Proiect
REGULAMENT
privind selectarea membrilor Grupului consultativ
al Fondului Provocările Mileniului Moldova
Prezentul Regulament stabileşte procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de
selectare a membrilor Grupului consultativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova şi
este aprobat de Consiliul de Observatori al Fondului Provocările Mileniului Moldova la
şedinţa din 18 februarie 2011 (proces-verbal nr. 8) şi acceptat de Corporaţia Provocările
Mileniului.
1.

Misiunea şi modul de organizare a Grupului Consultativ

1.1. Grupul consultativ este un organ consultativ al Instituţiei Publice Fondul Provocările
Mileniului Moldova (FPM Moldova), constituit în baza Statutului FPM Moldova
(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.161 din 04.03.2010), pentru asigurarea
procesului consultativ pe parcursul implementării proiectelor de către FPM Moldova.
1.2. Misiunea Grupului consultativ, în conformitate cu punctul 49 al Statului FPM
Moldova este recomandarea şi înaintarea de propuneri generale privind
implementarea proiectelor administrate de FPM Moldova, informarea persoanelor
interesate (sectorul privat, societatea civilă, autorităţile administraţiei publice locale)
privind mersul implementării proiectelor şi consultarea instituţiei în activităţile
proiectelor.
1.3. Funcţiile Grupului consultativ includ:
a) asigurarea procesului consultativ pe parcursul implementării proiectelor;
b) antrenarea diverşilor reprezentanţi ai persoanelor interesate şi beneficiari în
implementarea proiectelor;
c) consultarea şi înaintarea recomandărilor în adresa FPM Moldova privind
implementarea proiectelor;
d) numirea membrilor sectorului privat şi societăţii civile din Consiliul de
observatori al FPM Moldova;
e) revizuirea, la solicitarea FPM Moldova, a anumitor rapoarte, acorduri şi
documente, inclusiv a planului de implementare şi a planului de monitorizare şi
evaluare.
Funcţiile Grupului nu includ participarea directă la administrarea FPM Moldova şi la
procesul de adoptare a deciziilor în cadrul Instituţiei FPM Moldova.
Membrii Consiliului de Observatori nu pot fi concomitent membri ai Grupului
Consultativ şi viceversa.
1.4. În conformitate cu punctul 55 al Statutului FPM Moldova membrii Grupului
consultativ sînt selectaţi printr-un proces transparent stabilit de prezentul
Regulament, aprobat de Consiliul de observatori şi acceptat de Corporaţia
Provocările Mileniului.
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1.5. Grupul consultativ îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor secţiunii 3 a
Statutului FPM Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.161 din 04.03.2010.

2.

Procedura de selectare a membrilor Grupului consultativ

2.1. Selectarea membrilor Grupului consultativ se desfăşoară în conformitate cu
principiile transparenţei, nediscriminării şi echidistanţei.
2.2. Grupul consultativ constă din 7 membri, care reprezintă: autorităţile administraţiei
publice locale (2 membri), sectorul privat (2 membri) şi societatea civilă (3 membri).
2.3. Selectarea a cinci (5) membri ai Grupului consultativ, care reprezintă societatea
civilă şi sectorul privat este organizată în trei etape, conform următoarei proceduri:
I etapă:
diseminarea informaţiei privind rolul Grupului consultativ în
activitatea Fondului Provocările Mileniului Moldova;
II etapă: lansarea concursului privind selectarea membrilor Grupului
consultativ;
III etapă: selectarea membrilor Grupului consultativ şi informarea opiniei
publice despre rezultatele selectării.
2.4. La prima etapă, FPM Moldova desfăşoară prezentări informative pentru
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, mediului de afaceri şi autorităţilor
administraţiei publice locale. La prezentările informative sînt invitaţi să participe
reprezentanţii societăţii civile şi a sectorului privat de nivel naţional şi regional,
prioritar din domeniul agricol, mediu, transporturi, asociaţii ale antreprenorilor, etc.
La organizarea prezentărilor informative, FPM Moldova va implica forurile
instituţionalizate ale organizaţiilor şi instituţiilor neguvernamentale cu reţele extinse
pe întreg teritoriul Republicii Moldova, şi anume Consiliul Naţional pentru
Participare, Consiliul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale, Consiliile
regionale de dezvoltare din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud, care
urmează să disemineze informaţia privind rolul Grupului consultativ în activitatea
FPM Moldova.
2.5. La etapa a doua, FPM Moldova lansează public concursul privind selectarea
candidaţilor pentru calitatea de membri ai Grupului consultativ. Concursul de
selectare a candidaţilor va fi anunţat prin intermediul mass-media şi pe pagina
electronica web a FPM Moldova. În cadrul concursului de selectare organizaţiile
interesate vor prezenta FPM Moldova un dosar compus din:
a) certificatul de înregistrare a organizaţiei;
b) statutul organizaţiei;
c) portofoliul de activităţi (CV-ul) organizaţiei, care prezintă experienţa
organizaţiei în domeniile de competenţă, precum şi experienţa în diseminarea
informaţiei privind activităţile organizaţiei;
d) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de interese ale organizaţiei în raport cu
FPM Moldova, în conformitate cu formularul din Anexa 1 la prezentul
Regulament;
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e) CV-ul persoanei înaintate în calitate de candidat pentru funcţia de membru al
Grupului consultativ;
f) declaraţia ce confirmă lipsa conflictelor de interese ale candidatului pentru
calitatea de membru al Grupului consultativ, în conformitate cu formularul din
Anexa 2 la prezentul Regulament;
g) declaraţia de disponibilitate a candidatului de a participa la şedinţele Grupului
consultativ, în conformitate cu formularul din Anexa 3 la prezentul Regulament.
2.6. La etapa a treia, dosarele prezentate sînt supuse unui proces de evaluare, finalizat cu
selectarea finală a candidaţilor pentru calitatea de membri ai Grupului consultativ,
conform următoarei proceduri:
2.6.1. Evaluarea este efectuată de un grup de lucru creat prin decizia Comitetului
Executiv al FPM Moldova în componenţa a doi reprezentanţi ai FPM
Moldova şi un reprezentant al Consiliului Naţional pentru Participare, un
organ consultativ care participă în planificarea strategică, monitorizarea şi
evaluarea politicilor publice şi care include 30 de organizaţii
neguvernamentale de nivel naţional şi regional cu reţele extinse pe întreg
teritoriul ţării.
2.6.2. Criteriile de eligibilitate care determină admisibilitatea participării dosarului
la evaluarea de mai departe sînt:
a) înregistrarea în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova a
organizaţiei ce aplică;
b) lipsa conflictului de interese în privinţa organizaţiei;
c) lipsa conflictului de interese în privinţa candidatului;
d) disponibilitatea candidatului de a activa neremunerat în calitate de
membru al Grupului consultativ.
2.6.3. În procesul de examinare a propunerilor primite, grupul de lucru evaluează
dosarele prezentate conform criteriilor de evaluare stabilite de prezentul
Regulament, după cum urmează:
a) perioada de activitate a organizaţiei (vechimea);
b) experienţa de activitate a organizaţiei, în domeniile de activitate vizate
de Programul „Compact”, inclusiv: transport, construcţia de drumuri,
agricultura, inclusiv irigarea, protecţia mediului, mediul de afaceri;
c) experienţă organizaţiei în derularea proiectelor, altor activităţi în
regiunile acoperite de Programul „Compact”;
d) experienţa organizaţiei în elaborarea politicilor publice, preferabil în
domeniile vizate de Programul „Compact”;
e) experienţa de activitate a candidatului propus în domeniile de activitate
vizate de Programul „Compact”, inclusiv: transport, construcţia de
drumuri, agricultura, irigarea, protecţia mediului, mediul de afaceri;
f) experienţa şi instrumentele (pagină web, buletine informative, publicaţii
etc.) pe care le deţine organizaţia pentru informarea altor părţi interesate
despre implementarea programelor şi proiectelor Fondului Provocările
Mileniului Moldova;
2.6.4. Evaluarea dosarelor după criteriile de evaluare stabilite de punctul 2.6.3 al
prezentului Regulament se efectuează conform punctajului de la 1 la 10, unde
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1 este punctajul minim, iar 10 este punctajul maximum atribuit. Punctajul
final pentru fiecare dosar este calculat reieşind din suma evaluărilor pe toate
criteriile efectuate de toţi membrii grupului de lucru pentru dosarul respectiv.
Punctajul atribuit este documentat prin descrierea caracteristicilor pozitive si
negative identificate la dosarul evaluat.
2.6.5. Grupul de lucru va finaliza procesul de examinare şi evaluare a dosarelor cu
un raport de evaluare, care va nominaliza primele 5 candidaturi care au
acumulat cel mai mare punctaj din lista de selectare şi care vor fi propuse
pentru aprobare către Corporaţia Provocările Mileniului.
2.6.6. Raportul de evaluare elaborat de grupul de lucru va mai conţine o lista
adiţională a tuturor candidaturilor examinate cu indicarea punctajului
acumulat de fiecare candidatură, cu excepţia celor ce nu s-au calificat din
motive de neeligibilitate. Aceasta lista este utilizată ulterior pentru suplinirea
locurilor vacante de membru al Grupului consultativ, în cazurile în care
membrii respectivi au devenit neeligibili sau au pierdut calitatea de membri,
in conformitate cu Statutul FPM Moldova.
2.6.7. Toate organizaţiile care au prezentat candidaturi pentru concursul de
selectare a membrilor Grupului consultativ lansat de FPM Moldova, sînt
informate în scris despre rezultatul selectării în termen de 10 zile de la
aprobarea de Corporaţia Provocările Mileniului a rezultatelor evaluării.
2.7. Conflictul de interese este definit în conformitate cu punctele 80 – 83 ale Statutului
FPM Moldova. Adiţional, în scopul prezentului Regulament, definiţia conflictului
de interese cuprinde situaţiile în care organizaţia care a prezentat candidatul pentru
calitatea de membru al Grupului consultativ, precum şi candidatura sau membrul
selectat al Grupului consultativ au participat anterior, participă sau şi-au anunţat
intenţia de a participa la activităţile de implementare a Programului „Compact”, prin
participarea la licitaţiile anunţate, executarea sau participarea la executarea
contractelor de implementare, executare de lucrări, prestare de servicii de
consultanţă sau cu caracter non-consultativ, livrare de bunuri încheiate cu FPM
Moldova, Entităţile de Implementare sau alţi contractori din cadrul Programului
„Compact”.
2.8. Selectarea a doi (2) membri ai Grupului consultativ, care reprezintă autorităţile
administraţiei publice locale, este efectuată cu concursul Cancelariei de Stat, care
propune autorităţilor administraţiei publice locale din aria de implementare a
Programului Compact şi consiliilor regionale pentru dezvoltare să desemneze două
candidaturi pentru membri ai Grupului consultativ. Candidaturile nominalizate
prezintă FPM Moldova declaraţia privind lipsa conflictului de interese şi obţin
calitatea de membru din momentul aprobării lor de Corporaţia Provocările
Mileniului.
2.9. Termenul mandatului membrului Grupului consultativ este de doi ani, cu
posibilitatea de a fi reînnoit, cu condiţia eligibilităţii persoanei conform criteriilor de
eligibilitate stabilite de Statutul FPM Moldova şi prezentul Regulament.
2.10. Calitatea de membru al Grupului consultativ poate fi retrasă în caz de :
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a) neparticipare la două şedinţe consecutive;
b) apariţie a unor conflicte de interese eventuale sau reale în raport cu FPM
Moldova, Entităţile de Implementare şi alţi contractori din cadrul Programului
„Compact”;
c) împiedicare a procesului de implementare eficientă a proiectelor;
d) divulgare a informaţiei confidenţiale persoanelor terţe;
e) refuz la calitatea de membru al Grupului consultativ.
Membrii Grupului consultativ care devin neeligibili sau căror le-a fost retrasă
calitatea de membru nu pot aplica pentru calitatea de membru în altă componenţă a
Grupului consultativ.
2.11. Dacă în cadrul Grupului consultativ o poziţie devine vacantă pînă la expirarea
mandatului Grupului consultativ în conformitate cu pct. 2.10 al prezentului
Regulament, numirea altei persoane în funcţia de membru al Grupului consultativ se
efectuează după cum urmează:
a) pentru locul vacant de membru al Grupului consultativ - reprezentant al
autorităţilor publice locale, Cancelaria de Stat va propune autorităţilor
administraţiei publice locale şi/sau consiliilor regionale pentru dezvoltare să
desemneze o altă candidatură pentru calitatea de membru al Grupului consultativ,
care este aprobată în conformitate cu punctul 2.8 al prezentului Regulament.
b) locul vacant de membru al Grupului consultativ - reprezentant al societăţii civile
şi a sectorului privat, este suplinit cu o candidatura din lista adiţională a
candidaturilor selectate, conţinută în raportul de evaluare a grupului de lucru,
conform punctului 2.6.6 al prezentului Regulament. Desemnarea acestui
membru este efectuată de reprezentanţii sectorului privat şi societăţii civile din
Consiliul de observatori, cu aprobarea finală a candidaturii din partea
Corporaţiei Provocările Mileniului.
2.12. Membrii desemnaţi conform procedurii descrise în punctul 2.11. al prezentului
Regulament vor activa în Grupul consultativ pînă la expirarea mandatului celorlalţi
membri (componenţei de bază) ai Grupului consultativ.

3.

Dispoziţii finale

3.1. Orice modificare sau completare a prezentului Regulament este aprobată de
Consiliul de observatori şi acceptată de Corporaţia Provocările Mileniului.
3.2. Procedura de organizare a procesului de selectare a noilor membri ai Grupului
consultativ se lansează cu două luni înainte de expirarea mandatului membrilor aleşi,
sau imediat, în cazurile prevăzute de punctul 2.10 şi în conformitate cu procedura
stabilită de punctul 2.11 al prezentului Regulament.
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Anexa 1
la Regulamentul privind procedura
de selectare a membrilor Grupului consultativ
al Fondului Provocările Mileniului Moldova

DECLARAŢIA
___________________________________________________
(denumirea organizaţiei ce propune candidatura pentru Grupul consultativ)

privind lipsa conflictelor de interese

Prin prezenta, ____________(denumirea organizaţiei)________________________
declară şi confirmă faptul că nu deţine informaţii despre existenţa conflictelor de interese * ,
potenţiale sau reale, între interesele organizaţiei şi interesele Fondului Provocările Mileniului
Moldova (FPM Moldova), şi se obligă în continuare să înştiinţeze imediat Preşedintele
Grupului consultativ şi Directorul Executiv FPM Moldova despre oricare conflict de interese,
actual sau potenţial, apărut între interesele organizaţiei şi interesele Fondului Provocările
Mileniului Moldova.
De asemenea, ____________(denumirea organizaţiei)_____________ este informată
şi acceptă faptul că orice inacţiune din partea organizaţiei de a înştiinţa despre oricare conflict
de interese, actual sau potenţial, între interesele organizaţiei şi interesele Fondului
Provocările Mileniului Moldova, va constitui temei pentru excluderea din componenţa
Grupului consultativ a persoanei propuse de organizaţie în calitate de membru al acestui
organ, în conformitate cu Statutul FPM Moldova.

__________________________
(Data semnării)

_____________________________________
(Numele, Prenumele conducătorului organizaţiei)

____________________________
(Semnătura)

Anexa 2
*

În scopul prezentei Declaraţii, conflictul de interese este definit în conformitate cu punctele 80 – 83 ale
Statutului FPM Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 161 din 04.03.2010 şi cu punctul 2.7 al
Regulamentului privind procedura de selectare a membrilor Grupului consultativ, aprobat prin Decizia
Consiliului de Observatori ai FPM Moldova (proces-verbal nr. 8 din 18.02.2011)
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la Regulamentul privind procedura
de selectare a membrilor Grupului consultativ
al Fondului Provocările Mileniului Moldova

DECLARAŢIA
privind lipsa conflictelor de interese

Prin prezenta, declar că nu cunosc nici un conflict de interese * , potenţial sau real, între
interesele personale şi obligaţiile mele în calitate de membru al Grupului consultativ al
Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova), şi mă oblig în continuare să
înştiinţez imediat Preşedintele Grupului consultativ şi Directorul Executiv FPM Moldova
despre oricare conflict de interese, actual sau potenţial, între interesele personale şi obligaţiile
mele în calitate de membru al Grupului consultativ.
De asemenea, sînt conştient de faptul că orice inacţiune din partea mea de a înştiinţa
despre oricare conflict de interese, actual sau potenţial, între interesele personale şi obligaţiile
mele în calitate de membru al Grupului consultativ al Fondului Provocările Mileniului
Moldova, va constitui temei pentru retragerea calităţii mele de membru a Grupului
consultativ, în conformitate cu Statutul FPM Moldova.

__________________________
(Data semnării)

_____________________________________
(Numele, Prenumele Membrului Grupului consultativ)

____________________________
(Semnătura)

Anexa 3
la Regulamentul privind procedura
*

În scopul prezentei Declaraţii, conflictul de interese este definit în conformitate cu punctele 80 – 83 ale
Statutului FPM Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 161 din 04.03.2010 şi cu punctul 2.7 al
Regulamentului privind procedura de selectare a membrilor Grupului consultativ, aprobat prin Decizia
Consiliului de Observatori ai FPM Moldova (proces-verbal nr. 8 din 18.02.2011)
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de selectare a membrilor Grupului consultativ
al Fondului Provocările Mileniului Moldova

DECLARAŢIA
de disponibilitate
Prin prezenta, îmi declar disponibilitatea de a activa în calitate de membru al Grupului
consultativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova), prin participarea
activă la şedinţele de lucru ale Grupului Consultativ, exprimarea opiniei personale referitor la
subiectele discutate în cadrul Grupului Consultativ, bazându-mă pe experienţa mea
profesională, în vederea îndeplinirii eficiente a funcţiilor Grupului Consultativ al FPM
Moldova.

__________________________
(Data semnării)

_____________________________________
(Numele, Prenumele Membrului Grupului consultativ)

____________________________
(Semnătura)
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