
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

În perioada 2-6 aprilie 

curent, adjunctul vice-

președintelui Corporației 

Provocările Mileniului 

(CPM) pentru Europa, 

Asia, Pacific și America 

Latină Thomas Hurley s-a 

aflat într-o vizită de 

documentare în Moldova 

pentru a  se  familiariza  

cu  derularea   activităților 

Compact.  

Pe parcursul vizitei, demnitarul a realizat o serie de întrevederi cu reprezentanți 

ai ministerelor partenere în cadrul Compact, societății civile, autorități locale și 

beneficiarii programului. În cadrul întîlnirilor cu ministrul agriculturii și 

industriei alimentare Vasile Bumacov, secretarul General al Guvernului  Victor 

Bodiu,  ministrul mediului Gheorghe Șalaru au fost discutate principalele 

aspecte ce țin de implementarea activităților Programului Compact, cum ar fi 

acțiunile care vizează reabilitarea porțiunii de drum Sărăteni-Soroca, reabilitarea 

sistemelor de irigare și reforma în acest sector, precum și managementul 

resurselor de apă.  

Astfel, Thomas Hurley a ținut să evidențieze angajamentul plenar al Guvernului 

și ministerelor partenere în realizarea activităților menționate și a dat asigurări 

autorităților că acestea se pot bucura de susținerea CPM la depășirea 

problemelor care pot apărea pe parcurs.  

De asemenea, vicepreședintele CPM a avut oportunitatea de a participa în cadrul 

Adunării Generale a Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigație Grozești, 

raionul Nisporeni, organizată la 5 aprilie curent, în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate activitățile de bază ale acestei organizații. 

Participarea la eveniment i-a oferit oportunitatea de a cunoaște din prima sursă care 

sînt principalele deficiențe, dar și oportunități confruntate de către noile formațiuni 

care urmează să preia gestiunea sistemelor de irigare. 

În cadrul ședințelor avute cu echipa FPM Moldova, Thomas Hurley a ținut să-și 

exprime încrederea în potențialul echipei FPM Moldova, asigurînd instituția de 

suport continuu în realizarea activităților Compact. 

 

"Programul 
COMPACT îşi 
propune să 

contribuie la 
reducerea  
sărăciei în 
Republica 

Moldova prin 
creştere 

economică" 
 

Buletin informativ, martie-aprilie, 2012 
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Ambasadorul SUA William MOSER și Prim-

ministrul Vlad FILAT au parcurs pe 2 aprilie cu 

bicicleta circa 10 km din cei 93 de km ai drumului 

Sărăteni-Soroca, care vor fi reabilitați în cadrul 

Programului Compact, finanțat de Guvernul SUA 

prin intermediul Corporației Provocările 

Mileniului, grație generozității poporului american.  

Traseul Ambasadorului și Prim-ministrului a 

început de la intersecția Sărăteni, care va fi 

modernizată, și a inclus porțiunea de drum care 

tranzitează satele Codrul Nou, Țînțăreni și 

Negureni din raionul Telenești.  

Adițional la reconstrucția şi consolidarea 

sistemului rutier, cele trei sate, ca și altele 10 aflate 

de-a lungul traseului reabilitat, vor beneficia de un 

șir de îmbunătățiri cu impact social cum ar fi 

amenajarea stațiilor de așteptare și trecerilor 

pietonale, iluminarea traseului în localitățile 

tranzitate, construcția drumurilor locale care 

facilitează accesul de la traseul reabilitat spre 

instituțiile de menire socială (școli, grădinițe, 

altele). 

Ambasadorul a inițiat turneul cu bicicleta pînă la 

demararea lucrărilor de construcție, pentru a 

compara starea deplorabilă a acestui drum în 

prezent cu situația traseului după ce va fi 

reconstruit conform standardelor internaționale. 

Drumul reabilitat va contribui la reducerea 

costurilor pentru transport, creșterea securității 

traficului rutier și îmbunătăţirea condiţiilor de 

trafic. 

Pe parcursul călătoriei, Ambasadorului și Prim-

ministrului i s-au alăturat angajați din autoritățile 

publice locale și centrale, colaboratori ai 

Ambasadei SUA, Reprezentanței Corporației 

Provocările Mileniului, FPM Moldova.  

La finele călătoriei, William MOSER a spus că 

prin această iniţiativă s-a dorit prezentarea situaţiei 

actuale a traseului ce urmează a fi reabilitat. 

„Participarea Premierului Vlad FILAT la acest 

eveniment este o dovadă a bunei cooperări ce 

există între Guvernul SUA şi Guvernul R. 

Moldova. Reabilitarea traseului Sărăteni - Soroca 

va aduce doar beneficii locuitorilor din regiune", a 

precizat Ambasadorul. 

Premierul Vlad FILAT a mulţumit organizatorilor 

pentru că au venit cu această idee - de a tranzita cu 

bicicleta traseul ce urmează a fi reabilitat. 

Premierul a promis că după finisarea reabilitării 

traseului Sărăteni - Soroca experienţa respectivă va 

fi repetată. „Acest proiect va fi un exemplu pentru 

multe alte proiecte de reabilitarea drumurilor ce 

urmează a fi implementate în ţara noastră", a spus 

Premierul.  

Lucrările de reabilitare vor începe în vara anului 

2012 și vor derula pînă la finele anului 2014.  

 

Ambasadorul SUA și Prim-ministrul Republicii Moldova au parcurs 10 
km din drumul Sărăteni-Soroca, ce va fi reconstruit de Guvernul SUA 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Prim-ministrul Vlad Filat a prezidat pe 29 martie 

ședința Consiliului de Observatori al FPM 

Moldova în cadrul căreia au fost aprobate 

achizițiile majore pentru următoarele șase luni 

necesare derulării Programului Compact.  

Printre achizițiile aprobate se numără selectarea 

companiilor de construcție pentru reabilitarea a 

primelor șase sisteme de irigare Lopatna, Jora de 

Jos, Criuleni, Coșnita, Puhăceni, Roșcani. Cele 

șase sisteme de irigare, reabilitate la prima etapă, 

acoperă o suprafață de peste 6600 de hectare de 

teren agricol din 13 comunități. Reconstrucția 

sistemelor de irigare face parte din proiectul 

Tranziția la agricultura performantă al Programului   

Compact, care prevede reabilitarea a pînă la 11 

sisteme. Totodată, membrii Consiliului de 

Observatori au aprobat procurarea și livrarea 

echipamentului destinat creării rețelei naționale de 

monitorizare în timp real a cantității și calității 

apei. Acest echipament  include pînă la 10 stații de 

monitorizare în timp real a cantității și calității 

apelor de suprafață, softuri, tehnică pentru 

instituțiile de specialitate  etc.  

Achizițiile aprobate vor contribui la îmbunătățirea 

managementului resurselor de apă în Republica 

Moldova. 

 

 

 

 

 

Prevenirea și neadmiterea cazurilor de fraudă și 

corupție în cadrul activității Fondului Provocările 

Mileniului Moldova și în procesul de 

implementare a Programului Compact a fost 

scopul misiunii experților Corporației Provocările 

Mileniului din SUA, aflată la Chișinău în perioada 

19-23 martie curent. 

În cadrul misiunii experții au participat la un șir de 

întîlniri cu reprezentanții instituțiilor publice, 

companiilor și organizaților neguvernamentale 

implicate   în    implementarea    și    monitorizarea  

 

 

 

activităților Compact. Discuțiile s-au axat pe 

identificarea riscurilor de apariție și întreprinderea 

acțiunilor de prevenire a ilegalităților ce pot 

prejudicia eficiența activităților desfășurate și 

corectitudinea gestionării mijloacelor financiare 

acordate de Guvernul SUA. 

Urmare a acestor discuții FPM Moldova va elabora 

un plan de acțiuni pentru prevenirea fenomenului 

corupției și a acțiunilor ilicite pe parcursul 

derulării programului, care va fi propus spre 

aprobare Consiliului de Observatori.

 

Consiliul de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova a 
aprobat achizițiile majore pentru derularea Programului Compact 

2012 

 

 

 

Experți ai Corporației Provocările Mileniului asistă FPM Moldova în 
elaborarea acțiunilor de prevenire a fenomenului corupției și 
fraudelor în implementarea activităților Compact 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femeile din Republica Moldova devin tot mai 

active și mai prezente în viața politică, socială și 

economică. Ele continuă să ne uimească cu 

perseverența lor, rezistența, abordarea complexă a 

problemelor. Aceste calități, dar și sinergia 

eforturilor bărbaților și femeilor pot contribui la 

producerea schimbării, inclusiv în agricultură. 

Tranziția la agricultura performantă este un proces 

prea complex ca să fie transferat de pe umerii 

unora pe umerii altora. Acest proces trebuie 

realizat cu eforturi comune. De aceea, femeile din 

aria celor 11 sisteme de irigare, ce vor fi reabilitate 

în cadrul Programului Compact, au participat activ 

în crearea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru 

Irigații (AUAI). Astăzi din cei peste 6000 de 

membri ai 11 AUAI, circa 30 la sută sînt femei. 

Avem femei care activează în organele de 

conducere ale AUAI, femei care au demonstrat că 

pot să gestioneze echilibrat și eficient afaceri de 

succes, diverse procese, echipe. 

Pe 3 aprilie curent, peste 30 de femei  din 

Consiliile de administrare ale AUAI, create cu 

suportul  Compact, s-au întrunit într-un forum larg 

pentru a face schimb de idei, informații și 

experiență. La întrunire s-au alăturat femei, care au 

obținut succese în dezvoltarea afacerilor agricole. 

De asemenea, au participat Marie Moser, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

președintele Clubului Internațional al Femeilor în 

Moldova, Thomas Hurley, adjunct al 

vicepreședintelui Corporației Provocările 

Mileniului (CPM), Valentina Badrajan, directorul 

executiv al FPM Moldova și Leslie McCuaig, 

director rezident de țară al CPM, reprezentați ai 

instituțiilor internaționale în Moldova.  

Femeile din AUAI au fost inspirate de inițiativele 

de succes ale unor doamne care pot fi mîndre de 

realizările lor. Astfel, Iulia Murea, coproprietara 

SRL Costimax din satul Budeşti, municipiul 

Chișinău, a vorbit despre activitatea companiei 

sale, specializată în cultivarea strugurilor de masă. 

Potrivit Iuliei Murea, compania deține 22 de ha pe 

care are plantate 7 soiuri de struguri de masă, care 

îi permit anual să exporte 200 de tone de struguri. 

Actualmente, compania beneficiază de asistență în 

cadrul Proiectului Competitivitatea Agricolă și 

Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).  Iulia Murea 

este convinsă că agricultura poate aduce profit, 

dacă muncești mult, analizezi și înveți continuu. 

De aceeași părere a fost și Raisa Ghimp, 

proprietara SRL Pronolux. Raisa Ghimp din 2007 

cultivă mure. Și-a început afacerea pe 0,7 ari, iar 

azi are mure plantate pe  circa 4 ha. Raisa Ghimp 

susține că înainte de a decide să cultive mure a 

analizat piața și  a  observat  că  murele  sînt  foarte  

 

 

 

Femeile din agricultură sînt gata să preia inițiativa în promovarea 

tranziției la agricultura performantă 



 
 

 

 

solicitate de cumpărători, datorită calităților lor 

curative. Astăzi, Pronolux SRL vinde mure în stare 

proaspătă, congelată, gem sau vin de mure.  

În contextul încurajării femeilor, Marie Moser a 

informat participantele la for că, comunitatea 

internațională în Moldova lansează un program 

exclusiv de dezvoltare a capacităţilor de leader 

pentru femeile Moldovei.  

Toate organizaţiile internaţionale, misiunile 

diplomatice, autorităţile Guvernului RM şi 

organizaţiile neguvernamentale care 

implementează programe pentru femeile din RM 

deja participă în coordonarea acestui program sau 

sînt invitaţi să participe. Fundaţia Est Europeană 

are rolul administrativ în implementarea 

programului respectiv. Programul se axează pe trei 

piloni: femeile în societate civilă, femeile 

întreprinzători, femeile în serviciul public şi 

politică. 

 
 

  

Administrația de Stat a Drumurilor și FPM 

Moldova au deschis public pe 3 aprilie ofertele 

financiare ale companiilor care au participat în 

concursul pentru efectuarea supravegherii 

lucrărilor de reconstrucție a drumului național 

Sărăteni-Soroca. Majoritatea ofertelor financiare 

propuse pentru supravegherea reabilitării celor 93 

de km de drum nu diferă substanțial între ele, fiind 

de circa 3,5 mil USD (http://www.asd.md/).  

Experții celor două instituții au deschis doar 

ofertele financiare ale companiilor care au 

prezentat propuneri tehnice ce au acumulat 

punctajul minim necesar. Astfel, dintre cele 28 de 

propuneri tehnice prezentate, doar pentru 11 

propuneri, ale companiilor din Italia, Franța, 

Marea Britanie, Romania și Grecia, au fost 

deschise ofertele financiare. Ulterior, experții vor 

analiza ofertele financiare prezentate, urmînd pînă 

la finele lunii aprilie curent să identifice două 

companii cîștigătoare.  

Dintre ofertele financiare prezentate, 6 se referă la 

supravegherea lucrărilor de construcție pe o 

lungime de circa 45 de km, de la intersecția 

Sărăteni și pînă la intrarea în orașul Ghindești, iar 

5 oferte țin de supravegherea reconstrucției unei 

porțiuni de circa 48 de km, care începe de la 

intrarea în orașul Ghindești pînă la intersecția 

Drochia. 

 

În procesul de supraveghere a lucrărilor de 

construcție a drumurilor, companiile selectate vor 

avea rolul de Inginer și vor fi responsabile să 

monitorizeze lucrările efectuate, să aprobe 

materialele de construcție utilizate în procesul de 

reabilitare, să verifice și să aprobe calitatea 

lucrărilor executate etc.  

De asemenea, companiile de supraveghere vor 

urmări în ce măsură sînt respectate cerințele de 

protecție a mediului pe parcursul reconstrucției 

drumurilor. Supravegherea lucrărilor de 

construcție a drumului Sărăteni–Soroca va demara 

în lunile mai-iunie 2012, concomitent cu lucrările 

de reabilitare a traseului.  

 

 

Au fost deschise ofertele financiare pentru supravegherea 
reconstrucției drumului Sărăteni-Soroca 

 



 
 

 

 

 

 

Ministerul Mediului a inițiat discuții privind 

elaborarea conceptului tehnic al Platformei 

comune pentru eliberarea autorizațiilor de folosinţă 

specială a apei. În procesul de creare a platformei 

comune participă FPM Moldova, Inspectoratul 

Ecologic de Stat, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Agriculturii și  Industriei  Alimentare,  Ministerul  

 

Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor, alte 

autorităţi publice. 

Implementarea acestei platforme va contribui la 

gestiunea transparentă a proceselor de 

recepţionare, procesare a cererilor de autorizare a 

folosinţei speciale a apei şi eliberare a 

autorizaţiilor respective care va spori eficienţa 

interacţiunii dintre autorităţile publice implicate în 

procesul de autorizare a folosinţei apei.  

De asemenea, crearea platformei comune va 

contribui la sporirea transparenţei şi eficienţei 

procesului de gestionare a resurselor acvatice, ceea 

ce presupune neapărat modernizarea şi 

îmbunătăţirea schimbului de informaţii între 

instituţiile implicate în gestionarea informaţiei în 

domeniul mediului, în general, şi în domeniul 

apelor în particular.  

 

 

În perioada martie – aprilie curent în cadrul a șase 

dintre cele 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigații (AUAI) au avut loc Adunări 

Generale. Evenimentele au avut drept scop 

alegerea sau reconfirmarea în funcție a membrilor 

Consiliilor de administrare și determinarea 

mandatului acestora. De asemenea, în cadrul 

adunărilor au fost discutate și aprobate 

regulamentele de funcționare și organizare a 

AUAI. 

În cadrul celor șase evenimente au fost trecute în 

revistă activitățile care au avut loc în cadrul AUAI 

după adunările de constituire.  Conform Legii nr. 

171 din  09.07.2010 cu privire la asociaţiile 

utilizatorilor de apă pentru irigaţii, Adunarea 

Generală este organul suprem de conducere al 

Asociaţiei.  

De competenţa exclusivă a Adunării Generale ţin:  

definirea direcţiilor principale de activitate a 

Asociaţiei, modificarea statutului, alegerea şi 

revocarea membrilor Consiliului de administrare, 

ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de soluţionare   

 
 

a litigiilor, aprobarea bugetului şi planului 

financiar anual, a planului de exploatare şi 

întreţinere a sistemului de irigare, precum și alte 

aspecte relevante care vizează funcționarea 

sistemului de irigare.  

Competenţa Adunării Generale de a adopta 

hotărîri, atribuită prin prezenta lege sau prin 

statutul Asociaţiei, nu poate fi delegată unui alt 

organ al Asociaţiei. 

În luna mai adunări similare vor fi organizate în 

cadrul altor cinci AUAI. 

 

 

Au fost inițiate discuțiile privind elaborarea platformei comune pentru 
autorizarea folosinţei apei  

 

Șase dintre Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații  și-au 
aprobat regulamentele interne de funcționare  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinții Asociațiilor Utilizatorilor de Apă 

pentru Irigații (AUAI), reprezentanții FPM 

Moldova și CPM au întreprins în perioada 25 

februarie – 3 martie curent o vizită de studiu în 

Portugalia.  Vizita a avut drept scop valorificarea 

celor mai bune practici privind modul de 

organizare și funcționare a AUAI, inclusiv 

oportunitățile de lansare a unor afaceri de succes în 

domeniul agricol grație accesului la apă pentru 

irigare, managementul financiar al asociațiilor, 

posibilitățile de cooperare între asociațiile 

autohtone similare, inclusiv cu autoritățile publice.  

Un aspect important al întîlnirilor realizate a vizat 

cunoaşterea modului de dezvoltare a AUAI din 

asociații de participare comunitară în organizaţii 

durabile capabile să presteze servicii de 

aprovizionare cu apă în termeni și în condiții 

oportune,  care să asigure utilizatorilor de apă 

posibilități  ieftine și comode de cultivare a 

culturilor irigabile.  

Programul vizitei de studiu a cuprins atît 

întrevederi cu reprezentanții AUAI autohtone, 

fermieri, ingineri, cît și întrevederi cu 

reprezentanții autorităților publice și organizațiilor 

de profil, cum ar fi  Directoratul General pentru 

Dezvoltare și Agricultură, Federația Națională a 

AUAI. Astfel, participanții au avut șansa  să se 

familiarizeze cu metodele de irigare aplicate, 

creare a rezervoarelor, utilizarea resurselor 

alternative de energie în funcționarea sistemelor de 

irigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluînd utilitatea vizitei, participanții au 

menționat că atît cadrul legal, cît și facilitățile 

existente la nivel fiscal și financiar au creat 

oportunități de dezvoltare a AUAI Portugalia. Pe 

parcursul ultimilor 20 ani, Portugalia a  înregistrat 

investiţii semnificative în modernizarea sistemelor 

de irigaţie şi îmbunătăţirea procesului de 

administrare a lor. Astfel, în zona de funcționare a 

sistemelor de irigare modernă fermierii portughezi 

pot desfășura afaceri profitabile bazate pe produse 

de valoare înaltă.  

Majoritatea AUAI vizitate beneficiază de venituri 

suplimentare din generarea energiei hidraulice, dar 

şi din alte activități. AUAI beneficiază de 

autonomie în stabilirea tarifelor, dar și de un 

sistem bine structurat de colectare a plăților  - 

modele ce ar putea fi preluate spre implementare 

în cadrul asociațiilor din Moldova.   

Un aspect important care reprezintă una din 

precondițiile succesului în funcționarea asociațiilor 

este și faptul că membrii AUAI recunosc 

importanța relațiilor de încredere între ei și nu sînt 

admise utilizări ilicite a apei, deteriorări ale 

echipamentelor sau alte practici ilegale.  

Portugalia reprezintă una din țările care a 

înregistrat succese în gestionarea eficientă a 

resurselor de apă pentru irigație prin intermediul 

Asociațiilor Utilizatorilor de Apă. În această țară 

circa 100 000 hectare sînt administrate de 21 

AUAI, membre ale Federației Naționale a AUAI.  

 

 

Fermierii moldoveni au învățat din experiența portughezilor despre 
gestionarea eficientă a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații   
 

 



 
 

 

 

rocurement Ref. 
Number: 

PP4/PA&A/CS/LCS/02 

Contract Nr. : 081 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Least Cost Selection 

Awarded To: “Ernst & Young” SRL 

Total Amount of 
contract: 

69,500 USD (Total for Base, Option 1 and 
2 Periods) 

Duration of 
Contract 

Twelve (12) Months 

Summary scope 
of the contract: 

Audit of MCC Resources Managed by 
MCA-Moldova 

Date of Award: 16 January 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/M&E/SSS/01 

Contract Nr. : 082 

Project Name: Monitoring and Evaluation Project 

Method of 
Procurement: 

Single Source Selection 

Awarded To: Social Impact 

Total Amount of 
contract: 

34,482.94 USD 

Duration of 
Contract 

Thirty-Five (35) 

Summary scope 
of the contract: 

Training Services 

Date of Award: 17 January 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP4/PA&A/G/S/19-3 

Contract Nr. : 084 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Shopping 

Awarded To: “Master Systems” SRL 

Total Amount of 
contract: 

50,650.24 USD 

Duration of 
Contract 

Twenty-Seven (27) Days 

Summary scope 
of the contract: 

Office Equipment and Software for MCA-
Moldova (Lot 3) 

Date of Award: 23 January 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/PA&A/G/S/19-1 

Contract Nr. : 087 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Shopping 

Awarded To: “Fors-Computer” SRL 

Total Amount of 
contract: 

46,164.58 USD 

Duration of 
Contract 

Ninety-Six (96) Days 

Summary scope 
of the contract: 

Office Equipment and Software for MCA-
Moldova (Lot 1) 

Date of Award: 25 January 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/THVAP/G/S/19-2 

Contract Nr. : 085 

Project Name: Transition to Higher Value Agriculture 
Project  

Method of 
Procurement: 

Shopping 

Awarded To: “Fors-Computer” SRL 

Total Amount of 
contract: 

9,868.82 USD 

Duration of 
Contract 

Thirty-Two (32) Days 

Summary scope 
of the contract: 

Office Equipment and Software for 
Monitoring and Surveillance Unit (Lot2) 

Date of Award: 25 January 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/PA&A/CS/CQS/07 

Contract Nr. : 101 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Selection Based on Consultant’s 
Qualifications (CQS) 

Awarded To: BDR Associates Communication Group 
SRL 

Total Amount of 
contract: 

20,178 USD 

Duration of 
Contract 

One (1) Month 

Summary scope 
of the contract: 

Conduct Specialized Training Workshops 
on Efficient Communication and Compact 
Implementation 

Date of Award:  3 April 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP2A1/RRP/CS/IC/47 

Contract Nr. : 090 

Project Name: Road Rehabilitation Project 

Method of 
Procurement: 

Individual Consultants 

Awarded To: Vladimir Garaba 

Total Amount of 
contract: 

14,500 USD 

Duration of 
Contract 

Five (5) Months 

Summary scope 
of the contract: 

Water Supply Consultancy under 
Resettlement Action Plan Implementation 

Date of Award: 03 February 2012 

 

 

 

 

 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/PA&A/CS/CQS/03 

Contract Nr. : 091 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Selection Based on Consultant’s 
Qualifications (CQS) 

Awarded To: “Pixmania” SRL 

Total Amount of 
contract: 

9,410 USD 

Duration of 
Contract 

Thirty One (31) Months 

Summary scope 
of the 
contract: 

Design, Development, Technical Support, 
Hosting and Maintenance of MCA-Moldova 
Website 

Date of Award: 09 February 2012 
 

Contracte adjudecate în trimestrul I, 2012 

 

 



 
 

 

Procurement Ref. 
Number: 

PP2A1/RRP/CS/IC/44 

Contract Nr. : 092 

Project Name: Road Rehabilitation Project 

Method of 
Procurement: 

Individual Consultants 

Awarded To: Johann Tagwerker 

Total Amount of 
contract: 

13,400 USD 

Duration of 
Contract 

Thirteen (13) days 

Summary scope 
of the contract: 

Technical assistance  

Date of Award: 13 February 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP2A1/RRP/CS/IC/43 

Contract Nr. : 094 

Project Name: Road Rehabilitation Project 

Method of 
Procurement: 

Individual Consultants 

Awarded To: Steven Arrey-Mbeng 

Total Amount of 
contract: 

13,860 USD 

Duration of 
Contract 

Eleven (11) days 

Summary scope 
of the contract: 

Technical assistance 

Date of Award: 24 February 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP2A1/RRP/CS/IC/43 

Contract Nr. : 095 

Project Name: Road Rehabilitation Project 

Method of 
Procurement: 

Individual Consultants 

Awarded To: Rafal Sebastian Baldys 

Total Amount of 
contract: 

3,350 USD 

Duration of 
Contract 

Eleven (11) days 

Summary scope 
of the contract: 

Technical assistance 

Date of Award: 24 February 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP4A1/PA&A/CS/IC/15 

Contract Nr. : 093 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Individual Contract 

Awarded To: Cristina Vaileanu 

Total Amount of 
contract: 

3,705 USD 

Duration of 
Contract 

Fifty Four (54) Days 

Summary scope 
of the contract: 

Social and Gender Training for MCA-
Moldova Staff and Implementing Partners 

Date of Award: 27 February 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP4/PA&A/CS/CQS/05 

Contract Nr. : 096 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Selection Based on Consultant’s 
Qualifications (CQS) 

Awarded To: “BDR Associates Communication Group” 
SRL 

Total Amount of 
contract: 

20,000 USD 

Duration of Contr. One (1) Year 

Summary scope 
of the contract: 

Monitoring of Media Coverage of MCA-
Moldova Activities and Compact 
Implementation 

Date of Award: 15 March 2012 
 

Procurement Ref. 
Number: 

PP3/PA&A/W/S/03 

Contract Nr. : 103 

Project Name: Project Administration and Audit 

Method of 
Procurement: 

Shopping 

Awarded To: Ceventa SRL (Moldova) 

Total Amount of 
contract: 

145,225.85 MDL 

Duration of 
Contract 

45 calendar days 

Summary scope 
of the contract: 

Renovation of MCA-Moldova Office 

Date of Award: 30 March 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest buletin este elaborat de Fondul Provocările Mileniului Moldova. 

Opiniile expuse în acest buletin nu exprimă poziţia Corporaţiei Provocările 

Mileniului sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. 

 


