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Întroducere 

Guvernul Republicii Moldova a semnat, în februarie 2014, cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 
(IFAD) un Acord cu privire la finanţarea Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), 
care are drept scop sporirea veniturilor populaţiei din Moldova și consolidarea rezistenţa lor la schimbările 
climaterice. 

Componentele majoră a Programului “Finanţare Rurală incluzivă și Dezvoltarea Capacităţilor” prevede accesul 
la servicii financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii, tinerii antreprenori și micro-antreprenori, inclusiv 
suport și asistenţă tehnică la dezvoltarea capacităţii instituţionale a sectorului de microfinanţare. Mijloacele 
financiare prevăzute în cadrul programului pentru finanţarea microantreprenorilor vor fi debursate prin 
intermediul Băncilor Comerciale și a Instituţiilor de Microfinantare (IMF), ce vor avea rolul de instituţie 
financiară angro, și a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ), ce vor indeplini rolul de instituţie financiară 
retail. De altfel, Programul prevede pentru AEÎ, ce deţin licenţa de categoria C și B, posibilitatea de a aplica 
direct la finanţare, cu condiţia că AEÎ vor întruni criteriile de eligibilitate stabilite pentru IMF.. 
 

Argumentare 
Finanţarea directă a AEÎ va exclude din schema de finanţare a microantreprenorilor băncile sau IMF, iar aceasta 
duce la micșorarea costului mijloacelor financiare pentru beneficiari finali. În acest scop, UCIP-IFAD a încurajat 
AEÎ, cu licenţa de categoria B, de a prezenta intenţia de participare la finanţare directă. Urmare, mai multe AEÎ 
au aplicat, dar nici una din Asociaţii nu a întrunit în totalitate criteriile de eligibilitate stabilite. Raportarea 
indicatorilor de performanţă și raportarea la platforma MixMarket sunt cerinţele stabilite la care Asociaţiile 
necesită instruire și suport. 
În contextul celor expuse și întru dezvoltarea și fortificarea capacităţilor instituţionale ale Asociaţiilor de 
Economii și Împrumut, UCIP-IFAD a prevăzut, pentru anul 2015, activităţi de înstruire a specialiţtilor AEÎ.  
 
Activitatea de instruire va fi implementată prin intermediul companiilor specializate în prestarea serviciilor de 
instruire (prestatori de servicii), care vor fi selectate de către UCIP-IFAD in bază de concurs. 
 

Obiectivul activității 

Obiectivul principal al acestei activităţi este instruirea specialiștilor AEÎ, cu licenţa de categoria B, privind 
consolidarea sistemului de raportare, monitorizarea indicatorilor de performanţă și raportarea la platforma 
MixMarket, care ulterior va permite AEÎ de a menţine evidenţa corespunderii criteriilor de eligibilitate stabilite 
în cadrul PRRECI și de a aplica la finanţare directă. 
Subiectele instruirii au fost elaborate în baza ghidului IFAD “Instrumente de decizie pentru finanţare rurală”, 
Ghidul practic de Microfinanţare publicat de CGAP, şi includ următoarele: 

Tema. Condiţii și proceduri de aplicare a AEÎ la finanţare directă în cadrul PRRECI.  

• Criteriile de eligibilitate stabilite pentru participare la finanţare directă a AEÎ;  

• Evidenţa, analiza și raportarea indicatorilor de performanţă (rata de îndatorare, rata eficienţei 
operaţionale, rata cheltuielilor operaţionale, PAR>30 zile, rata de recuperare, etc); 

• Masuri necesare de întreprins pentru conformarea criteriilor și îmbunătăţirea indicatorilor; 

• raportarea la platforma MixMarket (proceduri și conditii de înrejistrare, completarea datelor, 
etc.). 



ARANJAMENTE: 

Seminarul de instruire va fi organizat în perioada martie-aprilie 2015. 

Seminarul va fi desfăşurat în Chişinău, în clasă computerizată, cu conectare la internet (de a exersa aplicarea la 

platforma MixMarket). 

La cursul de instruire vor fi invitaţi pentru participare specialiștii a cca 40 de AEÎ, cu licenţă de categoria B, cîte 
1~2 persoane din fiecare Asociaţie. Lista AEÎ participante la seminarul de instruire va fi elaborată de comun cu 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în baza unei analize a indicatorilor financiari ai AEÎ, care vor corespunde 
în majoritate criteriilor de eligibilitate stabilite în cadrul Programului.  

În cadrul acestei activităţii vor fi instruiti un număr total de cca 80 persoane, a cîte 20 persoane în grup. Durata 
cursului de instruire va fi de 12 ore academice (1,5 zile). 

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI: 

În cadrul acestei activităţi de instruire UCIP-IFAD va acoperi costurile pentru serviciile prestate de prestatorul de 
servicii. Prestatorul de servicii va fi responsabil de: 

• Elaborarea programului detaliat de instruire cu indicarea numărului de ore pentru fiecare subiect, 
numele expertului. (La elaborarea programului de instruire se va consulta Criteriile de eligibilitate 

stabilite pentru participare la finanțare directă a AEÎ,  ghidului IFAD “Instrumente de decizie pentru 

finanțare rurală”, Ghidul practic de Microfinanțare publicat de CGAP, acestea fiind solicitate de la UCIP-

IFAD;  

• Elaborarea și multiplicarea materialelor de instruire (prezentare PowerPoint, exerciţii practice separat 
pentru fiecare subiect); 

• Organizarea prezenţei participanţilor la sesiunile de instruire; 

• Arenda sălii de instruire şi de organizare a deservirii evenimentului;  

• Distribuirea materialelor și consumabililor în cadrul sesiunilor de instruire fiecărui participant; 

• Asigurarea cu echipamentul necesar procesului de instruire (computer, ecran, proiector, flipchart, etc); 

• Instruirea participanţilor; 

• Raportarea rezultatelor de activitate.  

 

RAPOARTE ŞI TERMENII: 

În rezultatul activităţii de instruire, prestatorul de servicii va livra către UCIP-IFAD, in termen de 10 zile 
calendaristice de la data finalizării cursului de instruire, următoarele materiale (pe suport material şi digital): 

• Raportului final, care va descrie activităţile efectuate, resursele utilizate, rezultatele obţinute (testele de 
apreciere a cunoştinţelor acumulate) şi recomandările pentru următoarele activităţi de instruire; 

• Ca anexă la raport vor fi incluse listele participanţilor la instruire cu semnătură, listele persoanelor 
cazate, toate materialele de instruire şi alte documente elaborate pe parcursul activităţii. 

 
Raportul final, documentele anexate, actul de îndeplinire a lucrărilor vor fi aprobate de către UCIP-IFAD, ele 
constituind baza achitării serviciilor efectuate. 
 
 
CONŢINUTUL OFERTEI: 
 
Companiile interesate sunt rugate să prezinte documentele ce ar confirma nivelul său de calificare, inclusiv: 
oferta tehnică şi oferta financiară, care vor fi prezentate după cum este stipulat in conditiile de prezentare a 
ofertelor. Companiile care nu vor respecta aceste condiţii NU vor fi admise la concurs. 
 
Oferta tehnică trebuie să includă: 

• Scrisoare de motivare (de menţionat experienţa anterioară în domeniul de instruire a AEÎ); 

• Date generale despre companie: certificat de înregistrare, profilul și experienţa companiei şi serviciile 
relevante efectuate, cu referire la tipul serviciilor solicitate; 

• Programul detaliat al instruirii (pentru fiecare zi de instruire cu specificarea duratei în ore pentru fiecare 
subiect şi numele expertului); 

• Metodologia de predare și evaluare a cunoștinţelor participanţilor la cursurile de instruire; 

• Componenţa echipei care va presta serviciile de consultanţă, cu anexarea obligatorie a CV-urilor 
colaboratorilor principali care vor fi antrenaţi în activităţile sus-menţionate; 

• Forma Anexa 1 prezentată aici, completată conform cerinţelor, semnată şi ştampilată. 



 
 
Oferta financiară trebuie să includă costurile aferente următoarelor servicii: 

• Elaborarea materialelor de instruire care vor fi imprimate și înmînate participanţilor la instruire(costuri 
constante, pentru program de 12 ore), cu specificare: denumirea fiecărui material, numărul de pagini şi 
costul per fiecare; 

• Comunicare şi organizarea prezenţei participanţilor (per persoană); 

• Arenda sălii de instruire (per un seminar/grupă); 

• Remunerarea experţilor (per una oră academică); 

• Cazarea participanţilor la instruire (persoană/noapte); 

• Costul pentru una pauza de cafea, un prînz, una cină, un mic dejun; 

• Multiplicarea materialelor de instruire, cu indicarea numărului de pagini pentru un participant;  

• Consumabile pentru un participant, se va specifica consumabilele, cantitatea şi preţul. 
 
Costul serviciilor trebuie să fie prezentat în dolari SUA1. Companiile care nu vor respecta această 
condiţie vor fi excluse din concurs. 

 
 
METODA DE EVALUARE APLICATĂ:  
 

• Evaluarea ofertanţilor se va face în strictă corespundere cu prevederile Manualului de Procurări al IFAD. 

• Selectarea companiilor pentru prestarea serviciilor descrise mai sus se va efectua în baza metodei 
„Calitate-Cost”, punctajul final obţinut de fiecare companie fiind alcătuit în proporţie de 70% de 
punctajul obţinut pentru parametrul „Calitate” (evaluată în baza ofertelor tehnice) şi 30% - punctajul 
obţinut pentru parametrul „Cost” (stabilit în baza ofertelor financiare).  

• Doar companiile care vor acumula 70% din punctajul maxim stabilit pentru parametrul „Calitate” vor fi 
admise pentru deschiderea ofertei financiare. 

 
 

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A OFERTELOR: 
 

• Pachetul de documente va include Oferta Tehnica (original și copie) şi Oferta financiară (original și 
copie), fiecare sigilate în plicuri separate (total 4 plicuri) şi toate împreună prezentate în plic comun, la 
fel sigilat. Pe plic va fi indicat  denumirea ofertantului, persoana și telefon de contact, adresa de e-mail, 
denumirea concursului la care se aplică. 

• Pachetul de documente urmează să fie prezentat la adresa UCIP-IFAD: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, 
et.13, oficiul 1303, nu mai târziu de 25 februarie 2015, ora 12:00. Ofertele care vor fi prezentate după 
expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs. 

• Oferta tehnică va fi evaluată după următoarele criterii: 
 

Poziția Criterii de apreciere punctaj 

A Pregătirea profesională a echipei de profesori/experţi 20 

B Experienţa experţilor/profesorilor  în predarea seminarelor 20 

C Experienţa companiei în organizarea seminarelor (de orice tematică) 15 

D Experienţa companiei în organizarea seminarelor relevante/similare concursului 20 

E Experienţa team leader-lui în organizarea seminarelor 10 

F Calitatea programului de instruire 15 

 TOTAL 100 

 

Pentru clarificări și concretizări scrieţi pe adresa de e-mail: office@ifad.md 

 

                                                
1 Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achiziţiile de mărfuri şi servicii în cadrul Programelor 
IFAD se efectuează prin aplicarea TVA la cota 0%. 


