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Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova  

pentru implementarea activităţilor Programului Compact în anul 2011 

 

Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

 

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (PRD) 

Proiectare detaliată   

Efectuarea lucrărilor de proiectare şi elaborarea documentaţiei de proiect Ianuarie – Iunie  Procesul a demarat în iunie 2010 

Elaborarea şi prezentarea documentaţiei de licitaţie pentru procurarea lucrărilor 
de reabilitare 

Iulie – August  

   

Planul de acţiuni pentru strămutare (PAS) şi aspecte de mediu   

Procurarea Consultantului PAS (negocierea şi semnarea contractului) Ianuarie – Februarie Procesul a demarat în noiembrie 2010 

Mobilizarea consultantului şi elaborarea PAS Februarie – Mai  

Elaborarea şi examinarea planul de management de mediu şi social Ianuarie - Iunie Procesul a demarat în iulie 2010 

   

Lucrările de reabilitare a drumurilor   

Lansarea licitaţiei de procurare a serviciilor de reabilitare, recepţionarea şi 
evaluarea ofertelor, negocierea şi semnarea contractelor 

August – Octombrie  

Mobilizarea şi executarea contractelor de reabilitare Noiembrie - Decembrie 
Lucrările de reabilitare vor derula pe parcursul a 24 de 
luni, pînă la sfîrşitul anului 2013, după care va urma o 
perioadă de notificare şi înlăturare a defectelor. 

   

Supravegherea lucrărilor de reabilitare   

Elaborarea termenilor de referinţa si a documentaţiei de licitaţie  pentru 
procurarea serviciilor de supraveghere 
 

Mai – Iunie  

Recepţionarea şi evaluarea ofertelor, negocierea şi semnarea contractului de 
prestare a serviciilor de supraveghere 
 

Iulie - Octombrie  
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Mobilizarea contractorului şi executarea contractului Noiembrie - Decembrie 
Compania de supraveghere urmează să fie mobilizată 
concomitent cu antreprenorii responsabili de lucrările de 
reabilitare. 

   

Asistenţă pentru Administraţia de Stat a Drumurilor   

Recrutarea şi contractarea consultanţilor individuali (elaborarea termenilor de 
referinţă, plasarea anunţurilor, recepţionarea şi evaluarea ofertelor, negocierea 
contractelor şi mobilizarea consultanţilor) 

Februarie - Martie  

Procurarea bunurilor (elaborarea specificaţiilor tehnice, plasarea anunţurilor, 
recepţionarea şi evaluarea ofertelor, semnarea contractelor şi livrarea bunurilor) 

Februarie - Mai  

   

Precondiţii din Acordul Compact pentru Proiectul de Reabilitare a Drumurilor   

Prezentarea evidenţelor cu privire la alocarea mijloacelor financiare în Fondul 
Rutier 

Februarie 

Conform prevederilor din Acordul Compact, Legea 
Fondului Rutier nr. 720-XIII  din  02.02.1996, cu 
modificările ulterioare, stabilește cotele obligatorii de 
transfer a mijloacelor destinate Fondului Rutier din 
volumul total al accizelor la produsele petroliere supuse 
accizelor (i.e. nu mai puţin de 50% în anul 2010, 65% în 
anul 2011, 80% în anul 2012 şi în anii următori).  Evidenţa 
se prezintă anual după aprobarea Legii bugetului. 

 

Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (PTAP) 

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI)   

Elaborarea termenilor de referinţă şi a documentaţiei de licitaţie pentru 
selectarea companiei responsabile de proiectarea detaliată 

Ianuarie – Februarie Procesul a demarat în octombrie 2010 

Lansarea licitaţiei şi recepţionarea ofertelor pentru serviciile de proiectare 
detaliată  

Februarie – Aprilie 
 

Evaluarea ofertelor, selectarea companiei, negocierea şi semnarea contractului Mai – Iunie  

Mobilizarea companiei şi derularea activităţilor de proiectare detaliată (inclusiv 
planul de acţiuni de strămutare) 

Iunie – Decembrie  
Durata perioadei de proiectare detaliată este de 
aproximativ 14 luni şi va continua şi în 2012. 

Procurarea echipamentului şi a serviciilor de instalare şi calibrare a staţiilor de 
monitorizare în timp real a cantităţii şi calităţii apelor de suprafaţă.  

August - Decembrie 
Echipament destinat pentru Agenţia Apele Moldovei şi 
alte instituţii implementatoare. 

Procurarea, şi instalarea echipamentului de birou pentru Unitatea de 
Monitorizare şi Supraveghere a Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă 
 

Martie – Iulie  
Unitatea de monitorizare va fi creată în cadrul Agenţiei 
Apele Moldovei. 
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Reforma Sectorului de Irigare (RSI)   

Elaborarea strategiei de implementare  a Activităţii Reforma Sectorului de Irigare 
şi a planului detaliat de activitate a companiei responsabile de implementarea 
reformei 

Ianuarie – Februarie 
Procesul a demarat în noiembrie 2010. Strategia de 
implementare a reformei sectorului de irigare va fi 
implementată pe o perioadă de cinci ani. 

Elaborarea şi implementarea strategiei de informare şi sensibilizare a 
beneficiarilor potenţiali, obţinerea acordurilor de asociere 

Ianuarie - Aprilie 

Procesul de elaborare a strategiei a demarat în decembrie 
2010. Campania de informare  se va desfăşura în 
localităţile din raza de acoperire a sistemelor de irigare ce 
urmează a fi reabilitate. 

Elaborarea planului de monitorizare şi evaluare a Activităţii Reforma Sectorului 
de Irigare

1
 

Ianuarie – Februarie Procesul a demarat în decembrie 2010. 

Formarea Grupurilor de iniţiativă şi  a Comitetelor de fondare a Asociaţiilor 
Utilizatorilor de Apă (AUA) 

Aprilie – Iulie  

Grupurile de iniţiativă vor reprezenta interesele 
potenţialilor membri ai AUA  la etapa de proiectare 
detaliată a sistemelor centralizate de irigare şi în procesul 
de formare şi înregistrare a AUA. 

Acordarea asistenţei necesare Comitetelor de fondare a AUA în crearea AUA.  Iulie – Decembrie  

Acordarea asistenţei şi suportului tehnic Agenţiei Apele Moldovei şi Ministerului 
Justiţiei  

Aprilie – Noiembrie  

Asistenţa va fi acordată pentru formarea Unităţii de 
Monitorizare şi Supraveghere a activităţii Asociaţiilor 
Utilizatorilor de Apă şi pentru definitivarea manualelor de 
proceduri ce ţin de înregistrarea, monitorizarea şi 
supravegherea activităţii AUA. 

Evaluarea capacităţilor instituţionale privind monitorizarea resurselor de apă şi 
determinarea locaţiilor pentru instalarea a pînă la 10 staţii de monitorizare în 
timp real a cantităţii şi calităţii apelor de suprafaţă. 

Ianuarie – Decembrie 
Procesul a demarat în Noiembrie 2010 şi va continua în 
2012 

Acordarea asistenţei pentru Ministerul Mediului în promovarea proiectului 

Legii Apelor, elaborarea regulamentelor necesare pentru implementarea legii. 
Ianuarie – Mai Procesul a demarat în 2010 

   

Accesul la finanţare în agricultură (AFA)   

Elaborarea conceptului activităţii AFA Februarie –Aprilie 
Conceptul este orientat spre promovarea investiţiilor în 
infrastructura post recoltare. 

Elaborarea Manualului de Politici şi Proceduri Februarie – Aprilie  

Selectarea Instituţiilor Financiare Participante Mai – Iunie  

Lansarea campaniei de informare privind AFA Iulie – Decembrie   

                                                           
1
 Conform prevederilor Acordului Compact, fiecare implementator elaborează un plan de monitorizare şi evaluare. 
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Lansarea şi derularea procesului de creditare şi a activităţii prestatorilor de 
servicii dezvoltarea investiţiilor 

Iulie – Decembrie 

Cu excepţia activităţii servicii dezvoltarea investiţiilor, 
activitatea va fi implementată iniţial ca proiect pilot. După 
24 de luni de la lansare va fi efectuată o evaluare a 
impactului în urma căreia se va lua o decizie de 
continuare a finanţării. 

   

Creşterea vînzărilor în agricultura performantă (CVAP)   

Finalizarea procesului de selectare a companiei internaţionale responsabilă de 
implementarea activităţii CVAP 

Februarie  
Activitatea va fi implementată în comun cu Agenţia 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). 

Mobilizarea companiei cîştigătoare şi derularea activităţilor conform contractului Martie – Aprilie 
Contractul va fi încheiat între compania cîştigătoare şi 
USAID care va fi responsabilă de gestionarea contractului.  

Elaborarea de către FPM Moldova în comun cu USAID şi CPM a 
Memorandumului de Înţelegere privind implementarea activităţii CVAP. 
Semnarea Memorandumului 

Ianuarie – Martie  
Memorandumul va stabili relaţiile şi responsabilităţile 
părţilor implicate în procesul de implementare. 

   

Precondiţii din Acordul Compact pentru Proiectul Tranziţia la Agricultura 
Performantă 

 
 

Semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi Agenţia Apele 
Moldovei 

Martie  
Precondiţie pentru acordarea suportului Agenţiei Apele 
Moldovei şi semnarea contractului cu compania 
responsabilă de proiectarea detaliată. 

Semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova şi Directoratul Liniei 
de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor, cît şi aprobarea manualului de politici şi 
proceduri a facilităţii de creditare. 

Mai 
Precondiţie pentru debursarea fondurilor CPM pentru 
această activitate. 

 

Monitorizare şi Evaluare (M&E) 

Studii şi sondaje   

Efectuarea studiului privind impactul Activităţii Acces la Finanţare în Agricultură Septembrie – Decembrie 
Scopul studiului este furnizarea datelor pentru evaluarea 
impactului activităţilor asupra beneficiarilor programului 
(AFA). Studiul va continua pe durata fazei pilot. 

Efectuarea studiului sondaj de bază pentru activităţile Reforma Sectorului de 
Irigare şi Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare 

Septembrie – Decembrie 

Scopul studiului este furnizarea datelor pentru evaluarea 
impactului activităţilor asupra beneficiarilor programului 
(RSI şi RSCI). 
 

Efectuarea studiului sondaj de bază pentru evaluarea activităţii Creşterea 
Vînzărilor în Agricultura Performantă 

Septembrie – Decembrie 
Scopul studiului este furnizarea datelor pentru evaluarea 
impactului activităţilor asupra beneficiarilor programului 
(CVAP). 
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Sistemul Informaţional de Management
2
   

Elaborarea termenilor de referinţă, recepţionarea şi evaluarea ofertelor Februarie – Aprilie  

Negocierea contractului şi mobilizarea companiei cîştigătoare Mai  

Elaborarea softului şi instruirea utilizatorilor Mai – Octombrie  

Asigurarea întreţinerii, suportului şi instruirii continue Noiembrie – Decembrie 
Activitatea va fi implementată pe întreaga perioadă de 
implementare a programului Compact 

   

Consolidarea Capacităţilor   

Desfăşurarea instruirilor în domeniul M&E pentru personalul FPM Moldova Iulie– Decembrie  
Activitatea va derula pe întreaga perioadă de 
implementare a programului Compact 

Desfăşurarea instruirilor în domeniul M&E pentru entităţile de implementare Martie– Decembrie  
Instruirea se va desfăşura pentru Agenţia Apele Moldovei, 
Administraţia de Stat a Drumurilor, Directoratul Liniei de 
Credit, alte companii implementatoare. 

   

Suport pentru activitatea de evaluare a programului Compact   

Acordarea suportului pentru comisiile de evaluare, asigurarea publicităţii, 
comunicării organizarea evenimentelor. 

Iulie – Decembrie 
 

 

Administrarea Programului 

Auditul Programului   

Elaborarea termenilor de referinţă, recepţionarea şi evaluarea ofertelor pentru 
prestarea serviciilor de audit 
 

Februarie - Martie 
 

Negocierea contractului şi mobilizarea companiei cîştigătoare 
 

Aprilie 
 

Realizarea activităţii de audit Mai – Iulie 
În conformitate cu Acordul Compact, activitatea de audit 
va fi realizată de două ori pe an. 
 

                                                           
2
 Sistemul Informaţional de Management reprezintă un sistem integrat automatizat menit să faciliteze procesul de planificare, monitorizare, raportare şi luare a deciziilor 

în procesul de implementare a Programului Compact. În acest sistem vor fi integraţi toţi implementatorii de proiecte şi activităţi precum şi alte părţi interesate indiferent 

de locaţia acestora. 
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Comunicare şi informare   

Crearea Grupului consultativ al FPM Moldova şi organizarea trimestrială a 
şedinţelor 

Martie - Decembrie 
În crearea grupului consultativ vor fi respectate principiile 
transparenţei şi competiţiei. 

Elaborarea paginii web a FPM Moldova Mai - Iulie  

Mediatizarea procesului de implementare a activităţilor Programului Compact Ianuarie - Decembrie 
Activitatea este una continuă şi va derula pe întreaga 
perioadă de implementare a programului Compact. 

Editarea publicaţiilor cu caracter educativ şi informativ (buletinul informativ 
lunar şi trimestrial, broşuri, postere, pliante, etc.) 

Ianuarie  – Decembrie 
Activitatea este condiţionată de derularea altor activităţi 
ale Programului Compact şi va continua pe întreaga 
perioadă de implementare a Programului Compact. 

Organizarea evenimentelor publice (conferinţe, discuţii publice, seminare, 
prezentări, mese rotunde etc.)  

 
Activitatea este condiţionată de derularea altor activităţi 
ale Programului Compact şi va continua pe întreaga 
perioadă de implementare a Programului Compact. 

 


