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 Anexă la procesul verbal nr. 1 al ședinței  

Consiliului de Observatori al FPM Moldova  

din 07 februarie 2012  

 

 

Planul de lucru al Fondului Provocările Mileniului Moldova  

privind implementarea activităţilor Programului Compact pentru anul 2012 

 

Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

 

Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (PRD) 

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

  

Recepţionarea și evaluarea ofertelor 
Ianuarie-
Februarie 

Planul PAS urmează a fi implementat până in Iulie 2012. În 
acest sens va fi anunțat un concurs pentru selectarea 
Consultantului pentru Implementarea Planului de Acțiuni de 
Strămutare. 

Semnarea contractului Februarie  

Implementarea planului de acţiuni pentru strămutare (PAS) Martie-Iulie  

Lucrările de reabilitare a drumurilor   

Recepţionarea și evaluarea ofertelor 
Februarie-
Martie 

Licitațiile pentru patru contracte de reabilitare a sectorului de 
drum M2 Chișinău-Soroca (de la intersecția Sărăteni pînă la 
intersecția Drochia) au fost lansate la 5 decembrie 2011. Data 
limită de prezentare a ofertelor este  17 Februarie 2012.  
Evaluarea ofertelor și desemnarea companiilor câștigătoare 
este preconizată pentru perioada Februarie – Martie 

Semnarea contractelor Aprilie 

Conform regulilor CPM,  semnarea contractului poate avea loc 
în decurs de 28 de zile calendaristice de la informarea în scris 
a contractorului despre intenția de a semna contractul cu 
antreprenorul. 



2 
 

Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Lansarea lucrărilor de construcție Mai-Iunie 

Toate contractele internaționale finanțate de IFI sînt 
gestionate conform regulilor FIDIC care prevăd ca 
antreprenorul trebuie să prezinte un grafic de executare a 
lucrărilor în decurs de 28 de zile calendaristice de la semnarea 
contractelor. Astfel, perioada dintre momentul finalizării 
concursului de selectare a antreprenorului pînă la începerea 
lucrărilor de construcție poate depăși 60 zile. 

Supravegherea lucrărilor de reabilitare   

Recepţionarea și evaluarea ofertelor 
Februarie-
Martie 

Licitația pentru selectarea a două companii pentru 
supravegherea tehnică a lucrărilor de reabilitare a drumurilor 
a fost anunțată la data de 20 decembrie 2011, data limită de 
prezentarea ofertelor tehnice și financiare pentru serviciile 
respective este 10 februarie 2012. 

Semnarea contractelor Aprilie  

Asistenţă pentru Administraţia de Stat a Drumurilor   

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

Februarie-Mai 

În scopul fortificării capacităţilor ASD de implementare a 
Proiectului, pe parcursul anului 2012 se planifică angajarea 
consultanților individuali în domeniile de management de 
proiecte și administrarea contractelor. 

Procurarea adițională a echipamentului și bunurilor pentru 
consultanții angajați (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 80% în anul 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

2012). Legii bugetului este aprobată. 

Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă (PTAP) 

Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI)   

Finalizarea studiilor și investigațiilor necesare pentru 
proiectare detaliată a sistemelor de irigare 

Ianuarie – 
August 

Studiile vor fi efectuate pentru toate 4 grupuri de sisteme 
eșalonat in baza priorităților per fiecare sistem in parte ( 
ridicarea topografica, analiza solului, studiul biologic și al 
calității apelor, studiul hidrologic, etc.) 

Finalizarea planurilor de acțiuni de strămutare, lansarea 
activităților și implementarea planurilor. 

Mai- Decembrie 

Planurile vor fi finalizate conform celor 4 grupuri de sisteme 
centralizate de irigare in ordine prioritară începând cu 
sfârșitul lunii mai și cu o diferență medie de timp intre ele de 
1-1,5 luni. Implementarea planurilor va avea loc în mod 
eșalonat conform ordinii prioritare. 

Aprobarea finala a documentației de proiect elaborate 
Iunie – 
Noiembrie  

Aprobările se vor efectua în mod eșalonat conform ordinii 
prioritare a celor 4 grupuri de sisteme centralizate de irigare 

Obținerea Autorizațiilor de Construire pentru toate 11 
sisteme 

Iulie –Decembrie  

Obținerea lor se va face în mod eșalonat conform ordinii 
prioritare a celor 4 grupuri de sisteme centralizate de irigare 
imediat după ce fiecare set de documentație de proiect este 
finisat și aprobat de autorități 

Lansarea Concursurilor pentru selectarea companiilor de 
construcții 

Iulie -Decembrie 
De asemenea este un proces eșalonat care va avea loc îndată 
după obținerea autorizațiilor de construire. 

Mobilizarea Companiilor de Construcții pentru Grupul 1 și 
Grupul 2 

Noiembrie - 
Decembrie 

Companiile de construcții pentru Grupurile 1 și 2 trebuie să fie 
mobilizate pînă la sfîrșitul anului curent.  

Procurarea și Instalarea echipamentului pentru Rețeaua 
Națională de Monitorizarea a Cantității și Calității Apelor de 
Suprafață  

Aprilie –
Septembrie 

Pregătire și lansarea procesului de procurări va avea loc in 
primele luni ale anului curent astfel , ca procesul de procurare 
și instalare a echipamentului să se desfășoare în perioada 
aprilie – septembrie. 

Procurarea și dotarea a 7 AUA cu echipament și mobilier de 
oficiu 

Iunie - 
Noiembrie 

Procurarea echipamentului și mobilierului se va efectua într-
un singur lot. Dotarea AUA se va efectua gradual în măsura 
pregătirii acestora. Astfel, se preconizează ca procesul de 
procurare și dotare să fie finalizat în aproximativ șase luni. 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Reforma Sectorului de Irigare (RSI)   

Finalizarea procesului de creare și înregistrarea AUA 
Ianuarie - 
Martie 

In lunile ianuarie –martie in toate asociațiile create vor avea 
loc adunările generale ale membrilor la care vor fi selectate 
organele permanente de conducere iar acest proces va 
finaliza cu înregistrarea finală la Ministerul Justiției.   

Lansarea Programul de instruire și creșterea a capacităților 
AUA. 

Februarie-
Decembrie 

În această perioadă AUA vor beneficia de instruire specifică 
orientată spre pregătirea lor profesională ca să poată prelua 
managementul sistemelor centralizate de irigare. Nivelul de 
pregătire a AUA va fi certificat 

Suport tehnic pentru AUA in vederea pregătirii Acordurilor de 
Transfer al Managementului în Irigare (TMI) și semnarea a 7 
acorduri RMI. 

Ianuarie- 
Decembrie 

Se va lucra intens cu 7 din cele 11 AUA pentru pregătirea 
Acordurilor TMI specifice lor. Aceste acorduri vor fi semnate 
cu cele 7 AUA in care Sistemele Centralizate de Irigare la 
moment funcționează parțial. Cu celelalte 4 Acordurile vor fi 
semnate doar după reabilitarea deplina a sistemelor de 
irigare. 

Elaborarea a 4 regulamente necesare implementării Legii 
Apelor 

Februarie - 
Decembrie 

Regulamentele elaborate urmează a fi aprobate de către 
Guvern. 

Elaborarea platformei  comune pentru modelare hidrologica 
cu componenta sistemului informațional de date geospațiale 
inclusiv și platforma comuna pentru acces public la 
informație. 

Ianuarie - 
Decembrie 

Aceste platforme vor fi  dotate cu echipamentul necesar ce va  
asigura un management eficient al bazinelor  hidrografice din 
RM și pentru modelare hidrografică. 

Accesul la finanţare în agricultură (AFA)   

Examinarea cererilor de debursare, tragerea fondurilor și 
acordarea creditelor în infrastructura post-recoltare 
(debursarea fondurilor); 

Ianuarie - 
Decembrie 

Conform Manualului de Politici și Proceduri privind Facilitatea 
de Creditare Post-recoltare, Acordului de Implementare și 
Acordurilor de împrumut cu IFP și Manualului Financiar al 
FPM Moldova; 

Examinarea cererilor de credite mari (peste 250.000 dolari 
SUA) și a creditelor din categoria I în aspectul impactului 
asupra mediului 

Ianuarie - 
Decembrie 

Conform cerințelor CPM, creditele mai mare de 250 mii dolari 
sau cele din categoria I în aspectul impactului asupra mediului 
necesita aprobarea prealabilă a Corporației. 

Monitorizarea/inspectarea/auditarea creditelor acordate din Martie – Această activitate va fi efectuată de către FPM în comun cu 



5 
 

Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Facilitatea de creditare; Decembrie Directoratul Liniei de Credit. 

Modificarea Acordului de Implementare între FPM Moldova și 
Directoratul Liniei de Credit și a Acordurilor de împrumut cu 
IFP 

Ianuarie - 
Februarie 

Activitatea se va implementa după necesitate. 

Implementarea activităților de 
comunicare/informare/instruire privind AFA 

Ianuarie – 
decembrie 

Conform Planului de comunicare privind AFA; 

Prezentarea rapoartelor periodice (obligatorii și la 
necesitate/solicitare) către CPM privind activitatea AFA 

Ianuarie – 
decembrie 

 

Creşterea vînzărilor în agricultura performantă (CVAP), 
activitate implementată de către USAID 

 
 

Activitatea presupune dezvoltarea și extinderea 
oportunităților de piață, instruire pentru îmbunătățirea 
producerii și capacității de a răspunde cerințelor 
consumatorilor, îmbunătățirea mediului de activitate a 
sectorului agricol, instruire pentru angajații laboratorului 
național de fitosanitarie, cît și procurarea și instalarea 
echipamentului pentru laboratorul sanitar și fitosanitar. 

Martie - 
Decembrie 

Conform Acordului Compact și Acordului de Implementare a 
Programului Compact semnate de către SUA și Republica 
Moldova, responsabilitatea pentru implementarea acestei 
activități aparține Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională. 

Precondiţii din Acordul Compact pentru Proiectul Tranziţia la 
Agricultura Performantă 

 
 

Număr suficient de AUA create pentru începerea lucrărilor de 
reabilitarea a sistemelor centralizate de irigare 

Martie  

Aceasta precondiție va fi îndeplinită in termen dat fiind faptul 
ca deja toate 11 AUA au fost create iar in perioada ianuarie-
martie curent in toate se vor petrece Adunările Generale ale 
membrilor unde vor fi alese organele permanente de 
conducere. 

Reparația Localului destinat laboratorului național de 
fitosanitarie și asigurarea condițiilor de securitate necesare 
pentru protejarea echipamentului instalat 

Îndeplinit 
înainte de 
termen in 
august anul 
precedent  

Aceasta este precondiție pentru ca donatorul să livreze 
echipamentului destinat laboratorului național pentru 
certificare fitosanitară. 
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

Monitorizare şi Evaluare (M&E) 

Studii şi sondaje   

Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice Februarie - 
Decembrie 

Derularea primei etape a Sondajului Întreprinderilor și 
Gospodăriilor Casnice pentru evaluarea proiectului Tranziţia la 
Agricultura Performantă.  

Consolidarea Capacităţilor   

Suport pentru entitățile de implementare, instruirea 
personalului FPM și entităților de implementare 

Februarie-
Decembrie 

Organizarea a două instruiri în subiecte monitorizare și 
evaluare, efectuate de compania americană Social Impact, 
schimb de experiență și participarea la conferințe 
internaționale. 

Sistemul Informaţional de Management 
Februarie-
Decembrie 

Suport pentru dezvoltarea continuă a sistemului 
informațional de management (SIM), inclusiv dezvoltarea SIM 
pentru componenta monitorizare și evaluare. 

Verificarea calității datelor   

Verificarea calității datelor Iulie-Decembrie 
Contractarea unui consultant în vederea efectuării controlului 
calității datelor Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor 
Casnice. 

Suport pentru activitatea de evaluare a programului 
Compact 

 
 

Comunicare, publicitate, contractarea membrilor în panelurile 
de evaluare 

Ianuarie-
Decembrie 

Vor fi elaborate materiale informative cu privire la derularea 
și rezultatele preliminare din cadrul Sondajului 
Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice.  

 

Administrarea Programului 

Auditul Programului 

Ianuarie – 
Martie 2012;  
Iulie - 
Septembrie 
2012 

În conformitate cu procedurile Corporației, auditul financiar 
se efectuează de două ori pe an. Auditul rapoartelor 
financiare ale FPM Moldova va fi efectuat de compania Ernst 
& Young SRL. Compania data a fost selectata pe baza de 
concurs. In lunile Ianuarie-Februarie 2012  se va desfășura 
auditul rapoartelor financiare pentru perioada 2010-
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Activitatea planificată 
Perioada de 

realizare 
Note 

2011.Compania data va mai efectua auditul rapoartelor 
financiare pentru Iunie 2012 si Decembrie 2012. 

Comunicare şi informare   

Consolidarea dialogului cu societatea civilă prin 
intermediul Grupului consultativ 

Ianuarie-
Decembrie 

Trimestrial vor fi organizate ședințele Grupului Consultativ al 
FPM Moldova. Adițional, vor fi organizate vizite în regiunile în 
care se desfășoară activitățile Compact pentru a oferi 
posibilitate membrilor GC să se familiarizeze cu derularea 
programului. 

Extinderea prezenței în mass-media a subiectelor privind 
implementarea Programului Compact 

Ianuarie-
Decembrie 

Vor fi publicate si difuzate informații, reportaje și interviuri 
atît în presa locală, cît și presa națională, pentru a informa 
opinia publică despre rezultatele și provocările Programului 
Compact.  
Se va pune accentul pe promovarea experiențelor de succes 
ale beneficiarilor Compact pentru a facilita replicarea bunelor 
practici pe întreg teritoriul  Republicii Moldova.  

Desfășurarea evenimentelor publice (conferințe, 
prezentări, expoziții etc.) 

Ianuarie-
Decembrie 

În scopul focusării atenției opiniei publice asupra unor 
activități sau rezultate, FPM Moldova va organiza periodic 
anumite evenimente publice. 

Elaborarea și diseminarea materialelor informative și 
educative  

Ianuarie-
Decembrie 

În cadrul activităților vor fi editate materiale informative. 
Prioritară va f elaborarea Buletinului informativ lunar și 
trimestrial. 
De asemenea, vor fi tipărite broșuri și pliante explicative și 
educative pentru beneficiari și alți factori interesați.   

Elaborarea, lansarea și menținerea paginii web 
Ianuarie-
Decembrie 

În scopul asigurării transparenței pe parcursul derulării 
Programului Compact și activității FPM Moldova, în anul 2012 
va fi elaborată și lansată noua pagină web, care fa oferi acces 
tuturor vizitatorilor operativ și simplu la informații cu caracter 
public ce vizează implementarea Programului Compact.    

 


