PROCES-VERBAL nr. 3
al şedinţei Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
29 iunie 2012, 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. Victor BODIU

- Secretar General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de
Observatori

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

- Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

5. Anatolie ŞALARU

- Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

6. Rodion BAJUREANU - Viceministru al Mediului, reprezentantul Ministrului al Mediului
7. Valentin BOBEICA

- Vice-președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, reprezentantul
dlui Alecu RENIȚĂ Liderului Mişcării Ecologiste din Moldova

8. Alina GHELEȚCHI

- Economist al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și
Industria Alimentară, reprezentantul dlui Alexandru Slusari,
Președinte Federaţiei Naţionale 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. Dumitru ALBULESA

- Consilierul Președintelui Asociaţiei Patronale “Uniunea
Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova”,
reprezentantul dlui Vladimir Florea, Președinte 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:
Ion BORȘ

- Consilier pentru probleme juridice
Provocările Mileniului Moldova

interimar

al

Fondului

Invitaţi:
Anatolii Usatîi

- Director Proiectului de Reabilitare a Drumurilor al Fondului
Provocările Mileniului Moldova

Ion Josan

- Director de Achiziții al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Ordinea de zi:
1. Aprobarea modificărilor și completărilor la Acordul de implementare din 08 februarie
2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările Mileniului Moldova” și Î.S. ”Administrația de
Stat a Drumurilor”.
2. Aprobarea semnării acordului adițional la contractul cu Agentul de Procurări Booz Allen
Hamilton.
3. Informarea privind depunerea protestului asupra deciziei de adjudecare a contractelor
pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
4. Aprobarea modificărilor și completărilor la Acordul de implementare din 16 septembrie
2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările Mileniului Moldova” și Directoratul Liniei de
Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor.
5. Informarea privind extinderea termenului de prezentare a unor livrabile de către
compania de audit Ernst & Young SRL.
2

6. Cu privire la aprobarea statelor de personal al FPM Moldova (în redacție nouă) și
numirea în funcție a Vice-directorului Executiv al FPM Moldova.
7. Cu privire la extinderea termenului contractului individual de muncă încheiat cu
Directorul Executiv al FPM Moldova.
8. Informarea cu privire la procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM
Moldova în perioada martie 2012 – iunie 2012.
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 Gheorghe Şalaru, Ministru al Mediului, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl
Rodion Bajureanu, Viceministru al Mediului;
- dl Alexandru Slusari, Președinte Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria
Alimentară, care a delegat în calitate de reprezentant pe dna Alina Ghelețchi, economist al
Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară;
- dl Alecu Reniță, Lider Mişcării Ecologiste din Moldova, care a delegat în calitate de
reprezentant pe dl Valentin Bobeica, Vice-președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova;
- dl Vladimir Florea, Președinte Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor
din Republica Moldova”, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl Dumitru Albulesa,
Consilierul Președintelui Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din
Republica Moldova”.
Candidaturile celor patru reprezentanți, i.e. dl Rodion Bajureanu, Alina Ghelețchi,
Valentin Bobeica și Dumitru Albulesa, în conformitate cu prevederile statutului FPM Moldova,
au fost aprobate preliminar de Corporaţia Provocările Mileniului (CPM).
Președintele ședinței 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 ședinței a constatat că sunt îndeplinite condiţiile cerute pentru convocarea
Consiliului de Observatori şi şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 11 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 ședinței au aprobat
unanim agenda.
Primul subiect. Aprobarea modificărilor și completărilor la Acordul de implementare
din 08 februarie 2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările Mileniului Moldova” și Î.S.
”Administrația de Stat a Drumurilor”.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Anatolii Usatîi, Directorul Proiectului de Reabilitare a
Drumurilor al FPM Moldova, care a informat Consiliul precum că în scopul administrării
proceselor de procurare, conform aranjamentelor de implementare, în cadrul Proiectului
Reabilitarea Drumurilor ca Agent de Procurări a fost contractată Administrația de Stat a
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Drumurilor (ASD). Acest statut a fost acordat prin Acordul de Implementare semnat la 8
februarie 2011.
În decursul lunilor decembrie 2011 – mai 2012 au fost efectuate procurările pentru
lucrările și serviciile necesare implementării Proiectului Reabilitarea Drumurilor, administrate de
ASD.
După finisarea activităților susmenționate, în cadrul recentei misiuni a Corporației
Provocările Mileniului (CPM) în Moldova, CPM și-a exprimat opinia că ASD nu poate în
continuare deține rolul de Agent de Procurări.
În acest scop a fost revizuit și elaborat în redacție nouă Acordul susmenționat, care
prevede încetarea rolului ca Agent de Procurări al Administrației de Stat a Drumurilor. Dl Usatîi
a ținut sa menționeze, că ASD va continua să coordoneze cu FPM Moldova și să acorde asistență
tehnică în ceea ce privește activitățile de pre – construcție, managementul proiectului pentru
implementarea în termen a Proiectului, elaborarea și gestionarea graficului activităților de
implementare, elaborarea și implementarea unui Plan de Asigurare a Calității, monitorizarea
progresului, managementul sănătății și securității pe șantierele de construcție, monitorizarea și
raportarea cu privire la progresul fizic al lucrărilor executate, activitățile sociale și de protecția
mediului.
Reieșind din cele expuse, dl Usatîi a solicitat aprobarea semnării Acordului de
Implementare cu Administrația de Stat a Drumurilor în redacție nouă.
În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim de a aproba semnarea Acordului de
Implementare cu Administrația de Stat a Drumurilor în redacție nouă.
Preşedintele şedinţei 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 adițional la contractul cu Agentul de
Procurări Booz Allen Hamilton.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Ion Josan, Director pentru achiziții al FPM Moldova,
care a ținut să menționeze, că în scopul administrării proceselor de procurare, conform
aranjamentelor de implementare, au fost contractați doi Agenți de Procurări: ASD pentru
procurările în cadrul Proiectului de Reabilitare a Drumurilor, prin Acordul de Implementare
semnat la 8 februarie 2011 și compania Booz Allen Hamilton pentru administrarea procurărilor
în cadrul Proiectului de Tranziție la Agricultura Performantă și necesitățile administrative ale
FPM Moldova. Acordul cu compania a fost semnat la 7 septembrie 2010.
În perioada decembrie 2011 – mai 2012 au fost efectuate procurările pentru lucrările și
serviciile necesare implementării Proiectului de Reabilitare a Drumurilor, administrate de ASD.
După cum a fost menţionat în cadrul examinării primului subiect, în cadrul ultimei
misiuni a CPM în Moldova, CPM și-a exprimat opinia că ASD nu poate în continuare deține
rolul de Agent de Procurări.
Ținînd cont de faptul că compania Booz Allen Hamilton, prestează serviciile la un nivel
de calitate satisfăcător, se propune ca aceste obligații sa fie transmise celui din urmă.
În acest scop a fost elaborat și negociat amendamentul la contractul cu compania în
cauză, care prevede administrarea contractelor în cadrul Proiectului de Reabilitare a Drumurilor
pe un termen de un an de zile calendaristic din momentul semnării amendamentului.
Reieșind din cele expuse, dl Josan a solicitat aprobarea semnării amendamentului propus
la acordul cu Booz Allen Hamilton privind prestarea serviciilor de Agent de Procurări.
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În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim aprobarea semnării acordului adițional la
contractul cu Agentul de Procurări Booz Allen Hamilton.
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. Informarea privind depunerea protestului asupra deciziei de
adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Anatolii Usatîi, care a informat Consiliul că la
competiția anunțata de către FPM Moldova pentru executarea lucrărilor de reabilitare a porțiunii
de 93 km pe traseul Sărăteni-Soroca-intersecția Drochia au participat 13 companii internaționale,
care au prezentat 10 oferte tehnice.
Comisia de evaluare aprobată de CPM a fost formată din doi experți internaționali
selectați în bază de competiție, un reprezentant al FPM Moldova și un reprezentant al
Administrației de Stat a Drumurilor. În calitate de observatori în procesului de evaluare a
participat reprezentantul CPM. Comisia nominalizată a examinat ofertele și a determinat
câștigătorii competiției:
• pentru loturile 1 și 2 – compania ONUR în asociere cu compania SUMMA (Turcia).
• pentru loturile 3 și 4 – compania STRABAG (Austria).
Oferta unui participant la concurs a fost respinsă de comisia de evaluare pe motivul că
termenul de valabilitate stipulat era mai scurt decît cel solicitat.
După aprobarea Raportului de evaluare de către Corporație, FPM Moldova în data de 30
aprilie curent a anunțat toate companiile participante despre rezultatele competiției.
În conformitate cu Directivele de procurări și documentele de licitație companiile care nu
sunt de acord cu rezultatele licitației sunt în drept sa înainteze proteste, ce se examinează
conform prevederilor Regulamentului privind Sistemul de contestare a deciziilor de procurare
(SCDP) adoptat de FPM Moldova si aprobat de CPM în Octombrie 2010.
Regulamentul în cauză stabilește, că companiile participante la competiție au dreptul în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării să înainteze proteste asupra rezultatelor
licitațiilor în formatul stabilit. Prin urmare perioada de contestare a rezultatelor evaluării in
cadrul competiției date a fost intre 2 – 8 Mai 2012. Contestator a depus la 17 mai 2012 un protest
către FPM Moldova asupra deciziei de selectare a companiilor câștigătoare, depășind termenul
stabilit pentru contestare.
Comitetul de Examinare a Protestelor instituit in conformitate cu Regulamentul privind
Sistemul de contestare a deciziilor de procurare, care se consideră prima instanță de examinare a
protestelor, în data de 23 mai curent a respins protestul companiei pe motivul nerespectării
termenului de depunere, fără a examina protestul în fond.
Compania a contestat decizia Comitetului de Examinare a Protestelor. In conformitate cu
Regulamentul privind Sistemul de contestare a deciziilor de procurare, în scopul examinării
contestației, pe data de 7 iunie 2012 a fost instituit un Tribunal format din experţi internaţionali
care urmează să examineze contestația in a doua instanța.
Tribunalul menționat a solicitat de la FPM Moldova și compania contestatoare
prezentarea unor documente și informații suplimentare, termenul final de prezentare fiind 18
iunie 2012. Dl Usatîi a informat că decizia pe cauza dată urma să fie adoptată de către Tribunal
pînă pe data de 2 iulie 2012, însă în urmă cu cîteva zile Tribunalul a solicitat prelungirea
termenului de adoptarea deciziei pînă la data de 6 iulie 2012.
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Totodată dl Usatîi a ținut să menționeze, că procesul de adjudecare a contractelor
companiilor cîștigătoare nu a fost stopat și toate acțiunile FPM Moldova în legătură cu
contestarea deciziei de adjudecare a contractelor au fost consultate cu Agentul de procurări și
coordonate cu CPM.
În legătură cu cele expuse mai sus, conform prevederilor Directivelor de Procurări al
CPM dl Usatîi a propus de a lua act de informația prezentată de către organul executiv al FPM
Moldova privind depunerea protestului asupra deciziei de adjudecare a contractelor pentru
executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au luat act de informația privind depunerea protestului asupra
deciziei de adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
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 modificărilor și completărilor la Acordul de
implementare din 16 septembrie 2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările Mileniului
Moldova” și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Director Executiv al FPM
Moldova, care a informat membrii Consiliului de Observatori despre faptul, că întru executarea
prevederilor Acordului Compact, Consiliul a aprobat în septembrie 2011 semnarea Acordului de
Implementare între FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit (DLC) pe lîngă Ministerul
Finanțelor.
Implementarea facilității de creditare a investițiilor în infrastructura post-recoltare se
efectuează în baza acestui acord, parte integranta al căreia este si Manualul de Politici si
Proceduri.
Dna Badrajan a menționat, că în legătură cu noile modificări in politicile CPM (cu
privire la creditele în construcții, acordate în cadrul programelor Compact și metodologia de
evaluare a impactului fazei-pilot), precum și reieșind din experiența implementării Programului
de Creditare în decursul a 6 luni de la lansarea acestuia, în luna aprilie curent Comitetul Executiv
a aprobat versiunea 2 a Manualului de Politici și Proceduri.
Aprobarea Manualului a determinat necesitatea operării unor modificări la Acordul de
Implementare între FPM Moldova și DLC. Aceste modificări sunt nesemnificative, tehnice și
reprezintă corectarea cîtorva referințe către o secțiune a Manualului.
Modificările propuse au fost, în prealabil, coordonate cu DLC și Corporația.
Reieșind din cele expuse mai sus, dna Badrajan a solicitat aprobarea semnării
Amendamentului nr. 1 la Acordul între FPM Moldova şi Directoratul Liniei de Credit privind
implementarea Facilităţii de Creditare Post-recoltare în Agricultura Performantă.
În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim de a aproba semnarea Amendamentului nr. 1 la
Acordul de implementare din 16 septembrie 2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările
Mileniului Moldova” și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor.
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. Informarea privind extinderea termenului de prezentare a unor
livrabile de către compania de audit Ernst & Young SRL.
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Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, care a informat Consiliul că în
lunile martie – aprilie curent compania de audit Ernst & Young a efectuat auditul mijloacelor
financiare din sursele Programului Compact și Grantului 609g. Auditul a cuprins perioada
octombrie 2009 - decembrie 2011.
Dna Badrajan a ținut să menționeze, că în urma auditului desfășurat nu au fost înregistrate
greșeli sau abateri de la Procedurile interne ale FPM Moldova sau Ghidurile CPM, nu au fost
depistate cheltuieli în alte scopuri decît Programul Compact. De asemenea nu au fost depistate
încălcări ale controlului intern al FPM Moldova. Mai mult decît atît, deoarece raportul de audit
nu conține abateri, CPM a inclus FPM Moldova în lista țărilor care pot trece de la auditul semianual la auditul anual.
La data de 15 aprilie 2012 raportul de audit a fost expediat de către Ernst &Young în
adresa Oficiului Inspectorului General (OIG) al Agenției SUA pentru Dezvoltare, care este
responsabil de examinarea și aprobarea rapoartelor de audit ale Programelor Compact.
Pînă la momentul de față FPM Moldova nu a primit aprobarea raportului final, astfel nu
poate fi inițiat următorul audit. În acest sens FPM Moldova în consultare cu Corporația a inițiat
procedura de modificare a contractului dintre FPM Moldova și Ernst&Young SRL.
Contractul cu compania de audit conține perioada de bază și alte două opțiuni. Prima
opțiune – auditul pentru perioada ianuarie – iunie 2012 și cea dea doua – auditul pentru perioada
iulie – decembrie 2012. FPM Moldova intenționează să activeze prima opțiune.
În legătură cu cele expuse mai sus, dna Badrajan a informat membrii Consiliului cu
privire la principale modificări operate la contractul de audit, și anume:
• notificarea companiei de audit despre activarea Opțiunii 1 a contractului in decurs de
30 zile după primirea aprobării Raportului final de audit de către OIG;
• prezentarea de către Ernst&Young a Planului de audit în decurs de 30 zile de la
notificarea activării opțiunii;
• transmiterea către OIG a proiectului Raportul de audit pînă la 30 octombrie 2012.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au luat act de informația privind extinderea termenului de
prezentare a unor livrabile de către compania de audit Ernst & Young SRL.
Preşedintele şedinţei a declarat al cincilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să
se treacă la subiectul al șaselea.
Al șaselea subiect. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale FPM Moldova (în
redacție nouă) și numirea în funcție a Vice-directorului Executiv al FPM Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, care a informat Consiliul că
actuala structură organizatorică a FPM Moldova a fost elaborată reieșind din recomandările
CPM și aprobată de către Consiliul în iulie 2010. La acea perioadă structura a reflectat pe
deplin scopurile și necesitățile Instituției care erau îndreptate spre asigurarea îndeplinirii
condițiilor precedent pentru întrarea în vigoarea a Acordului Compact, cît și pentru demararea
implementării programului după întrarea acestuia în vigoare în septembrie 2010.
Conform prevederilor Acordului Compact o mare parte a activităților Programului
urmează să fie implementate de către contractori, iar Unitatea de Management a FPM Moldova
să asigure managementul general al implementării proiectelor și interacțiunea cu instituțiile
publice responsabile. De asemenea FPM Moldova asigură elaborarea, supravegherea,
managementul, coordonarea și implementarea procedurilor și politicilor necesare pentru
implementarea eficientă a programului.
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Din numărul total de contractori care urmează a fi implicați în implementarea
Programului, pînă în prezent au fost contractați și mobilizați marea majoritate: Agentul
Financiar, Agentul de Procurări, compania responsabilă de promovarea reformei în sectorul de
irigare, managerul de implementare a proiectului pentru activitatea de reabilitare a sistemelor
centralizate de irigare (SCI) și compania responsabilă de lucrările de proiectare pentru
reabilitarea SCI.
Recent, au fost semnate contractele cu companiile responsabile de reabilitarea porțiunii
de drum de 93 km și de supraveghere a lucrărilor, iar la moment acești contractori au început
mobilizarea.
Suplimentar dna Badrajan a ținut să menționeze, că au fost semnate acorduri de
implementare cu Administrația de Stat a Drumurilor, Agenția Apele Moldovei, Directoratul
Liniei de Credit.
La momentul de față, conform Statutului și structurii în vigoare a unității de management
responsabil pentru toate activitățile și procesele din cadrul instituției este doar Directorul
Executiv. Concomitent cu mobilizarea contractorilor a crescut semnificativ numărul activităților
în cadrul FPM Moldova, a sporit fluxul de informații, cît și necesitatea depunerii unor eforturi
suplimentare pentru asigurarea comunicării, interacțiunii și coordonării tuturor proceselor
necesare pentru implementarea cu succes a Programului.
Dna Badrajan a informat membrii Consiliului, că în viitorul apropiat urmează să fie
demarat procesul de procurări pentru serviciile de reabilitare a SCI și supraveghere a acestora,
ceea ce va mări și mai mult complexitatea activităților de implementare și respectiv,
eforturile de coordonare și monitorizare a activităților din cadrul Programului.
Reieșind din cele menționate mai sus, dar și după o evaluare preliminară a structurii
organizatorice a FPM Moldova și a eforturilor necesare pentru asigurarea bunei funcționări a
unității de management, CPM în baza experienței de implementare a altor Programe Compact, a
propus optimizarea structurii curente cu redenumirea funcțiilor existente și delegarea unor
responsabilități ale Directorului Executiv către alte funcții.
În acest sens, opțiunea cea mai potrivită este de a opera modificările necesare în limitele
statelor existente de personal de 39 de unități cu redenumirea și realinierea unor poziții. Aceasta
ar necesita resurse minime de timp și financiare. Salariile aferente pozițiilor redenumite vor
rămîne în limita salariilor pentru funcțiile respective aprobate la ședința Consiliului din 16 iulie
2010.
Propunerile de optimizare a structurii organizatorice existente au luat în considerare
faptul, că în marea majoritate a unităților de implementare a Programelor Compact echipa de
management include, pe lîngă poziția de Director Executiv, mai multe poziții de Vice-directori
responsabili de proiectele sau de domeniile operațiunilor și implementării.
În cazul FPM Moldova, se consideră că o structură optimală ar presupune existența a
2 poziții de Vice-director Executiv responsabili respectiv de Proiectul de Reabilitare a
Drumurilor (PRD) și Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă (TAP).
Dna Badrajan a menționat în continuare propunerile de optimizare a structurii existente a
unității de management.
Structura organizatorică nouă a FPM Moldova va conține același număr de 39 de unități,
dintre care 7 funcții noi în locul funcțiilor existente redenumite.
Activitățile PRD, activitățile de procurări și administrative ale unității de implementare
vor fi subordonate direct poziției existente de Vice-director Executiv.
Activitățile Proiectului TAP și cele legate de aspectele de mediu și sociale vor fi
subordonate poziției suplimentare de Vice-director Executiv.
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Totodată, activitățile legate de aspectele juridice, financiare, comunicare și
documentare, monitorizare și evaluare, precum și ghidarea strategică vor rămîne în subordinea
Directorului Executiv.
După operarea modificărilor propuse în structura organizațională Unitatea de
Management va asigura o bună corespundere cu necesitățile sporite de coordonare și
monitorizare a activităților Compact, inclusiv a contractorilor, precum și adoptarea deciziilor în
timp util.
Referitor la suplinirea poziției nou create de Vice-director Executiv, în scopul realinierii
cît mai rapide a echipei executive și delegării responsabilităților de implementare a Proiectului
TAP, și luînd în considerare faptul că candidatul la această poziție deține la moment funcția de
Consilier Principal selectat în bază de concurs, se consideră oportună promovarea dlui Valentin
Bozu, în funcția de Vice-director Executiv al FPM Moldova.
În acest context, dna Badrajan a menționat, că dl Bozu a fost antrenat în procesul de
elaborare a Programului Compact din 2007, iar funcția de Consilier Principal o deține din
octombrie 2010. De asemenea, dumnealui dispune de o vastă experiență în domeniile
consultanței de afaceri, cît și în proiectele de dezvoltare finanțate de donatorii externi.
În legătură cu cele expuse mai sus, dna Badrajan a propus:
1. Aprobarea structurii organizatorice a FPM Moldova și statelor de personal în redacție
nouă cu salariile aferente în limita celor aprobate la ședința CO din 16 iulie 2010.
2. Aprobarea dlui Valentin Bozu în funcția nou creată de Vice-director Executiv al FPM
Moldova.
După aprobarea structurii organizatorice, va fi executată o analiza suplimentară a
prevederilor Statutului FPM în ceea ce privește delegarea responsabilităților existente. În cazul în
care unele prevederi existente vor trebui modificate, acestea vor fi propuse ulterior pentru
aprobarea de către Consiliului de Observatori.
Dna Leslie McCuaig, Director de Ţară pentru Moldova al CPM, a ținut să informeze
membrii Consiliului cu privire la susținerea integrală din partea CPM referitor la: aprobarea
structurii organizatorice și statelor de personal în redacție nouă ale FPM Moldova, delegarea
unor responsabilități ale Directorului Executiv în competența Vice-directorilor Executivi,
precum și promovarea dlui Valentin Bozu în funcția nou creată.
În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim:
•

aprobarea structuri organizatorice și statelor de personal ale FPM Moldova în
redacție nouă cu salariile aferente în limita celor aprobate la ședința Consiliului de
Observatori din 16 iulie 2010;

•

aprobarea dlui Valentin Bozu în funcția nou creată de Vice-director Executiv al FPM
Moldova, cu prezentarea spre aprobare Corporaţiei Provocările Mileniului a
persoanei sus-menționate.

Preşedintele şedinţei a declarat al șaselea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să
se treacă la subiectul al șaptelea.
Al șaptelea subiect. Cu privire la extinderea termenului contractului individual de
muncă încheiat cu Directorul Executiv al FPM Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Ion Borș, Consilier pentru probleme juridice interimar
al FPM Moldova, care a informat Consiliul că conform punctului 70 din Statutul FPM Moldova,
Directorul Executiv este desemnat în funcţie de Consiliul de Observatori, după coordonarea cu
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Corporaţia Provocările Mileniului, şi activează conform contractului semnat cu Consiliul în
persoana preşedintelui acestuia.
Dl Borș a ținut să menționeze, că în conformitate cu procedurile stabilite, cu Directorul
Executiv al FPM Moldova, dna Valentina Badrajan a fost încheiat contractul individual de
muncă pe durată determinată, termenul de valabilitate al căruia expiră pe data de 01 iulie 2012.
Totodată, dl Borș a subliniat, că în conformitate cu art. 55 alin. (2) lit. i) din Codul Muncii
contracte individuale de muncă similare au fost încheiate cu: Vice-directorul Executiv și
Directorul Administrativ și Financiar al FPM Moldova.
Conform prevederilor punctelor 8.1. şi 8.2. ale Contractului sus-menționat, acesta poate fi
extins de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.
Mai mult decît atît, în scopul implementării cu succes a programului „Compact” este
nevoie de o continuitate şi asumarea responsabilităţii depline de către conducerea FPM Moldova
în vederea asigurării realizării integrale a proiectelor finanţate conform acordului „Compact”.
În legătură cu cele expuse mai sus dl Borș a propus de a aproba extinderea termenului
Contractului individual de muncă încheiat cu dna Valentina Badrajan, Directorul Executiv al
FPM Moldova, pentru perioada de 12 luni calendaristice, până la data de 01 iulie 2013. Decizia
privind extinderea contractului cu Directorul Executiv a fost în prealabil coordonată cu
Corporația.
În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim extinderea termenului Contractului individual de
muncă încheiat cu dna Valentina Badrajan, Directorul Executiv al FPM Moldova, pentru
perioada de 12 luni calendaristice, până la data de 01 iulie 2013.
Preşedintele şedinţei a declarat al șaptelea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să
se treacă la subiectul al optulea.
Al optulea subiect. Informarea cu privire la procurările prin procedura de „shopping”
efectuate de FPM Moldova în perioada martie 2012 – iunie 2012.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Ion Josan, care a informat Consiliului despre faptul, că
în conformitate cu modificările în Directivele de Procurare aprobate de către CPM la 4
octombrie 2011, organului de conducere al FPM Moldova urmează să fie prezentat trimestrial
pentru informare procurările efectuate prin procedura de shopping (concurs între cel puţin trei
oferte).
Ţinînd cont de cele menţionate, dl Josan a adus la cunoștința Consiliului de Observatori
lista procurărilor efectuate conform procedurii sus-menţionate, care corespund condiţiilor de mai
sus şi vizează perioada raportată: martie 2012 – iunie 2012.
Examinînd materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au
aprobat unanim procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada
martie 2012 – iunie 2012.
Preşedintele şedinţei a declarat ultimul subiect al şedinţei ca fiind închis.
În final dl Vladimir Filat a solicitat factorilor de decizie, precum și participanților vizați a
ședinței de Consiliu, în vederea folosirii eficiente a investițiilor efectuate, utilizarea tuturor
studiilor, rapoartelor elaborate și pregătite în cadrul implementării Programului Compact în alte
proiecte similare.
Examinând informaţia prezentată în cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă semnarea Acordului de Implementare cu Administrația de Stat a Drumurilor în
redacție nouă (conform anexei nr.1).
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2. Se aprobă semnarea acordului adițional la contractul cu Agentul de Procurări Booz Allen
Hamilton (conform anexei nr.2).
3. Se ia act de informația privind depunerea protestului asupra deciziei de adjudecare a
contractelor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
4. Se aprobă semnarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de Implementare din 16
septembrie 2011 semnat între I.P. ”Fondul Provocările Mileniului Moldova” și
Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor (conform anexei nr.3).
5. Se ia act de informația privind extinderea termenului de prezentare a unor livrabile de
către compania de audit Ernst & Young SRL.
6. Se aprobă structura organizatorică și statele de personal ale FPM Moldova în redacție
nouă cu salariile aferente în limita celor aprobate la ședința Consiliului de Observatori
din 16 iulie 2010 (conform anexelor nr. 4 și 5).
7. Se aprobă dl Valentin Bozu în funcția nou creată de Vice-director Executiv al FPM
Moldova, cu prezentarea spre aprobare Corporaţiei Provocările Mileniului a persoanei
sus-menționate.
8. Se extinde termenul Contractului individual de muncă încheiat cu dna Valentina
Badrajan, Directorul Executiv al FPM Moldova, pentru perioada de 12 luni
calendaristice, până la data de 01 iulie 2013.
9. Se aprobă procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în
perioada martie 2012 – iunie 2012 (conform anexei nr. 6).

________(semnătura)____________________

Vladimir FILAT
Prim-ministru al Republicii Moldova
Preşedintele Consiliului de Observatori

______(semnătura)______________________

Valentina BADRAJAN
Director executiv al FPM Moldova
Ion BORȘ
Consilier pentru
interimar,

_____(semnătura)_______________________
probleme

juridice

Secretarul Consiliului de Observatori
al FPM Moldova
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