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Secţiunea I. Introducere 
 
Corporația Provocările Mileniului (în continuare CPM) în martie 2009, a aprobat Politica 
privind prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în operațiunile 
CPM. CPM a iniţiat implementarea acestei Politici la începutul anului 2010, care constă 
dintr-un proces continuu de studiere, perfecționare şi actualizare a controalelor interne, 
stimulentelor și abilităţilor în procesul de gestionare a riscurilor de corupţie. Conform politicii 
în cauză, responsabil de acest proces este Consiliul de observatori, managementul şi 
echipa de implementare a programului Compact in fiecare ţară. 
 
De asemenea, conform Politicii CPM, chiar dacă o ţară a devenit eligibilă pentru Programul 
Compact, aceasta urmează să elaboreze şi să implementeze Planuri de acţiuni specifice 
proiectelor în vederea reducerii riscurilor de fraudă și corupție, pînă la aprobarea 
Programului. 
 
În acest sens, Fondul Provocările Mileniului Moldova (în continuare FPM Moldova) a 
elaborat un asemenea Plan de acțiuni bazat pe rezultatele evaluării riscurilor de fraudă şi 
corupţie specifice Programului Compact, care prevede metodele şi mecanismele 
corespunzătoare cu ajutorul cărora FPM Moldova va gestiona riscurile de fraudă şi corupţie. 
 
Planul de acţiuni a fost aprobat în octombrie 2012 de către Consiliul de observatori al FPM 
Moldova şi CPM, și a fost făcut public în conformitate cu politica CPM privind transparenţa 
şi răspunderea, fiind plasat pe pagina web a FPM Moldova (http://www.mca.gov.md/). 
 
FPM Moldova din momentul creării drept instituție publică a întreprins și continuă să 
întreprindă măsuri de prevenire și neadmitere a practicilor de fraudă şi corupţie, inclusiv, 
însă nelimitîndu-se la: contractarea unor entități structurale, cum sunt Agentul Financiar şi 
Agentul de Procurări, semnarea Acordurilor de implementare a proiectelor cu entităţile de 
implementare, aprobarea politicilor şi practicilor în domeniul răspunderii fiscale, 
implementarea unui sistem funcţional de soluţionare a contestaţiilor ce țin de procurări, 
verificarea calității lucrărilor, etc. 
 
În aceiași ordine de idei, întru executarea Politicii CPM, echipa de management a FPM 
Moldova a coordonat conform prevederilor statutare toate activitățile/procesele legate de 
implementarea Programului Compact cu organele superioare de conducere ale instituției 
(Consiliului de Observatori și Comitetul Executiv). Organele de conducere menționate au 
avut un rol de monitorizare a implementării Planului de acțiuni respectiv, conform atribuțiilor 
sale statutare.  
 
Totodată prezentul Raport este transmis Consiliului în temeiul Secțiunii V a Planului de 
acțiuni ”Graficul de implementare, monitorizare şi raportare”, conform căreia FPM Moldova 
urmează să prezinte rapoarte regulate şi ad-hoc Consiliului de observatori şi Directorului 
Rezident de Ţară al CPM, cu privire la implementarea Planului de acţiuni, precum şi, la 
solicitare, Echipei de suport a implementării Programului Compact pentru Moldova din 
cadrul CPM.   
 
Secţiunea II. Măsurile întreprinse privind implementarea Planului de acțiuni 
”Prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și corupție în operațiunile 
CPM”   
 
Conducerea FPM Moldova este conştientă de importanța și actualitatea acestui subiect, 
precum și de necesitatea implementării Planului de acțiuni la cel mai înalt nivel de 
transparență și responsabilitate.  Această secţiune a Raportului descrie riscurile de fraudă 

http://www.mca.gov.md/
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și corupție pentru fiecare proiect separat, precum și menționează concret 
acțiunile/activitățile care au fost întreprinse de către echipa FPM Moldova întru 
implementarea acestui Plan de acțiuni. Raportul detaliat privind executarea Planului de 
acțiuni este anexat. 
Mai jos sunt menționate cele mai relevante activități întreprinse pentru implementarea 
Planului de acțiuni. 
 
Referitor la Proiectul Reabilitarea Drumului (PRD) pentru asigurarea calității lucrărilor de 
reconstrucție, care ar putea fi afectată de practicile fraudulente, au fost elaborate și 
aprobate de către companiile de supraveghere a lucrărilor, în conformitate cu cerințele CPM 
și FPM Moldova, sisteme de management al calităţii în baza standardelor ISO 9000. Toate 
materialele utilizate în procesul de lucru sunt supuse testării, în conformitate cu prevederile 
Specificaţiilor tehnice şi verificate periodic de consultanţii FPM Moldova. Testările se 
efectuează în laboratorul companiilor de construcție cu participarea reprezentanților 
companiei de supraveghere. In afară de aceasta, se efectuează și testări independente în 
laboratorul Administrației de Stat a Drumurilor (ASD). În prezent, verificărilor independente 
sunt supuse formulele amestecurilor înainte de aprobarea acestora. Planul privind testarea 
independentă de laborator a materialelor şi lucrărilor este în proces de finalizare. Acesta va 
facilita asigurarea în continuare a verificărilor independente efectuate în laboratorul ASD 
odată cu lansarea unui volum mare de lucrări.  
 
Pentru a garanta o perioada cît mai îndelungată de exploatare a drumului reabilitat în 
contractele de lucrări a fost inclusă Perioada de notificare a defectelor cu durata de un an. 
Pe parcursul acestei perioade companiile sunt obligate din surse proprii să înlăture 
eventuale defecțiuni.  
 
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiectare sunt verificate de consultanţii 
FPM Moldova responsabili de PRD, compania de proiectare  contractată de FPM Moldova 
în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul independent contractat de CPM. Ordinele de 
variaţie valoarea cărora cumulativ depăşeşte 10% din valoarea contractuală iniţială sunt 
aprobate de CPM după verificarea de către compania de supraveghere și FPM Moldova. 
Totodată evidenţa zilnică privind producţia este semnată atît de Ingineri, cît şi de 
Contractori. Această evidență este verificată periodic de consultanţii FPM Moldova 
responsabili de PRD şi supusă auditului în cadrul Auditului financiar al FPM Moldova, 
implicarea mai mulți actori în luarea deciziilor exclude eventuale fraude și înțelegeri, care ar 
putea afecta calitatea lucrărilor și eficiența utilizării resurselor financiare. 
 
În scopul asigurării executării calitative și în termen a lucrărilor și excluderii unor înțelegeri 
între companiile de construcție și companiile de supraveghere, FPM Moldova efectuează 
vizite regulate săptămînale pe șantierele de construcție. De asemenea, FPM Moldova 
practică efectuarea vizitelor aliatorii și inopinate pe șantierele de construcție. 
 
Referitor la proiectul Tranziția la Agricultura Performantă (PTAP) mai multe acțiuni în 
scopul implementării Planului vor fi întreprinse la etapa demarării lucrărilor de reconstrucție. 
Totodată, pînă în prezent FPM a luat măsuri pentru excluderea fraudei și corupției la etapa 
de procurare a companiilor de construcție și supraveghere a lucrărilor de reconstrucție, care 
este în prezent în proces de derulare. Este de menționat, că în cadrul ambelor proiecte de 
infrastructură, procurarea lucrărilor de reconstrucție și reabilitare a fost efectuată în 
conformitate cu principiile și regulile prevăzute în Ghidul de procurări al CPM și în 
conformitate cu bunele practici de procurare. Aplicarea strictă a prevederilor Ghidului a fost 
asigurată și supravegheată de Agentul de procurări și Departamentul de procurări al FPM, 
dar și alți observatori și părți implicate. 
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FPM și/sau CPM, cu asistența Agentului de procurări, au convenit asupra criteriilor de 
evaluare și asupra punctajului și modului de aplicare a unor astfel de criterii pentru 
participanții la tendere. Criteriile de calificare au fost prezentate și aprobate de către 
membrii comisiei de evaluare la etapa inițială. 
 
Analogic proiectul de reabilitare a drumului, în procesul de luare a deciziilor privind variațiile 
de proiect și ajustările contractuale vor fi implicați mai multe părți interesate pentru a 
exclude eventuale fraude și fonduri utilizate fraudulos. Responsabilități concrete sunt deja 
incluse în obligațiile managerului de proiect și a companiei de supraveghere.  
 
Un aspect relevant pentru PTAP este semnarea Acordurilor de transfer al  managementului 
sistemelor de irigare. După cum prevede Acordul Compact, au fost semnate deja șapte 
Acorduri de transfer al  managementului sistemelor de irigare: Lopatna, Criuleni, Jora de 
Jos, Coșnița, Puhăceni, Roșcani și Grozești. Acordurile au fost semnate înainte de 
începerea lucrărilor de construcție, astfel ca asociațiile să aibă posibilitatea să monitorizeze 
mersul lucrărilor de reabilitare și să raporteze FPM posibilele devieri depistate. Participarea 
beneficiarilor în supravegherea lucrărilor de reconstrucție va spori responsabilitatea 
companiilor de executare calitativă și în termen a angajamentelor contractuale. În acest 
scop asociațiile au fost informate privind măsurile de raportare a mersului lucrărilor și 
calității acestora. 
 
Pentru minimizarea riscului de utilizare contrar destinației a creditelor acordat în cadrul 
activității Acces la Finanțate în Agricultura (AFA), FPM a elaborat și aprobat Manualul de 
Politici și Proceduri (MPP), coordonat cu CPM și Directoratul liniei de credit subordonat 
Ministerului Finanțelor. MPP  stabilește criterii de eligibilitate față de băncile comerciale 
participante la Program, solicitanți și investițiile în post-recoltare, precum şi acţiunile care 
urmează a fi luate în raport cu băncile în cazul în care creditul AAF va fi considerat ineligibil. 
 
De asemenea, FPM Moldova a efectuat, individual sau de comun cu reprezentanții CPM, 
mai mult de 15 vizite în teritoriu privind monitorizarea utilizării creditelor AFA. Toate creditele 
monitorizate au fost/sunt utilizate conform destinațiilor contractuale. Auditul AFA pentru anul 
2012 a portofoliului de credite în mărime de cca 4.3 mil USD nu a depistat nici o încălcare a 
prevederilor MPP, Acordurilor de Recreditare a Împrumuturilor cu băncile comerciale și 
contractelor de creditare cu beneficiarii AFA, inclusiv în ceea ce privește destinația (scopul), 
suma, valuta, rata dobânzii, graficul de rambursare a principalului și dobânzii, eligibilitatea 
beneficiarului. 
 
În contextul Administrării programului un risc major este Influenţarea membrilor comisiei 
de evaluare tehnică. În scopul evaluării ofertelor pentru licitații, FPM a creat comisii de 
evaluare independente, în componența cărora au intrat, după caz, reprezentați ai FPM, 
consultanți internaționali selectați competitiv, reprezentanți ai diferitor părți implicate. 
Numărul evaluatorilor internaționali din cadrul comisiei de evaluare a fost majorat de la unu 
la doi consultanți internaționali, selectați în bază de concurs.  
 
Fiecare membru al comisiei de evaluare, înainte de a avea acces la documentația de tender 
și oferte, a semnat un Acord de Confidențialitate (conform prevederilor Ghidului de 
procurare al CPM). Totodată urmează de menționat că la evaluarea ofertelor tehnice a fost 
utilizată procedura de consens, care constă în emiterea unei recomandări de consens în 
baza punctelor forte, evidențiate colectiv, de către membrii comisiei.  
 
Procesul de evaluare este facilitat și monitorizat de către un coordonator și un asistent din 
cadrul Agentului de procurări al FPM și alți consultanți, experți (membrii Departamentului de 
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procurări al FPM, experți din cadrul altor companii/organizații/părți implicate, etc.), precum 
și observatori din partea CPM. 
 
Cu referire la  informarea și sensibilizarea privind prevenirea fraudei și corupției, este 
important de menționat că în scopul informării factorilor interesați despre politica CPM 
despre prevenirea și eliminarea cazurilor de fraudă și corupție, precum și despre eforturile 
întreprinse de FPM Moldova pentru prevenirea și excluderea cazurilor de fraudă și corupție 
în implementarea Programului Compact, au fost întreprinse acțiuni de informare și 
mediatizare care au vizat următoarele: 
 

• activitățile de procurare desfășurate în anii 2011-2013, în cadrul proiectelor 
Programului Compact au fost mediatizate prin elaborarea comunicatelor de presă 
specifice care au fost plasate pe pagina web a FPM Moldova și expediate către 
mass-media locală și națională; 

• reprezentanții mass-media au fost invitați să asiste la evenimentele de lansare a 
procedurilor de procurare, deschidere a ofertelor, semnarea contractelor; 

• sistematic Departamentul Comunicare și Informare a FPM Moldova oferă interviuri și 
expediază către publicul larg informații care vizează valoarea contractelor, 
investițiilor, creditelor etc.  

 
În acest scop a fost creată o rubrică specială pe pagina web a FPM Moldova dedicată 
mecanismului de anti-fraudă și corupție http://mca.gov.md/ro/Frauda-si-Coruptia.html 
 
De asemenea, în iunie 2012, 20 de reprezentanții mass-media (presa locală și națională) în 
cadrul unui atelier dedicat aspectelor ce țin de implementarea programului Compact și 
activității FPM Moldova, au fost informați despre politicile și acțiunile anti-fraudă și corupție. 
 
În același timp au fost identificate activități de informare care vor fi realizate pe  parcursul 
următoarelor șase luni ale anului 2013.În acest context FPM Moldova a organizat sesiuni de 
informare a membrilor Comitetelor de Monitorizare a Impactului Social cu tematica ”Politica 
Anti-Fraudă și Corupție în cadrul Programului Compact”. Astfel, de către FPM au fost 
desfășurate 4 sesiuni consecutive de informare a peste 120 persoane, membri ai 
Comitetului de Monitorizare a Impactului Social, în calitate de beneficiari ai Proiectului 
Reabilitarea Drumurilor, unde au fost comunicate, abordate și discutate în detaliu Politicile 
CPM privind frauda și corupția.  
 
În scopul prevenirii acțiunilor de fraudă și corupție și informare a publicului larg, au fost 
editate circa 2000 de exemplare de foi volante care încurajează populația să  raporteze 
cazurile de fraudă și corupție. Materialele informative sunt distribuite în cele 14 localități 
amplasate de-a lungul traseului reabilitat Sărăteni-Soroca. 
 
În contextul asigurării transparenței și informării publicului larg despre acțiunile de prevenire 
a fraudei și corupției, membrii  Grupului Consultativ, care reprezintă societatea civilă, mediul 
de afaceri și autoritățile publice locale din aria proiectelor Compact, au fost informați despre 
planul de acțiuni al FPM Moldova privind Prevenirea, identificarea şi eliminarea riscurilor de 
fraudă şi corupţie în operaţiunile CPM.  
  
 

http://mca.gov.md/ro/Frauda-si-Coruptia.html
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Anexă 
La Raportul privind implementarea Planului de Acțiuni 

”Prevenirea, identificarea și eliminarea riscurilor de fraudă și 
corupție în operațiunile CPM” 

 
 
Măsurile implementate pentru mitigarea riscurilor identificate de fraudă și corupție 
 

1. Proiectul Reabilitarea Drumurilor 
 
Riscul 1 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Performanţa 
scăzută a 
contractorilor 
pentru lucrări de 
construcţie şi 
inginerilor de 
supraveghere 
cauzată de 
practicile 
fraudulente. 

Ghidul de procurări al CPM. Proceduri clare pentru finalizarea, 
examinarea şi acceptarea lucrărilor de construcţie.  
Efectuarea controlului calităţii de către contractori;  
asigurarea calităţii de către inginerii de supraveghere.  
Testarea de rutină a materialelor în modul prevăzut în 
contractele semnate.  
Aplicarea perioadei de un an pentru soluţionarea defectelor.  
Efectuarea de către FPM a vizitelor şi controalelor inopinate la 
faţa locului.  
Aprobarea de către FMP a ordinelor de variaţie cu o valoare mai 
mare de o anumită sumă.  
Supravegherea prin verificări la faţa locului de către personalul 
tehnic al CPM si Inginerii independenți contractați de CPM. 
Realizarea de către ASD a unui test de laborator adiţional în 
propriul laborator la solicitarea FPM Moldova. 
Verificarea de către ASD şi alți consultanţi a ordinelor de variaţie 
la solicitarea FPM Moldova. 
Şedinţe de lansare: FPM va comunica clar aşteptările sale faţă 
de contractori şi va avea o abordare strictă, riguroasă şi 
exigentă în acceptarea calităţii lucrărilor (calitatea sub-standard 
va fi remediată fără a aştepta perioada de remediere a 
defectelor) 
 

Contractorii au elaborat sisteme de management al calităţii în 
baza standardelor ISO 9000, care au fost aprobate de 
Ingineri. 
Materialele sunt testate în conformitate cu prevederile 
Specificaţiilor tehnice şi verificate periodic de consultanţii 
FPM Moldova. 
În contractele de lucrări a fost inclusă Perioada de notificare 
a defectelor cu durata de un an. 
În afară de şedinţele lunare privind progresul proiectului, 
echipa proiectului Reabilitarea Drumului efectuează vizite 
săptămînale regulate la şantierele de construcţie (tehnice, de 
mediu etc.) 
Au fost efectuate primele teste pentru aprobarea formulelor 
de amestecuri pentru diferite straturi de asfalt în laboratorul 
Administraţiei de Stat a Drumurilor (ASD). 
Toate ordinele de variaţie sunt verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul 
Reabilitarea Drumului. 
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Riscul 2 
Riscul Identificat Măsuri de mitigare Implementarea măsurilor 

 
Justificarea falsă a 
ordinelor de 
variaţie pentru 
efectuarea unor 
lucrări inutile. 

Controlul strict al lucrărilor propuse în conformitate cu condiţiile 
FIDIC. 
FPM urmează să prezinte CPM pentru aprobarea formală 
ordinele de variaţie valoarea cărora cumulativ depăşeşte 10% 
din valoarea contractuală iniţială.  
Examinarea independentă a modificărilor propuse la proiect (de 
ex. prin contractarea experţilor pe termen scurt în cadrul 
contractelor de supraveghere a lucrărilor de construcţie). 
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM 
de asemenea vor asigura supraveghere prin controale la fata 
locului. 
La solicitarea FPM Moldova, modificările propuse la proiect vor 
fi verificate de ASD si/sau consultanții angajați sa acorde suport 
FPM Moldova in implementarea proiectului 

Toate ordinele de variaţie sunt verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de proiectul 
Reabilitarea Drumului. Toate ordinele de variaţie sunt 
consultate cu CPM şi Inginerul independent contractat de 
CPM. 
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiectare 
sunt verificate de consultanţii FPM Moldova responsabili de 
PRD, compania de proiectare (UniversInj) contractată de FPM 
Moldova în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul 
independent contractat de CPM. Au fost utilizate şi serviciile 
Inginerilor independenţi contractaţi de IRD (Inginerul) şi 
ONUR&SUMMA JV (Contractorul). 

 
 
Riscul 3 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare Implementarea măsurilor 

Înţelegeri secrete 
între contractorii de 
lucrări şi între 
contractorii de 
lucrări şi inginerii 
de supraveghere a 
construcţiilor. 

Ghidul de procurări al CPM (inclusiv condițiile FIDIC la 
necesitate) trebuie urmat cu stricteţe.  
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM, 
de asemenea, vor asigura supraveghere prin controale la faţa 
locului. 
Testarea selectivă individuală independentă cu regularitate a 
calităţii lucrărilor.  
Testarea selectivă independentă a materialelor aprobate de 
Ingineri.   
Verificarea minuţioasă a recomandărilor Inginerului de 
aprobare a ordinelor de variaţie, materialelor, echipamentului, 
personalului, instrucţiunilor etc. 

În scopul excluderii întelegilor între companiile de construcție 
și companiile de supraveghere, echipa FPM Moldova 
efectuează vizite săptămînale regulate pe şantierele de 
construcţie pentru a monitoriza calitatea lucrărilor și 
materialelor utilizate. 
Toate materialele sunt verificate în laboratorul companiei de 
construcție, cu participarea reprezentanților companiei de 
supraveghere. In afara de aceasta, se efectuează și testări 
independente. 
Planul privind testarea independentă de laborator a 
materialelor şi lucrărilor este în proces de finalizare. 
Verificările independente vor fi efectuate în laboratorul ASD; 
activitatea va fi inițiată în iulie 2013, odată cu lansarea unui 
volum mare de lucrări. În prezent, verificărilor independente în 
laboratorul ASD sunt supuse formulele amestecurilor înainte 
de aprobarea acestora.  
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Riscul 4 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

 

Practici de 
prezentare a 
facturilor false. 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate.  
Fiecare ordin de variaţie va necesita aprobarea FPM Moldova. 
Personalul tehnic si Inginerii independenți contractați de CPM, 
de asemenea, vor asigura supraveghere prin controale la fata 
locului. 
Justificarea valorii facturii pe facturile de cantitate zilnice 
semnate atît de contractor, cît şi de inginer.  
Verificarea modului în care contractorul aplică ordinele de 
variaţie. 

Toate ordinele de variaţie sunt verificate de echipa şi 
consultanţii FPM Moldova responsabili de PRD. Toate 
ordinele de variaţie sunt consultate cu CPM şi Inginerul 
independent contractat de CPM. 
Toate propunerile de ajustări în documentele de proiectare 
sunt verificate de consultanţii FPM Moldova responsabili de 
PRD, compania de proiectare (UniversInj) contractată de FPM 
Moldova în acest scop şi consultate cu CPM şi Inginerul 
independent contractat de CPM. 
Evidenţa zilnică privind producţia este semnată atît de 
Ingineri, cît şi de Contractori. Această evidență este verificată 
periodic de consultanţii FPM Moldova responsabili de PRD şi 
supusă auditului în cadrul Auditului financiar al FPM Moldova. 

 
 
Riscul 5 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

Practica 
fraudulentă în 
acceptarea calităţii 
lucrărilor  

Realizarea de către ASD a testului de laborator selectiv 
adiţional în propriul laborator.  
 
Verificarea adiţională a calităţii de către FPM.  
 
FPM şi CPM vor efectua vizite în teren în manieră aleatorie. 
Verificarea în manieră aleatorie a rezultatelor testelor de 
laborator într-un laborator independent. 

Planul privind testarea independentă de laborator a 
materialelor şi lucrărilor este în proces de finalizare. 
Verificările independente vor fi efectuate în laboratorul ASD; 
activitatea va fi iniţiată în iulie 2013, odată cu lansarea unui 
volum mare de lucrări. În prezent, verificărilor independente în 
laboratorul ASD sunt supuse formulele amestecurilor înainte 
de aprobare. 
Calitatea lucrărilor este, de asemenea, monitorizată de 
Compania de proiectare (UniversInj). 
Echipa FPM Moldova responsabilă de PRD efectuează vizite 
săptămînale regulate la şantierele de construcţie în vederea 
monitorizării lucrărilor. 
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2.     Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă 
2.1. Activitatea Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (CISRA) 
 
Riscul 1 

 
Riscul Identificat 

 
Măsuri de mitigare 

 

 
Implementarea măsurilor 

Performanţa 
redusă a 
contractorilor de 
construcţie şi 
inginerilor de 
supraveghere în 
rezultatul practicilor 
fraudulente 

Verificarea ordinelor de variaţie de către PIM şi de un 
consultant individual (Inginerul CISRA) contractat să acorde 
asistenţă în implementarea CISRA.  
 
 
 
 
 
Asociaţiile Utilizatorilor de Apă vor semna Acordurile de 
transfer al managementului (ATM) sistemelor de irigare înainte 
de iniţierea lucrărilor de construcţie şi, în calitate de beneficiari 
primari care au o prezenţă permanentă în teren, pot alerta FPM 
Moldova cu privire la aspectele ce ţin de calitatea lucrărilor sau 
fraude.  

Verificarea ordinelor de variație va demara odată cu apariția 
lor după începerea lucrărilor de construcție. Aceste obligații 
sunt deja incluse în obligațiile managerului de proiect . În 
același timp, în cadrul echipei proiectului Tranziția la 
Agricultura Performantă a fost selectat și contractat Inginerul  
După cum prevede Acordul Compact, au fost semnate șapte 
Acorduri de transfer al sistemelor de irigare  Lopatna, Criuleni, 
Jora de Jos, Coșnița, Puhăceni, Roșcani și Grozești. 
Acordurile au fost semnate înainte de începerea lucrărilor de 
construcție. Asociațiile au fost informate privind măsurile de 
raportare a mersului lucrărilor și calității acestora. 
 

 
 
Riscul 2 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 
 

Practica facturilor 
false şi acceptarea 
calităţii lucrărilor 

Stabilirea unui număr minim de ordine de variaţie cu asigurarea 
gradului necesar de flexibilitate.  
PIM împreună cu Inginerul independent vor coordona, iar FPM 
va aproba fiecare ordin de variaţie.  
Personalul tehnic al CPM şi Inginerii independenți contractați 
de CPM, de asemenea, vor asigura supraveghere prin 
controale la fata locului. 
 
Selectarea minuţioasă a companiei în baza experienţei şi 
reputaţiei demonstrate.  

Toate măsurile respective vor fi întreprinse odată cu 
demararea lucrărilor de construcție.  
 
 
 
 
 
 
Pentru sistemele Criuleni și Lopatna au fost selectate 
compania de construcție și compania de supraveghere în 
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Toate AUA şi organele de administrare ale acestora au fost 
create şi sunt funcţionale.  
 
Consiliile AUA vor avea un rol important în monitorizarea 
progresului şi executarea lucrărilor la diferite etape.  
 
Verificarea adiţională a calităţii de către PIM şi CPM.  
FPM şi CPM vor efectua vizite în teren în manieră aleatorie. 
(FPM Moldova va solicita PIM să prezinte poziţia profesională 
cu privire la aspectele suspicioase sau sensibile în executarea 
lucrărilor).   

baza uni proces transparent si competitiv.. Companiile 
respective au fost informate despre procedurile de verificare 
ce urmează a fi aplicate în procesul executării contractelor. 
 
Au fost create 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă. Asociațiile, 
inclusiv și organele de administrare sunt funcționale și sunt 
pregătite pentru a asigura monitorizarea executării lucrărilor. 
 
 
 
Măsurile urmează a fi aplicate îndată ce vor începe lucrările 
de construcție. 

 
 
Riscul 3 

Riscul Identificat 
 

Măsuri de mitigare 
 

 
Implementarea măsurilor 

 

Procurarea 
lucrărilor de 
reconstrucţie – 
confidenţialitatea 
costurilor estimate 
pentru 
reconstrucţia 
sistemelor de 
irigare şi evaluarea 
corectă a ofertelor. 

Aplicarea Ghidului de procurări al CPM care trebuie urmat cu 
stricteţe. 
 
 
 
 
 
 
FPM şi CPM urmează să convină asupra criteriilor de calificare 
pentru participanţii la tender. 
 
 
 
 
 
FPM Moldova va crea comisii de evaluare independente.  

Procurarea lucrărilor de reconstrucție a fost efectuată în 
conformitate cu principiile și regulile prevăzute în Ghidul de 
procurări al CPM și în conformitate cu bunele practici de 
procurare. Aplicarea strictă a prevederilor Ghidului a fost 
asigurată și supravegheată de Agentul de procurări și 
Departamentul de procurări al FPM, dar și alți observatori și 
părți implicate. 
 
FPM și/sau CPM, cu asistența Agentului de procurări, au 
convenit asupra criteriilor de evaluare și asupra punctajului și  
modului de aplicare a unor astfel de criterii pentru participanții 
la tendere. Criteriile de calificare au fost prezentate și 
aprobate de către membrii comisiei de evaluare la etapa 
inițială. 
 
Pentru evaluarea ofertelor pentru procurarea lucrărilor de 
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Pe lîngă aceasta şi alte măsuri adiţionale se impun, cum ar fi 
majorarea numărului membrilor comisiilor de evaluare a 
ofertelor pentru lucrări de construcţie, ai căror membri să fie 
evaluatori internaţionali, fiind asigurată în acelaşi timp prezenţa 
observatorilor la toate etapele procesului de evaluare etc. 
 

reconstrucție, FPM a creat o comisie de evaluare 
independentă, în componența căreia întră consultanți 
internaționali selectați competitiv pe un termen scurt, un 
consultant internațional angajat permanent al FPM și un 
reprezentant al companiei de consultanță angajată în calitate 
de Manager a Proiectului. Suplimentar, procesul de evaluare 
este facilitat și monitorizat de către un coordonator și un 
asistent din cadrul Agentului de procurări al FPM și alți 
consultanți, experți (membrii Departamentului de procurări al 
FPM, experți din cadrul altor companii/organizații/părți 
implicate, etc.)  și observatori din partea CPM. 
 
Numărul evaluatorilor internaționali din cadrul comisiei de 
evaluare a fost majorat de la unu la doi consultanți 
internaționali, selectați în bază de concurs;  
 
În conformitate cu prevederile Atașamentului 14 a Ghidului de 
procurări a CPM, fiecare membru al comisiei de evaluare a 
fost selectat ca fiind tehnic calificat pentru revizuirea și 
evaluarea substanțială a ofertelor. Toți aceștia posedă diferite 
aptitudini esențiale pentru evaluarea tuturor aspectelor a 
ofertelor (de ex. de mediu, sociale, tehnice, etc.); 
 
Fiecare membru al comisiei de evaluare, înainte de a avea 
acces la documentația de tender și oferte, a semnat un Acord 
de Confidențialitate (conform prevederilor Ghidului de 
procurare al CPM, Atașamentul 5). 
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2 Proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă 
2.2. Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură  
 
Riscul 1 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Utilizarea 
neadecvată a 
creditelor 
contractate  

Manualul de politici şi proceduri pentru Facilitatea de creditare 
post-recoltare (MPP) prevede procedurile şi factorii principali, 
criteriile de eligibilitate pentru Instituţiile financiare participante 
(IFP), beneficiarii finali şi utilizarea corespunzătoare şi 
necorespunzătoare a Fondurilor, precum şi acţiunile care 
urmează a fi luate în raport cu IFP în cazul în care creditul AAF 
va fi considerat ineligibil. 
 
Acordul de implementare cu Directoratul Liniei de Credit pe 
lîngă Ministerul Finanţelor (DLC) prevede responsabilitatea 
DLC de a examina solicitările de credite aprobate de IFP 
inclusiv utilizarea creditelor. Etapa post-debursare – DLC este 
responsabilă de monitorizarea continuă a utilizării creditelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditul periodic al Programului Compact va include şi creditele 
AFA din punctul de vedere al utilizării corespunzătoare a 
fondurilor. 

MPP a fost aprobat (cu modificările și completările ulterioare) 
și stabilește criterii de eligibilitate față de IFP, solicitanți și 
investițiile în post-recoltare, precum şi acţiunile care urmează 
a fi luate în raport cu IFP în cazul în care creditul AAF va fi 
considerat ineligibil. 
 
 
 
DLC a examinat solicitările de credite AFA, inclusiv din 
perspectiva destinației, pe care ulterior le-a aprobat (creditele 
mari au fost aprobate în final de către CPM și FPM Moldova), 
fapt confirmat prin eliberarea de către DLC a scrisorilor de 
aprobare. 
 
IFP au transferat resursele creditare către furnizorii 
contractuali ai beneficiarilor AFA, stabiliți în documentația de 
credit, deciziile de aprobare a creditelor respective, adoptate 
de IFP și Programul Compact (DLC, FPM Moldova, CPM), 
contractele de credit cu beneficiarii AFA și Acordurile de 
Recreditare a Împrumuturilor cu IFP. 
 
FPM Moldova a efectuat, individual sau împreună cu 
reprezentanții CPM, mai mult de 15 vizite în teritoriu privind 
monitorizarea utilizării creditelor AFA. Toate creditele 
monitorizate au fost/sunt utilizate conform destinațiilor 
contractuale. 
 
Auditul AFA pentru anul 2012 a portofoliului de credite în 
mărime de cca 4.3 mil USD nu a depistat nici o încălcare a 
prevederilor MPP, Acordurilor de Recreditare a Împrumuturilor 
cu IFP și contractelor de creditare cu beneficiarii AFA, inclusiv 
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în ceea ce privește destinația (scopul), suma, valuta, rata 
dobânzii, graficul de rambursare a principalului și dobânzii, 
eligibilitatea beneficiarului. 
Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2012, a fost efectuat 
auditul activității Programului Compact, care a inclus și analiza 
creditelor AFA din punct de vedere al utilizării 
corespunzătoare a fondurilor. Drept rezultat al auditului, nu au 
fost depistate încălcări. 

 
 
3. Monitorizare şi evaluare 
 
 
Riscul 1 

Riscul Identificat Măsuri de mitigare 
 

Implementarea măsurilor 

Acceptarea 
livrabilelor 
neconforme. 
Practica facturilor 
false  

Verificare triplă a datelor.  
 
Verificare la faţa locului. 
 
Contractorul din SUA angajat de CPM va utiliza un algoritm 
avansat de analizare a datelor pentru a identifica datele 
falsificate incluse în studiu. 

Pentru verificarea datelor din teren a fost alcătuit un sistem 
ierarhic din 5 nivele: 

- Nivelul 1 raional – la acest nivel au fost verificate la fața 
locului 100% din datele colectate 

- Nivelul 2 regional – la acest nivel au fost verificate 25% din 
datele colectate 

- Nivelul 3 național – la acest nivel au fost verificate 50% din 
datele verificate la Nivelul 2 și 12.5% din datele verificate la 
Nivelul 1. 

- Nivelul 4 – toate datele au fost verificate in faza introducerii 
in calculator, folosindu-se metoda introducerii duble (fiecare 
set de date este introdus in calculator de doua ori, dar de 
operatori diferiți)  

- Nivelul 5 – Curățarea datelor - identificarea  datelor 
incomplete, incorecte, inexacte, irelevante și înlocuirea, 
modificarea sau ștergerea acestor date neclare. 
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4. Administrarea programului 
 
Riscul 1 

 
Riscul Identificat 

 
Măsuri de mitigare 

 
Implementarea măsurilor 

 
 
 
Influenţarea 
membrilor comisiei 
de evaluare 
tehnică de către 
unii funcţionari de 
stat pentru 
procurările unde 
aceştia ar putea 
avea interes. 

Utilizarea procedurii de consens la evaluare.  
 
 
 
 
FPM Moldova va crea comisii de selectare independente.  
 
 
 
 
Se impun măsuri adiţionale, inclusiv majorarea numărului 
Membrilor comisiei de evaluare a ofertelor,  
contractarea evaluatorilor internaţionali în calitate de membri ai 
comisiei,  
asigurarea prezenţei observatorilor la toate etapele procesului 
de evaluare etc. 

La evaluarea ofertelor tehnice a fost utilizată procedura de 
consens care constă în emiterea unei recomandări de 
consens în baza punctelor tari și punctelor forte evidențiate de 
către membrii comisiei colectiv. 
 
Pentru evaluarea ofertelor pentru licitații, FPM a creat comisii 
de evaluare independente, în componența cărora au intrat, 
după caz, reprezentați ai FPM, consultanți internaționali 
selectați competitiv, reprezentanți ai diferitor părți implicate. 
 
Numărul evaluatorilor internaționali din cadrul comisiei de 
evaluare a fost majorat de la unu la doi consultanți 
internaționali selectați în bază de concurs. Procesul de 
evaluare este facilitat și monitorizat de către un coordonator și 
un asistent din cadrul Agentului de procurări al FPM și alți 
consultanți, experți (membrii Departamentului de procurări al 
FPM, experți din cadrul altor companii/organizații/părți 
implicate, etc.)  și observatori din partea CPM. 

 
 
 
 


