PROCES-VERBAL nr. 1
al şedinţei Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
31 ianuarie 2013, ora 13.00
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. Eduard BĂNĂRUC

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

- Viceministru al Finanțelor, reprezentantul dlui Veaceslav
Negruța, Ministrul 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. Valentina BADRAJAN

-

Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Secretarul Consiliului de observatori:
Ion BORȘ

-

Consilier juridic al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Igor Perjan

-

Vicedirector Executiv al Fondului Provocările Mileniului
Moldova

Valentin Bozu

-

Vicedirector Executiv al Fondului Provocările Mileniului
Moldova

Anatol Usatîi

-

Sergiu Iuncu

-

Elena Bodiu

-

Director Proiectului de Reabilitare a Drumurilor al FPM
Moldova
Director Proiectului Tranziția la Agricultură Performantă al FPM
Moldova
Director Financiar și Administrativ al Fondului Provocările
Mileniului Moldova

Leonid Mazilu

-

Director de Achiziții al Fondului Provocările Mileniului
Moldova

Andrei Băț

-

Director Monitorizare și Evaluare al Fondului Provocările
Mileniului Moldova

Inga Burlacu

-

Director Comunicare și Documentare al Fondului Provocările
Mileniului Moldova

Invitaţi:

Ordinea de zi:
1. Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2012 și aprobarea Planului de lucru al
FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în anul 2013.
2. Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2012 și aprobarea bugetului pentru anul
2013 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
3. Aprobarea Planului de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă (ediția 3).
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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 cu privire la procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM
Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013.
6. Extinderea mandatului a doi membri ai 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 Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de Observatori al
FPM Moldova, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl Eduard Bănăruc, Secretar General
Adjunct al Guvernului;
- dl Veaceslav Negruța, Ministru al Finanțelor, care a delegat în calitate de reprezentant pe dl Victor
Barbăneagră, Viceministru al Finanțelor.
Candidaturile celor doi reprezentanți, i.e. dl Eduard Bănăruc și dl Victor Barbăneagră, 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 toți 11 membri cu drept
de vot ai Consiliului de Observatori, precum şi 1 membru 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.
Primul subiect. Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2012 și aprobarea
Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în
anul 2013.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FPM
Moldova, care a informat Consiliul despre activitățile realizate pe parcursul anului 2012 și planul de
lucru al FPM Moldova pentru anul 2013 sub aspectul proiectelor, precum și activităților de
monitorizare și administrarea întregului program Compact, după cum urmează:
I. Proiectul de Reabilitare a Drumului (PRD)
Sarcina principală a PRD în 2012 a fost lansarea lucrărilor de reabilitare, care a fost realizată
integral. Astfel, conform planului de lucru au fost organizate licitații pentru lucrările de reabilitare a
sectorului de drum M2 (Sărăteni – Soroca, pînă la intersecția Drochia) și pentru serviciile de
supraveghere tehnică. În rezultatul licitațiilor au fost selectate și ulterior contractate 2 companii
3

internaționale de construcție (ONUR și Strabag – în total 4 contracte) și 2 companii responsabile de
supravegherea lucrărilor - inginerii proiectului (Louis Berger SAS și IRD Engineering Srl).
Companiile au fost mobilizate în termen și începînd cu luna august 2012 au început lucrările de
reconstrucție a drumului, care au constat, la etapa respectivă, în pregătirea terenului și efectuarea
lucrărilor de terasament.
Suplimentar, dna Badrajan a ținut să menționeze, că pe parcursul anului 2012 s-au extins
termenii de realizare a unor activități minore ce țin de implementarea Planului de Acțiuni pentru
Strămutare (PAS). În urma verificării proiectului de reabilitare s-a constatat, că rețelele inginerești
(gaze, telecomunicații, electricitate) au fost proiectate în afara amprizei drumului. Aceasta a condus
la identificarea unor noi persoane afectate și necesitatea procurării suplimentare a unor parcele de
teren. Activitățile în cauză nu au afectat derularea și termenii de implementare a proiectului.
Cu privire la planul pentru anul 2013 în cadrul PRD dna Badrajan a menționat, că se
preconizează realizarea a circa 60% din toate lucrările prevăzute în PRD din cadrul Programului
Compact, finalizarea implementării PAS, precum și prestarea serviciilor de supraveghere a
lucrărilor de construcție. Totodată vor fi demarate și lucrările de construcție a căilor de acces către
școli, spitale și alte instituții importante pentru comunitățile din aria de acoperire a drumului.
Suplimentar la acestea, va fi efectuată proiectarea unei porțiuni de circa 650 de metri de drum către
stația de pompieri din orașul Soroca, ce va fi reparată cu suportul Departamentului Apărării al SUA.
Referitor la realizarea precondițiilor, dna Badrajan a ținut să menționeze, că conform
prevederilor Acordului Compact, în cadrul PRD există o precondiție privind asigurarea debursărilor
în Fondul Rutier. Legea Fondului Rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996, cu modificările și
completările ulterioare, stabilește cotele obligatorii de transfer a mijloacelor destinate Fondului
Rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere supuse accizelor. Precondiția privind
alocarea a nu mai puțin de 80% din accizele la produsele petroliere în anul 2012 a fost îndeplinită.
II. Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (TAP)
Cu privire la proiectul TAP, dna Badrajan a menționat, că în 2012 au fost în proces de
implementare cele 4 activități majore prevăzute de Programul Compact.
Sarcinile principale preconizate pentru reformarea sectorului de irigare s-au realizat
integral, fiind înregistrate 11 asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI), au fost
petrecute instruirile planificate pentru asociații și elaborat regulamentul și proiectul acordului de
transfer al managementului pentru 7 sisteme de irigare operaționale către AUAI. Proiectul hotărîrii
respective va fi prezentat în curînd Guvernului pentru examinare și aprobare în modul stabilit.
Semnarea acordurilor reprezintă o condiție pentru demararea lucrărilor de construcție.
O activitate în cadrul proiectului TAP ține de elaborarea regulamentelor necesare pentru
implementarea Legii Apelor, cît și a platformei comune pentru modelarea hidrologică.
Regulamentele menționate au fost elaborate și coordonate cu specialiștii Ministerului Mediului și a
altor instituții relevante, urmînd ca acestea să fie prezentate și aprobate de către Guvern pînă în luna
iunie a.c.
De asemenea, a fost elaborat conceptul tehnic al platformei comune pentru modelarea
hidrologică și coordonat cu toate instituțiile implicate în gestionarea resurselor de apă. În 2012 a
fost elaborat conceptul tehnic al Platformei Comune privind Autorizațiile de Folosință a Apei.
Implementarea Platformei în cauză va fi efectuată în conlucrare cu Centrul de Guvernare
Electronică și Ministerul Mediului, urmare a acordului de colaborare semnat în noiembrie 2012
între aceste 3 instituții. Ambele platforme vor fi implementate pe parcursul anului 2013.
Totodată, dna Badrajan a specificat, că pînă la sfîrșitul anului 2013 urmează a fi achiziționat
echipamentul necesar implementării platformei comune pentru modelare hidrologică. Instalarea
echipamentului pentru rețeaua națională de monitorizare a cantității apelor de suprafață depinde de
respectarea angajamentului Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind amenajarea posturilor,
unde va fi instalat echipamentul și de condițiile climaterice, care ar putea împiedica instalarea în
termen a echipamentului.
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Cu privire la reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI), dna Badrajan a
menționat, că studiile și investigațiile necesare pentru proiectarea detaliată au fost finalizate. Însă pe
parcursul realizării lucrărilor de proiectare s-a constatat că conceptul reabilitării bazat pe studiile de
fezabilitate elaborate anterior de către o companie contractată de CPM implică costuri de reabilitare
care depășesc semnificativ bugetul stabilit în acest scop în Acordul Compact.
Pentru optimizarea costurilor de reabilitare CPM a solicitat ca, conceptul reabilitării să fie
modificat, ceea ce a condus la revizuirea contractului cu compania proiectantă și prelungirea
termenilor pentru finalizarea lucrărilor de proiectare. În consecință, implementarea celorlalte acțiuni
care sunt corelate cu finalizarea lucrărilor de proiectare a fost întîrziată. Acest lucru vizează în
primul rînd finalizarea PAS și lansarea implementării acestora, precum și lansarea licitațiilor pentru
selectarea companiilor de construcții și celor de supraveghere a lucrărilor.
Pînă în prezent, a fost finalizată documentația de proiect pentru 2 SCI (Lopatna și Criuleni).
Concursul pentru lucrările de reconstrucție este în derulare – termenul limită de prezentare a
ofertelor de către companiile interesate este 5 februarie curent. Licitația de selectare a companiei de
supraveghere a lucrărilor pentru aceste sisteme este la etapa de finalizare a evaluării.
Dna Badrajan a informat membrii Consiliului, că pe parcursul primului semestru urmează să
fie finalizată documentația de proiect și organizate celelalte licitații pentru selectarea companiilor de
construcții și celor de supraveghere a lucrărilor. Executarea lucrărilor de reabilitare va dura în
mediu 18 luni. În paralel cu lucrările de construcție vor fi implementate și PAS, care vor fi realizate
eșalonat în dependență de daunele efectiv produse pe parcursul executării lucrărilor.
De asemenea, dna Badrajan a ținut să menționeze membrilor Consiliului, că lucrările de
proiectare pentru două SCI (Cahul și Chircani – Zîrnești) au fost excluse din contractul cu compania
responsabilă de proiectare. Aceasta se datorează faptului, că costurile de reabilitare actualizate
depășesc cu mult pe cele estimate anterior în cadrul studiilor de fezabilitate, dar și reieșind din
aspectele de mediu identificate. Pentru sistemele respective urmează să fie aplicat un nou concept
de implementare ținînd cont de mijloacele financiare disponibile.
In contextul diminuării costurilor de reabilitare pentru elaborarea soluțiilor alternative de
design al sistemelor de irigare au fost necesare un sir de abordări tehnice diferite de practicile si
normele tehnice existente in Republica Moldova dar care sunt pe larg aplicate in SUA și Europa.
Acestea sau referit in special la relaxarea capacitaților pompelor și redimensionarea țevilor rețelei
ținând cont de trendul existent in sectorul de irigare in care preferințele fermierilor sunt pentru
operarea sistemelor de irigarea cu presiunea de lucru moderată; amplasarea țevilor la o adâncime
mai mica (1,15m in loc de 1,5 m conform standardului); reducerea considerabilă a lățimii
tranșeelor, schimbarea parametrilor pentru patul de nisip, etc. De asemenea sa aplicat o noua
abordare in realinierea, amplasarea și definirea densității hidranților in dependență de direcția
existenta de prelucrare a solului, culturile crescute și alte cerințe specifice parvenite de la
producătorii agricoli.
Totodată, dna Badrajan a informat membrii Consiliului cu privire la necesitatea desfășurării
în timpul apropiat a unei ședințe special dedicate activității Reabilitării Sistemelor Centralizate de
Irigare în cadrul proiectului Tranziţiei la Agricultura Performantă.
Cu privire la activitatea privind accesul la finanţare în agricultură, dna Badrajan a
menționat, că au fost realizate integral toate activitățile conform planului de activitate al FPM
Moldova pentru anul 2012. Pînă în prezent au fost acordate 21 credite în valoare totală de 4,3 mln.
dolari SUA, dintre care 16 credite în sumă totală de cca 3,2 mil. USD (circa 75%) au fost investite
în construcția sau reutilarea depozitelor frigorifice pentru fructe și legume cu capacitate totală de
aproximativ 16,5 mii tone.
Pe parcursul anului 2013, de comun cu Directoratul Liniei de Credit, va continua
examinarea cererilor de debursare, tragerea fondurilor și acordarea creditelor în infrastructura post –
recoltare.
Dna Badrajan a ținut să menționeze, că în urma deciziei adoptate de CPM, activitatea acces
la finanţare în agricultură va continua pînă la atingerea plafonului de 12,0 mln. dolari SUA, cu
condiția limitării investițiilor eligibile pe criterii geografice. Astfel, în prezent sunt finanțate doar
5

investițiile localizate în 8 raioane în care sunt amplasate cele 11 SCI stabilite în Acordul Compact
(Ungheni, Nisporeni, Leova, Cahul, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi). In decursul lunilor
februarie – martie curent activitatea menționată va fi analizata de doi consultanți ai CPM prin
prisma condițiilor actuale ale programului de creditare, inclusiv aria de eligibilitate. In baza
recomandărilor consultanților, ar putea fi luate decizii privind menținerea sau extinderea ariei de
eligibilitate, precum și modificarea altor condiții ale programului de creditare (beneficiarii - țintă,
investițiile eligibile s.a.).
Referitor la realizarea precondițiilor, dna Badrajan a ținut să menționeze, că pentru anul
2012 precondițiile care se refereau la: (1) crearea unui număr suficient de AUAI și (2) reparația
localului destinat laboratorului național fitosanitar și asigurarea condițiilor de securitate pentru
protejarea echipamentului instalat - au fost îndeplinite.
III. Activitatea de Monitorizare şi Evaluare (M&E)
Cu privire la activitatea M&E, dna Badrajan a menționat, că majoritatea sarcinilor ale
activității menționate pentru anul 2012 au fost îndeplinite. Au fost înregistrate unele devieri de la
planul de lucru în derularea primei etape a sondajului întreprinderilor și gospodăriilor casnice.
Termenii de realizare au fost modificați astfel ca acesta să nu coincidă cu vîrful sezonului agricol.
De asemenea, s-a modificat abordarea privind componenta de monitorizare și evaluare a
Sistemului Informațional de Management. În cadrul CPM a fost adoptată decizia de elaborare a
unui sistem standard pentru programele Compact (MIDAS), pe care FPM Moldova îl utilizează în
prezent pentru necesitățile de monitorizare și evaluare. Este de menționat, că abaterile în termenii de
implementare ale activității M&E nu influențează derularea altor activități din cadrul Programului
Compact.
Dna Badrajan a ținut să menționeze, că pe lîngă acțiunile de monitorizare și evaluare
începute în 2012, în perioada iulie – decembrie 2013 va fi efectuată o evaluare intermediară a
derulării Programului Compact, obligatorie pentru toate programele similare ale CPM. Scopul
principal al acestei evaluări este analiza progreselor obținute în primii 2,5 ani de implementare,
ajustarea obiectivelor Programului în baza progreselor înregistrate, cît și identificarea
oportunităților de realocare a resurselor între proiecte și activități pentru atingerea celui mai mare
impact posibil al Programului.
Activitatea M&E conține și acțiuni de consolidare a capacităților personalului FPM
Moldova și a entităților de implementare prin organizarea de instruiri, schimbului de experiență și
participarea la conferințe internaționale.
IV. Administrarea Programului
Referitor la compartimentul Administrarea Programului, dna Badrajan a menționat, că
activitățile planificate pentru anul 2012 la capitolul respectiv s-au referit la derularea procesului de
audit, asigurarea procesului de comunicare și informare, cît și elaborarea Planului de acțiuni privind
prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în implementarea Programului
Compact. Toate acțiunile au fost realizate integral. În urma procesului de audit al Programului nu au
fost înregistrate greșeli sau abateri de la Procedurile interne ale FPM Moldova sau Ghidurile CPM,
precum și nu au fost depistate cheltuieli în alte scopuri decît cele prevăzute de Programul Compact.
În acest context, se planifică în semestrul I lansarea concursului de selectare a unei companii
de audit, ce va efectua auditul programului pentru următoarele 3 perioade.
Asigurarea transparenței în procesul decizional, comunicarea și informarea publicului larg
privind activitatea Programului Compact vor fi asigurate prin măsurile stabilite de Statutul FPM
Moldova și politicile interne, cît și de eforturile întreprinse de organele de conducere și
managementul instituției. Astfel, cele mai importante și stringente probleme ale activității curente
ale FPM Moldova vor fi prezentate la ședințele Consiliului de Observatori al instituției. De
asemenea, aceste întrebări vor fi discutate și cu membrii Grupului Consultativ (GC), care pe lîngă
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faptul că este un organ consultativ, este și un instrument de asigurare a transparenței și diseminare a
informației. În acest context, se planifică pe parcursul anului 2013 organizarea ședințelor GC,
organizarea vizitelor pe șantiere, întîlnirilor cu beneficiari, ceea ce va permite informarea directă a
persoanelor interesate despre derularea Programului Compact.
Pentru asigurarea diseminării eficiente a informației, va continua editarea materialelor
necesare. Prioritară va rămîne elaborarea Buletinului informativ lunar și trimestrial, vor fi tipărite
broșuri și pliante explicative și educative pentru beneficiari și alți factori interesați.
O activitate distinctă la capitolul Administrarea Programului ține de implementarea Planului
de acțiuni antifraudă și anticorupție. Unitatea de management al FPM Moldova va informa
semestrial Consiliul despre implementarea acestui Plan de acțiuni, cu descrierea acțiunilor și
măsurilor ce au fost executate în vederea prevenirii și eliminării riscurilor de fraudă și corupție în
activitățile finanțate de CPM.
În legătură cu cele expuse mai sus, FPM Moldova a solicitat aprobarea Planului de lucru al
FPM Moldova pentru implementarea activităţilor Programului Compact pentru anul 2013.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au luat act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2012 și au
aprobat unanim Planul de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităţilor Programului
Compact pentru anul 2013.
Preşedintele şedinţei a declarat primul subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al doilea.
Al doilea subiect. Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2012 și aprobarea
bugetului pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările
Mileniului Moldova.
Subiectul dat a fost prezentat de dna Elena Bodiu, Director Financiar și Administrativ al
FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului, despre realizarea activităţilor Programului
Compact în anul 2012 conform proiectelor și activităților prevăzute de Acordul ”Compact”.
Dna Bodiu a menționat, despre cheltuielile prevăzute pentru finanțarea planului de activităţi
pentru anul 2013 pentru implementarea Programului Compact conform proiectelor și activităților:
• Proiectul Reabilitarea Drumurilor;
• Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă;
• Activitatea Monitorizare și Evaluare;
• Componenta de Management și Supraveghere a Programului.
Dna Bodiu a informat membrii Consiliului, că descrierea detaliată pe fiecare articol de
cheltuieli pentru executarea bugetului pe anul 2012 și a proiectului bugetului pe anul 2013 al
Programului „Compact”, implementat de FPM Moldova, este expusă în notă informativă prezentată
membrilor Consiliului pînă la ședință.
Ţinînd cont de cele menţionate, dna Bodiu a solicitat aprobarea bugetului pentru anul 2013
al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.
În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au luat act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2012 și au
aprobat unanim bugetul pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de FPM
Moldova.
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Preşedintele şedinţei a declarat al doilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al treilea.
Al treilea subiect. Aprobarea Planului de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă (ediția
a 3-a).
Subiectul dat a fost prezentat de dl Andrei Băț, Director Monitorizare și Evaluare al FPM
Moldova, care a ținut să menționeze, că în luna mai 2012 CPM a aprobat două documente de bază
ce reglementează monitorizarea și evaluarea programelor Compact:
• o versiune nouă a Regulamentului pentru monitorizarea și evaluarea programelor
Compact și de Accesare; și
• îndrumarul pentru elaborarea indicatorilor comuni.
Dl Băț a explicat, că în scopul alinierii Planului de Monitorizare şi Evaluare (Planul M&E)
al Programului Compact Moldova la noile prevederi, în documentul menționat au fost efectuate un
șir de modificări principale, după cum urmează:
(a) a fost schimbată structura Planului M&E în vederea ajustării conform noilor cerințe;
(b) a fost actualizată definiția beneficiarilor. Astfel, potrivit Îndrumarului pentru analiza
economică și a beneficiarilor, beneficiari sunt considerate persoanele pentru care se așteaptă
că vor resimți o îmbunătățire a standardelor de viață în urma activităților programelor
Compact. CPM definește și include în lista beneficiarilor toți membrii unei gospodării
casnice, din care cel puțin o persoană înregistrează o creștere a veniturilor;
(c) a fost modificată ierarhia indicatorilor. Actualmente, aceștia sunt clasificați în patru nivele
(în loc de cinci): indicatori de proces, indicatori de rezultat, indicatori de efect și indicatori
țintă. Au fost adăugate următoarele subcapitole: 4.1.2. Clasificarea indicatorilor, 4.1.3.
Indicatorii comuni, 4.1.4. Tabelul de documentare al indicatorilor, 4.1.9. Tabelul valorilor
de referință și valorilor țintă al indicatorilor, 4.2. Studiul calității datelor, 4.3. Cerințe
standard pentru raportare.
(d) Conținutul Capitolului 6. ”Componenta evaluare” a fost transferat în Capitolul 5.0 A fost
modificat conținutul pentru subcapitolele 5.1.3. Evaluările de impact și de performanță ale
CPM și 5.3. Planurile specifice de evaluare.
(e) Conținutul Capitolului 7. ”Implementarea și managementul M&E” a fost transferat în
Capitolul 6.0. A fost adăugat subcapitolul 6.1. Responsabilități.
(f) au fost adăugate cîteva capitole și subcapitole: ”Bugetul M&E”, ”Cerințele M&E pentru
plăți” și ”Ipoteze și riscuri”;
(g) au fost actualizate definițiile pentru 31 indicatori comuni, conform Îndrumarului pentru
elaborarea indicatorilor comuni al CPM;
(h) în cadrul indicatorilor de efect ai Programului Compact a fost definit indicatorul
Întreprinderi ce au aplicat tehnici (manageriale și de procesare) moderne din cadrul
Proiectului Tranziția la Agricultura Performantă, activitatea Creșterea Vânzărilor, precum și
a fost modificat indicatorul Indicele de planeitate al Proiectului Reabilitarea Drumului.
Dl Băț a ținut să menționeze, că Planul de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă a fost
aprobat în prealabil de către CPM.
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În rezultatul examinării informației prezentate, membrii cu drept de vot ai Consiliului de
Observatori prezenţi la şedinţă au decis unanim de a aproba Planul de Monitorizare și Evaluare în
redacție nouă (ediția 3).
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 dl Valentin Bozu, Vicedirector Executiv al FPM Moldova,
care a informat membrii Consiliului de Observatori despre faptul, că implementarea facilității de
creditare a investițiilor în infrastructura post-recoltare se efectuează în baza Acordului de
Implementare între FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit (DLC) pe lîngă Ministerul
Finanțelor, acordul ce a fost semnat de părți pe 16 septembrie 2011. Ulterior, pe 29 iunie 2012,
Consiliul de Observatori a aprobat semnarea Amendamentului Nr.1, prin care au fost operate unele
modificări nesemnificative, tehnice la Acordul de Implementare.
Dl Bozu a menționat, că elaborarea modificărilor actuale la Acordul de Implementare a fost
determinată de necesitatea corectării unor sintagme, care vor acorda dreptul FPM Moldova să
aprobe și să achite către DLC Plata pentru Administrarea Facilității de Creditare (PAFC) pe
perioada trimestrului raportat, cu condiția aprobării în prealabil a raportului trimestrial/anual
corespunzător. În conformitate cu prevederile Acordului, PAFC se achită din contul dobânzilor
încasate de la Instituțiile Financiare Participante (IFP) pentru creditele Compact primite de la FPM
Moldova. De asemenea, în rezultatul modificărilor operate nu va fi nevoie de a modifica Acordul de
Implementare din cauza aprobării versiunilor noi sau modificărilor/completărilor la Manualul de
Politici și Proceduri privind Facilitatea de Creditare Post-recoltare în Agricultura Performantă.
Modificările propuse au fost coordonate cu DLC și aprobate de CPM.
Reieșind din cele expuse mai sus, dl Bozu a solicitat aprobarea semnării Amendamentului
nr. 2 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. 2 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. Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de
FPM Moldova în perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013.
Subiectul dat a fost prezentat de dl Leonid Mazilu, care a informat Consiliul 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-i fie prezentat trimestrial pentru
informare procurările efectuate prin procedura de shopping (concurs între cel puţin trei oferte).
Ţinînd cont de cele menţionate, dl Mazilu a adus la cunoștința Consiliului de Observatori
lista procurărilor efectuate conform procedurii sus-menţionate, care corespund condiţiilor de mai
sus şi vizează perioada raportată: septembrie 2012 – ianuarie 2013.
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Examinînd materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenţi la şedinţă au
aprobat unanim procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada
septembrie 2012 – ianuarie 2013.
Preşedintele şedinţei a declarat al cincilea subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al șaselea.
Al şaselea subiect. Extinderea mandatului a doi membri ai Grupului Consultativ al FPM
Moldova (subiectul pentru membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori).
Subiectul dat a fost prezentat de dna Inga Burlacu, Director Comunicare și Documentare al
FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului, că în luna aprilie 2013 expiră mandatul a doi
din cei 7 membri ai Grupului Consultativ (GC) al FPM Moldova: Președintele GC, dl. Sergiu Harea
și membru al GC dl. Viorel Chivriga. Mandatul celorlalți membri ai GC este valabil pînă în luna
septembrie 2013, din motivul că au fost selectați în cadrul unui concurs desfășurat repetat în vara
anului 2011, cu scopul de a suplini locurile vacante în GC.
Persoanele sus-menționate au fost aprobate în calitate de membri ai GC prin Hotărîrea
Consiliului de Observatori la 22 aprilie 2011. Dna Burlacu a menționat, că conform pct.55 a
Statului FPM Moldova, în cazul în care pe parcursul activității GC din anumite motive devin
vacante locurile membrilor GC, membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori trebuie să
selecteze noi membri în GC din lista suplimentară întocmită la momentul desfășurării concursului.
În situația în care, urmare a concursului desfășurat în luna mai 2011 nu au existat organizații
calificate pentru a fi incluse în lista suplimentară, actualmente nu sunt candidaturi pentru suplinirea
celor două locuri vacante. În acest context, reieșind din considerentele asigurării funcționalității GC
prin menținerea componenței actuale pentru a nu periclita activitatea acestuia prin demararea unei
noi proceduri de selectare a doi membri pentru cele două locuri vacante, dna Burlacu a propus:
• extinderea mandatului membrilor Grupului Consultativ al FPM Moldova: dlui Sergiu
Harea și dlui Viorel Chivriga pînă la 14 septembrie 2013;
• demararea, începînd cu luna iulie 2013, a procedurii de selectare a noii componențe a
Grupului Consultativ reieșind din prevederile Regulamentului privind selectarea
membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova, aprobat la 18.02.2011.
Examinînd materialele oferite, membrii neguvernamentali ai Consiliului de Observatori
prezenţi la şedinţă au aprobat unanim propunerile înaintate de către dna Burlacu.
Preşedintele şedinţei a declarat ultimul subiect al şedinţei ca fiind închis.
Examinând informaţia prezentată în cadrul şedinţei, Consiliul de Observatori
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2012 și se aprobă Planul de
lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităţilor Programului Compact pentru anul
2013 (conform anexei nr. 1).
2. Se ia act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2012 și se aprobă bugetul
pentru anul 2013 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova (conform anexei
nr.2).
3. Se aprobă Planul de Monitorizare și Evaluare în redacție nouă, ediția 3 (conform anexei
nr.3).
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4. Se aprobă semnarea Amendamentului nr. 2 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.4).
5. Se aprobă procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada
septembrie 2012 – ianuarie 2013 (conform anexei nr. 5).
6. Se aprobă (de către membri neguvernamentali ai Consiliului de Observatori al FPM
Moldova):
•

extinderea mandatului membrilor Grupului Consultativ al FPM Moldova: dlui Sergiu
Harea și dlui Viorel Chivriga pînă la 14 septembrie 2013;

•

demararea, începînd cu luna iulie 2013, a procedurii de selectare a noii componențe a
Grupului Consultativ reieșind din prevederile Regulamentului privind selectarea
membrilor Grupului consultativ al FPM Moldova, aprobat la 18.02.2011.

Vladimir FILAT

__________(semnătura)__________________

Prim-ministru al Republicii Moldova
Preşedintele Consiliului de Observatori

Valentina BADRAJAN

________(semnătura)____________________

Director executiv al FPM Moldova

Ion BORȘ

________(semnătura)____________________

Consilier juridic al FPM Moldova,
Secretarul Consiliului de Observatori al
FPM Moldova
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