
PROCES-VERBAL nr.2 din 23 iunie 2014
aI şedinţei Consiliului naţional aI Fondului de Investiţii Sociale din Moldova

În conformitate cu alin.12 din Hotărârea Guvernului nr.1296 din 31
decembrie 1998 ,,Cu privire La Fondul de Investiţii Sociale din Moldova” (in
continuare - Consiliu), a fost convocată şedinţa Consiliuiui în următoarea
componenţă:

LEANCĂ lurie Prim-ministru, preşedintele Consiliului
BODIU Victor secretar general al Guvemului,

vicepreşedinte al Consiliului
HOTINEANU Vladimir preşedinte al Comisiei parlamentare pentru

protecţie sociałă, sănătate şi familie
ULIA~NOSCI-IJ Tudor viceministru al afacerilor exteme şi integrării

europene
LAZAR Valeriu viceprim-ministru,

ministru al economiei
POTJNG Tatiana viceprim-ministru
CARAUŞ Maria viceministru al ~nanţelor
CERBU Sabina viceministru al justiţiei
RECEAN Dorin ministru al afacerilor interne
TROENCO Valeriu ministru al apărării
RADUCAN Marcel ministru al dezvoltării regionale şi

construcţiilor
BUMACOV Vasile ministru al agriculturii ţi industriei

alimentare
GHERASIM Boris viceministru al transporturilor şi

infrastructurii drumurilor
ŢAPIŞ Valentina ministru al mediului
SANDU Maia ministru al educaţiei
BABUC Monica ministru al culturii
SAINCIUC Sergiu viceministru al muncii, protecţiei sociale şi

familiei
USATII Andrei ministru al sănătăţii
FILIP Pavel ministru al tehnologiei informaţiei şi

comunicaţiilor

Invitat:

EŞANLJ Mircea director executiv al Fondului de investiţii
social- • i ~i ‘ ‘s —,

FONDUL DE INVESTIŢII I
SOCIALE DIN M.LDOVA’
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Ordinea de zi a şedinţei:

1. Aprobarea procedurilor de achiziţii în cadrul grantului oferit de Guvernul
României pentru modernizarea grădiniţelor dii Republica Moldova;

2. Aprobarea structurii şi efectivului limită al FISM;

3. Aprobarea bugetului şi devizului de cheltuieli FISM pentru valorilicarea
grantului oferit de Guvernul României pentru modernizarea grădiniţelor din
Republica Moldova;

4. Aprobarea regulamentului şi componenţei Comitetului de evaluare al FISM
pentru valorifIcarea grantului oferit de Guvernul României pentrt
modernizarea grădiniţelor din Republica Moldova;

5. Aprobarea rectificărilor cu privire la destinaţia banilor în conformitate cu
solicitările beneficiarilor grantului oferit de Guvernul României pentru
modernizarea grădiniţelor din Republica Moldova;

6. Crearea Consiliului de supraveghere pentru Grantul PHRI) acordat de
Guvernul Japoniei în scopul realizării Proiectului «Integrarea copiilor cu
dizabilităţi în şcolile generale”;

7. Completarea Manualului operaţional al FISM;

8. Diverse.

S-a decis:

I. în scopul gestioriării grantului în mărime de 20 mm. Euro oferit de Guvemul
României pentru modernizarea grădiniţelor din Republica Moldova, ţinând
cont de tipologia şi complexitatea lucrărilor solicitate de localităţi spre
flnanţare, se aprobă următoarelor decizii privind procedurile de achizitii:

a) Se vor utiliza procedurile de gestionare, procurare şi raportare conform
Manualul Operaţional FISM (proceduri ale Băncii Mondiale) f~ră a liniita
pragurile de aplicare a procedurilor de procurare;

b) Se micşorează termenul de depunere a ofertelor pentru lucrări civile şi
bunuri cu 10 zile (de la 30 la 20 zile) calendaristice din data publicării
anunţului de licitaţie sau invitării la concurs;



c) Se majorează plafonul granturilor oferite prin instrumental CDD
(Community Driven Development) până la 15.000 Euro;

d) Se consideră eligibile pentru ~nanţare doar contractele conferite în rezultatul
achiziţiilor desfăşurate în conformitate cu Manualul Operaţional al FISM şi
care au fost semnate după publicarea în Monitorul Ofîcial a hotărîrii
Guvemului Republicii Moldova privind implementarea Programului de
asistenţă tehnică şi fmanciară acordată de Guvemul României pentru
instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

2. În scopul gestionării eficiente a grantului în mărime de 20 mm Euro oferit de
Guvemul României pentru modernizarea grădiniţelor din Republica Moldova,
se aprobă structura şi efectivul limită al FISM, după cum urmează:
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NR PozitielFuncţe Unităţi Grant RO Total
i Director Executiv 1 1
2. Director Adjunct 1 i_____ 2
3. Director departament 3 i
4 Asistent/Specialist 4 1 5
5, Lideri de program 3 3
6. Monitorizare tehnică 4 4
7. Diviner 2 2
8 Contabil 1 i
9. Jurist 1 i
10. Personal auxiliar (deridicatoare, paza) 2 2 4

Total 14 13 27



3. În scopul implementării e~ciente a grantului în mărime de 20 mm Euro oferit
de Guvemul României pentru modernizarea grădiniţelor din Republica
Moldova, se aprobă bu2etul şi devizul de cheltuieli aI FISM, în confonnitate
cu anexa nr. 1.

4. În scopul aplicării procedurilor de achiziţii într-o manieră eflcientă şi
transparentă în procesul de implementare a Grantului în mărime de 20 mm
Euro oferit de Guvernul României pentru modernizarea grădiniţelor din
Republica Moldova, se creează Comitetul de evaluare aI Fondului de
investitii sociale din Moldova şi se aprobă Re2ulamentul de or2anizare şi
functionare al acestuia, conform anexei nr. 2.

5. În conformitate cu solicitările beneficiarilor, se aprobă rectificările cu privire
la destinafia banilor în conformitate cu Erantului oferit de Guvernul
României pentru modernizarea 2rădinitelor din Republica Moldova,
conform anexei nr. 3;

6. În scopul implementării Grantului de Asistenţă Tehnică No. TFO 14855 acordat
de Guvemul Japoniei sub egida Dezvoltării Resurselor Umane şi Politicilor
(PHRD) pentru Proiectul “Integrarea copiiior cu dizabilităţi în şcolile
generale”, se creează Consiliului de supraveEhere pentru Grantul PRRD,
care îşi va desf~ura activitatea în conformitate cu Termenii de Referinţă
elaboraţi şi coordonaţi cu donatorul, în conformitate cu condiţiile Acordului de
Grant, în următoarea componenţă:

- GROSU Igor, viceministru al educaţiei, preşedinte al Consiliului de
Supraveghere;

- MORARU Rodica, reprezentant al ministrului muncii, protecţiei sociale
şi familiei;

- PANĂ Viorel, reprezentant al ministerului fînanţelor;
- ISAC Oxana, reprezentant al USM, doctor în sociologie, conferenţiar

universitar, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială;
- GÎNU Dornnica, reprezentant al AO ,,Lumos Foundation Moldova”;
- LEFTER Ludmila, reprezentant al UNICEF;
- BÎLICI Marina, reprezentant a! Liceului Teoretic ,,Pro Succes”.



Atribuţiile Consiliului de supraveghere sunt:

a) Selectarea a 24 raioane eligibile pentru concurs în baza scrisorilor de
intenţie;

b) Revizuirea şi aprobarea listei scurte de indicatori pentru selectarea
comunităţilor-benefkiare de proiecte-pilot, cu condiţia ca şcolile
beneficiare nu sunt un subiect de optimizare;

c) Selectarea a 20 de propuneri de subproiect, pe baza informaţiilor
prezentate de către comunităţi;

d) indrumarea şi supravegherea itnplementării proiectului.

7. În scopul implementării Grantului de Asistenţă Tehnică No. TFO 14855 acordat
de Guvernul Japoniei sub egida Dezvoltării Resurselor Umane şi Politicilor
(PHRD) pentru realizarea Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în
şcolile generale”, se aprobă completările la Manualul operational aI FISM,
conform anexei ur. 4, elaborate în conformitate cu prevederile acestuia şi
coordonate cu Banca Mondială.

Prim—ministru,
Preşedinte al lurie LEANCĂ


