 
 
In 2014 au fost acordate credite în sumă totală de cca 4,33 
milioane Dolari SUA. 
 

 
 
3. Monitorizare şi evaluare  
 
Riscul 1 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Acceptarea 
livrabilelor 
neconforme. 
Practica facturilor 
false  

Verificare triplă a datelor.  
 
Verificare la faţa locului. 
 
Contractorul din SUA angajat de CPM va utiliza un algoritm 
avansat de analizare a datelor pentru a identifica datele 
falsificate incluse în studiu. 

Verificarea logică a datelor a fost efectuată de către o 
echipa formată din 5 specialiști. Această verificare a presupus 
controlul conformității instrucțiunilor de completare a 
chestionarelor după un algoritm tri-stadial special elaborat:  

- verificarea corectitudinii completării elementelor 
chestionarului; 

- verificarea legăturilor logice ale elementelor specifice 
ale chestionarului; 

- identificarea răspunsuri pierdute sau incorecte. 
 
Procedurile de monitorizare a calității au derulat simultan 
cu procesul de colectare a datelor primare. Elementele de 
baza ale monitorizării au inclus: 

- participarea – coordonatorii de raion au participat la 
8% din totalul interviurilor efectuate; 

- vizite / contacte telefonice – circa 28% din respondenți 
au fost vizitați / contactați pentru verifica veridicitatea 
datelor colectate; 

- control de birou – alte circa 20% din chestionare au 
fost verificate prin telefon de o echipa specială de 
specialiști; 

- conținutul fiecărui din chestionarele colectate a fost 
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verificat de două ori: (i) de la început de către 
coordonatorii de raion și ulterior (ii) de către o echipa 
de specialiști la Chișinău; 

intrare dublă – fiecare chestionar a fost introdus în calculator 
de două ori (de fiecare dată de persoane diferite). 

 
 
 
4. Administrarea programului  
 
Riscul 1 

 
Riscul Identificat 

 
Măsuri de mitigare 

 
Implementarea măsurilor 

 
 
 
Influenţarea 
membrilor comisiei 
de evaluare 
tehnică de către 
unii funcţionari de 
stat pentru 
procurările unde 
aceştia ar putea 
avea interes. 

Utilizarea procedurii de consens la evaluare.  
 
 
 
 
 
FPM Moldova va crea comisii de selectare independente.  
 
 
 
 
Se impun măsuri adiţionale, inclusiv majorarea numărului 
Membrilor comisiei de evaluare a ofertelor,  
contractarea evaluatorilor internaţionali în calitate de membri ai 
comisiei,  
asigurarea prezenţei observatorilor la toate etapele procesului 
de evaluare etc. 

Pentru evaluarea ofertelor pentru licitații, FPM Moldova a 
creat comisii de evaluare independente, în componența cărora 
au intrat, după caz, reprezentați ai FPM Moldova, consultanți 
internaționali selectați competitiv, reprezentanți ai diferitor părți 
implicate. 
 
La evaluarea ofertelor tehnice a fost utilizată procedura de 
consens care constă în emiterea unei recomandări de 
consens în baza punctelor tari și punctelor forte evidențiate de 
către membrii comisiei colectiv. 
 
Numărul evaluatorilor internaționali din cadrul comisiei de 
evaluare a fost majorat de la unu la doi consultanți 
internaționali selectați în bază de concurs. Procesul de 
evaluare a fost facilitat și monitorizat de colaboratorii FPM 
Moldova, reprezentanți ai Departamentului de procurări, 
experți din cadrul altor companii/organizații/părți implicate în 
proces. Procesul de evaluare a derulat inclusiv cu participarea 
reprezentanților CPM cu drept de supraveghere. 
 
În conformitate cu prevederile Atașamentului 14 a Ghidului de 
procurări a CPM, fiecare membru al comisiei de evaluare a 
fost selectat ca fiind tehnic calificat pentru revizuirea și 
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evaluarea substanțială a ofertelor. Toți aceștia posedă diferite 
aptitudini esențiale pentru evaluarea tuturor aspectelor a 
ofertelor (de ex. de mediu, sociale, tehnice, etc.);  
 
Fiecare membru al comisiei de evaluare, înainte de a avea 
acces la documentația de tender și oferte, a semnat un Acord 
de Confidențialitate (conform prevederilor Ghidului de 
procurare al CPM, Anexa nr. 5). 

 
 
 


