PROCES-VERBAL nr. 5
al şedinţei Consiliului de observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)
20 decembrie 2013, ora 10.00
Guvernul Republicii Moldova, bir.524
Membrii Consiliului de observatori:
1. Iurie LEANCĂ

- Prim-ministru al Republicii Moldova, Preşedintele Consiliului de
observatori

2. Victor BODIU

- Secretar General al Guvernului, Vicepreşedintele Consiliului de
observatori

3. Anatol ARAPU

- Ministru al Finanţelor

4. Vasile BUMACOV

- Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

5. Vasile BOTNARI

- Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

6. Gheorghe ŞALARU

- Ministru al Mediului

7. Alecu RENIȚĂ

- Președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova

8. Alexandru SLUSARI

- Președinte al Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură
şi Industria Alimentară

9. Emilia MALAIRĂU

- Director executiv al Asociaţiei patronale „Camera de Comerţ
Americană din Moldova”

10. Dumitru URSU

- Președinte al Ligii Bancherilor din Republica Moldova

11. Vladimir FLOREA

- Președinte al Asociaţiei Patronale “Uniunea Transportatorilor şi
Drumarilor din Republica Moldova”

Membrii cu statut de observatori:
1. Leslie McCUAIG

- Director de Ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările
Mileniului

2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al FPM Moldova
La şedinţă au fost prezenţi:
Membrii Consiliului de observatori:
1. Iurie LEANCĂ

- Prim-ministru al Republicii Moldova, Preşedinte al Consiliului
de observatori

2. Roman CAZAN

- Reprezentant al dlui Victor BODIU, Secretar general al
Guvernului, Vicepreşedinte al Consiliului de observatori

3. Anatol ARAPU

- Ministru al Finanţelor

4. Vasile BUMACOV

- Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare

5. Vasile BOTNARI

- Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
1

6. Gheorghe ȘALARU

- Ministru al Mediului

7. Alecu RENIȚĂ

- Președinte al Mişcării Ecologiste din Moldova

8. Alina GHELEȚCHI

- Reprezentant al dlui Alexandru SLUSARI, Președinte,
Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria
Alimentară

9. Elena BUZU

- Reprezentant al dnei Emilia MALAIRĂU, Director executiv al
Asociaţiei patronale „Camera de Comerţ Americană din
Moldova”

10. Dumitru URSU

- Președinte al Ligii Bancherilor din Republica Moldova

11. Dumitru ALBULESA

- Reprezentant al dlui Vladimir FLOREA, Președinte, Asociaţia
Patronală “Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din
Republica Moldova”

Membrii cu statut de observatori:
Leslie McCuaig

-

Director de Ţară pentru Moldova al Corporaţiei Provocările
Mileniului

Valentina BADRAJAN

-

Director Executiv al FPM Moldova

Secretarul Consiliului de observatori:
Ion BORȘ

-

Consilier juridic al FPM Moldova

Valentin BOZU

-

Vicedirector executiv al FPM Moldova

Leonid MAZILU

-

Director procurări al FPM Moldova

Elena BODIU

-

Director financiar și administrativ al FPM Moldova

Inga BURLACU

-

Director comunicare și documentare a FPM Moldova

Sergiu IUNCU

-

Director, Proiectul tranziția la agricultura performantă al
FPM Moldova

Invitaţi:

Ordinea de zi:
1. Aprobarea modificărilor la Planul de procurări al FPM Moldova pentru perioada
octombrie 2013 – martie 2014
2. Aprobarea Amendamentului nr. 1 la contractul nr. PP7/PA&A/CS/LCS/03/257 semnat
cu ICS KPMG Moldova Srl, referitor la efectuarea auditului rapoartelor financiare
3. Aprobarea rezilierii contractului nr. PP1/THVAP/CS/QCBS/05/015 din 20 mai 2011,
semnat cu Asociația companiilor GOPA Worldwide Consultants, AFC Consultants
International GmbH și AHT Group AG (Germania), pentru prestarea serviciilor de
consultanță în calitate de Manager de implementare a proiectului Tranziția la
agricultură performantă
4. Informarea privind derularea procesului cu privire la Protestul înaintat împotriva
deciziei de adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a
sistemelor centralizate de irigare
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5. Informarea cu privire la procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM
Moldova în perioada octombrie – decembrie 2013
6. Informarea privind Scrisoarea de Implementare a Corporației Provocările Mileniului
referitor la Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat sub conducerea d-lui Iurie Leancă, Prim-ministru al
Republicii Moldova, Preşedintele Consiliului de observatori.
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 ordinea de zi a ședinței.
Primul subiect. Aprobarea modificărilor la Planul de procurări al FPM Moldova pentru
perioada octombrie 2013 – martie 2014
Acest subiect a fost raportat de dl Leonid Mazilu, Director procurări, care a comunicat
membrilor Consiliului de observatori că în conformitate cu prevederile Directivelor de procurări ale
CPM, înainte de iniţierea activităţilor de procurare este necesar ca asemenea acţiuni să fie incluse în
Planul de procurări şi aprobate în modul stabilit. Organul superior de conducere al FPM Moldova,
Consiliul de observatori, este împuternicit să examineze și să aprobe Planul de procurări, precum și
actualizările acestuia, care ulterior este prezentat CPM spre aprobare.
Urmare a evoluțiilor recente în cadrul Programului Compact, s-a solicitat completarea
Planului de procurări prin includerea unei linii noi de buget, și anume contractarea unei companii de
construcție pentru reabilitarea sistemului centralizat de irigare din partea de sud a Prutului –
sistemul Chircani-Zîrnești.
Datorită economiilor înregistrate în cadrul Proiectului Tranziția la Agricultura Performantă
(TAP), Proiectul de Reabilitare a Drumurilor (RD), precum și liniilor de budget administrativ, au
fost identificate mijloacele financiare necesare pentru reabilitarea sistemului de irigare ChircaniZîrnești.
Drept urmare a celor expuse, dl Mazilu a solicitat aprobarea modificărilor la Planul de
procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 2013 – martie 2014.
Membrii Consiliului de observatori au votat unanim aprobarea modificărilor la Planul de
procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie 2013 – martie 2014.
Preşedintele şedinţei a declarat primul subiect al şedinţei ca fiind închis şi a propus să se
treacă la subiectul al doilea.
Al doilea subiect. Aprobarea Amendamentului nr. 1 la contractul nr.
PP7/PA&A/CS/LCS/03/257 semnat cu ICS KPMG Moldova Srl, referitor la efectuarea auditului
rapoartelor financiare
Acest subiect a fost raportat de dna Bodiu Elena, Director financiar și administrativ, care a
comunicat membrilor Consiliului de observatori că în conformitate cu Statutul FPM Moldova, toate
modificările la contractele materiale urmează a fi aprobate de către Consiliul de observatori al FPM
Moldova.
FPM Moldova a semnat contractul cu compania de audit ICS KPMG Moldova SRL, la 25
octombrie 2013, privind auditarea rapoartelor financiare pentru perioada rămasă a Programului
Compact. Contractul de audit prevede efectuarea auditului în trei perioade, perioada de baza care se
finaliza la 31 decembrie 2013, perioada opțională unu – la 31 decembrie 2014 și perioada opțională
doi – la 30 decembrie 2015.
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Recent, Oficiul Inspectorului General (OIG) al Agenției SUA pentru Dezvoltare, a luat
decizia de a modifica perioadele de audit pentru toate țările ce implementează Programe Compact.
Astfel, conform Scrisorii de implementare din 7 noiembrie curent parvenită de la donator,
perioadele de audit se modifică după cum urmează:
•
•

Perioada de bază va cuprinde 1 ianuarie 2013 -31 martie 2014 și va constitui 15 luni;
Perioada opțională unu de la 1aprilie 2014 pînă la 31martie 2015 și va constitui 12

luni;

•
Perioada opțională doi de la 1aprilie 2015 pînă la 30 decembrie 2015 și va constitui 9
luni (inclusiv perioada de închidere a Programului).
De asemenea dna Bodiu a menționat că FPM Moldova a negociat cu compania ICS KPMG
Moldova Srl modificarea contractului încheiat. Deoarece per total cele trei perioade de audit nu au
fost modificate, în rezultatul negocierilor costul total al auditului a rămas același.
Amendamentul la contractul de audit a fost coordonat în prealabil cu CPM și la 19
decembrie curent am primit ”Lipsa de obiecții” din partea donatorului.
Reieșind din cele menționate mai sus, dna Bodiu a solicitat aprobarea Amendamentului nr. 1
la contractul nr. PP7/PA&A/CS/LCS/03/257 semnat cu ICS KPMG Moldova SRL.
Drept urmare a celor expuse mai sus, membrii Consiliului de observatori prezenți la ședință
au votat unanim aprobarea Amendamentului nr. 1 la contractul nr. PP7/PA&A/CS/LCS/03/257
semnat cu ICS KPMG Moldova SRL.
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 rezilierii contractului nr. PP1/THVAP/CS/QCBS/05/015
din 20 mai 2011, semnat cu Asociația companiilor GOPA Worldwide Consultants, AFC
Consultants International GmbH și AHT Group AG (Germania), pentru prestarea serviciilor de
consultanță în calitate de Manager de implementare a proiectului Tranziția la agricultură
performantă
Subiectul dat a fost raportat de către dl Sergiu Iuncu, Director al Proiectului TAP, care a
comunicat membrilor Consiliului de observatori argumentele ce au stat la baza inițierii rezilierii
contractului cu Asociația companiilor GOPA Worldwide Consultants, AFC Consultants International
GmbH și AHT Group AG (Germania), pentru prestarea serviciilor de consultanță în calitate de
Manager de implementare a proiectului (Consultantul MIP) prin acordarea de asistență tehnică și
servicii de management de proiect în cadru TAP.
Dl Iuncu a ținut să menționeze că inițierea rezilierii anticipate a contractului cu Consultantul
MIP a permis economisirea mijloacelor financiare semnificative ce vor fi îndreptate la reabilitarea
sistemelor de irigare.
La data de 24 octombrie 2013, CPM a aprobat rezilierea contractului cu MIP, iar notificarea
oficială privind această decizie a fost remisă consultantului la data de 28 octombrie curent. Conform
scrisorii de notificare, contractul se consideră a fi reziliat începînd cu data de 31 decembrie 2013.
În legătură cu cele expuse mai sus, se solicită Consiliului de observatori a aproba rezilierea
contractului nr. PP1/THVAP/CS/QCBS/05/015 din 20 mai 2011, semnat cu Asociația companiilor
GOPA Worldwide Consultants, AFC Consultants International GmbH și AHT Group AG (Germania),
în baza prevederilor clauzei 2.7.1 (f) (rezilierea din inițiativa FPM Moldova).
Drept urmare a celor relatate mai sus, membrii Consiliului de observatori al FPM Moldova
au votat unanim aprobarea rezilierii contractului nr. PP1/THVAP/CS/QCBS/05/015 din 20 mai
2011, semnat cu Asociația companiilor GOPA Worldwide Consultants, AFC Consultants
International GmbH și AHT Group AG (Germania).
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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. Informarea privind derularea procesului cu privire la Protestul
înaintat împotriva deciziei de adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de
reabilitare a sistemelor centralizate de irigare
Subiectul dat a fost prezentat de către Ion Borș, Consilier juridic, care a comunicat că la
ședința precedentă a Consiliului de observatori din 11 octombrie 2013 a fost prezentată o informație
referitor la depunerea Protestului împotriva deciziei de selectare a companiilor câștigătoare pentru
executarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare (SCI) Jora de Jos, Coșnița,
Puhăceni și Roșcani, toate de pe rîul Nistru.
Drept urmare a depunerii Protestului, Comitetul de examinare a protestelor a examinat cauza
și, ca urmare, la data de 18 octombrie curent, a respins Protestul înaintat pe motivul nerespectării
termenului de prescripție.
În legătură cu cele expuse mai sus, conform prevederilor Directivelor de procurări al CPM,
dl Borș a propus de a lua act de informația prezentată privind derularea procesului cu privire la
Protestul înaintat împotriva deciziei de adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de
reabilitare a SCI de pe rîul Nistru.
Drept urmare a celor solicitate, membrii Consiliului au luat act de informația privind
derularea procesului cu privire la Protestul înaintat împotriva de adjudecare a contractelor pentru
executarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare
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. Informarea cu privire la procurările prin procedura de „shopping”
efectuate de FPM Moldova în perioada octombrie – decembrie 2013
Subiectul nr. 5 a fost raportat de către Leonid Mazilu, care a informat membrii Consiliului
de observatori cu titlu de informare cu privire la bilanțul procurărilor efectuate prin procedura de
“shopping” (concurs cu cel puţin trei oferte).
Membrilor Consiliului de observatori li s-a prezentat lista procurărilor efectuate conform
procedurii sus-menţionate în perioada octombrie-decembrie 2013. S-a comunicat că această lista
este plasată pe pagina oficială a FPM Moldova și este una publică.
În legătură cu cele expuse mai sus, dl Mazilu a solicitat a se lua act cu darea de seamă
privind procurările efectuate prin procedura de shopping în perioada lunilor octombrie – decembrie
2013.
Examinînd materialele anexate, membrii Consiliului de observatori prezenţi la şedinţă au
luat act de darea de seamă privind procurările efectuate prin procedura de shopping în perioada
lunilor octombrie – decembrie 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. Informarea privind Scrisoarea de Implementare a Corporației
Provocările Mileniului referitor la Proiectul Tranziția la Agricultura Performantă
Subiectul dat a fost prezentat de către dna Valentina Badrajan, Director executiv, care a ținut
să comunice Consiliului de observatori că la 19 decembrie curent, CPM a informat despre decizia sa
de distribuire a fondurilor pentru activitatea RSCI în cadrul Proiectului TAP.
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Necesitatea emiterii unei astfel de Scrisori de Implementare a fost condiționată de
prioritizarea finanțării de către CPM a lucrărilor de reabilitare ale unor SCI cu o Rată de Recuperare
Economică mai înaltă.
Suplimentar la solicitarea de a prevedea mijloace suficiente pentru reabilitarea sistemului
Chircani-Zîrnești, CPM a mai solicitat confirmarea angajamentului de a aloca resurse financiare
adiţionale pentru investiţii în agricultura performantă, şi anume extinderea listei de investiții
eligibile pentru finanțare din resursele Activității Acces la Finanţare în Agricultură (AFA), astfel
încît aceasta să includă investiţii în agricultură.
Drept urmare a celor expuse mai sus, dna Badrajan a propus membrilor Consiliului de
observatori:
•
a lua act de informația expusă şi accepta condiţiile menționate în Scrisoarea de
Implementare a Corporației Provocările Mileniului referitor la Proiectul Tranziția la Agricultura
Performantă;
•
a împuternici dl Victor BODIU, Reprezentatul Principal al Guvernului conform
prevederilor Acordului COMPACT, să semneze Scrisoarea de Implementare menţionată.
Membrii Consiliului de observatori prezenți la ședință au luat act și au acceptat condițiile
expuse în Scrisoarea de Implementare a Corporației Provocările Mileniului referitor la activitatea
Proiectului Tranziția la Agricultura Performantă și au votat unanim împuternicirea dlui Victor
BODIU, Reprezentat Principal al Guvernului conform prevederilor Acordului COMPACT, să
semneze Scrisoarea de Implementare menţionată.
Președintele ședinței a declarat ședința închisă.
Examinând
HOTĂRĂŞTE:

informaţia prezentată în

cadrul

şedinţei, Consiliul de observatori

1. Se aprobă modificările la Planul de procurări al FPM Moldova pentru perioada octombrie
2013 – martie 2014.
2. Se aprobă Amendamentul nr. 1 la contractul nr. PP7/PA&A/CS/LCS/03/257 semnat cu ICS
KPMG Moldova Srl, referitor la efectuarea auditului rapoartelor financiare (conform anexei
nr. 1).
3. Se aprobă rezilierea contractului nr. PP1/THVAP/CS/QCBS/05/015 din 20 mai 2011, semnat
cu Asociația companiilor GOPA Worldwide Consultants, AFC Consultants International
GmbH și AHT Group AG (Germania), pentru prestarea serviciilor de consultanță în calitate
de Manager de implementare a proiectului Tranziția la agricultură performantă.
4. Se ia act de informația privind derularea procesului cu privire la Protestul înaintat împotriva
deciziei de adjudecare a contractelor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a sistemelor
centralizate de irigare.
5. Se ia act de informația cu privire la procurările prin procedura de „shopping” efectuate de
FPM Moldova în perioada octombrie – decembrie 2013 (conform anexei nr. 2).
6. a) Se ia act de informația expusă şi se acceptă condiţiile menționate în Scrisoarea de
Implementare a Corporației Provocările Mileniului referitor la Proiectul Tranziția la
Agricultura Performantă din 19 decembrie 2013 (conform anexei nr. 3);
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b) Se împuternicește dl Victor BODIU, Reprezentatul Principal al Guvernului conform
prevederilor Acordului COMPACT, să semneze Scrisoarea de Implementare menţionată.
Iurie LEANCĂ
Prim-ministru al RM,
Preşedintele Consiliului de observatori

____________(semnătură)__________

Valentina BADRAJAN
Director executiv al FPM Moldova

____________(semnătură)__________

Ion BORȘ
Consilier juridic al FPM Moldova,
Secretarul Consiliului de observatori al FPM ____________(semnătură)__________
Moldova
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