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Grupul Băncii Mondiale (GBM)

IBRD = Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare

IDA = Asociația Internațională pentru Dezvoltare

IFC = Corporația Financiară Internațională 

MIGA = Agenția pentru Garantarea Investițiilor 
Multilaterale

ICSID = Centrul Internațional pentru Soluționarea 
Disputelor Investiționale

IBRD MIGA ICSIDIDA

BIRD și IDA constituie Banca Mondială

5 instituții = Grupul BM 
(GBM)

IFC



Procesele de angajare în țară

• DST identifică un grup select de domenii de mare impact, care se va axa pe susținerea eforturilor accelerate 
ale țării în direcția unui progres sustenabil vizavi de obiectivele duble de promovare a creșterii și reducere a 
sărăciei, care se bazează pe dovezile disponibile și identifică lacunele de cunoștințe/informații

• CPT este un plan de parteneriat bazat pe rezultate, susținut și elaborat în baza analizei de țară din DST, care 
reflectă intersectarea obiectivelor GBM, a cererii din partea clienților și a avantajelor comparative ale GBM

• APL trage concluzii din implementarea CPT, introduce ajustări la mijloc de termen, actualizează cadrul de 
rezultate și extinde perioada CPT, dacă este necesar

• AFL reprezintă o modalitate de a spori cunoștințele GBM și un instrument de responsabilizare, care evaluează 
performanța CPT și performanța GBM

Diagnosticul 
sistematic de 
țară (DST)

Cadrul de 
parteneriat cu 
țara (CPT)

Analiza 
performanței și 
lecțiilor (APL)

Analiza 
finalizării și 
lecțiilor (AFL)



Produsele și serviciile GBM
Sectorul public

Instrumente de finanțare pentru dezvoltare I. Servicii investiționale Produse de garanții

(1) Finanțare pentru proiectele 

investiționale (FPI)

(2) Program pentru rezultate (PR)

(3) Finanțare pentru politici de dezvoltare 

(FPD)

(1) Împrumuturi

(2) Credite sindicalizate

(3) Finanțare prin quasi-capital

(4) Finanțare prin capital

(5) Servicii de management al riscurilor

(6) Finanțarea comerțului și lanțul de 

aprovizionare

(1) Neconvertibilitatea monedei și 

restricții de transfer

(2) Expropriere

(3) Război, terorism și revolte civile

(4) Încălcarea prevederilor contractuale

(5) Neonorarea obligațiilor financiare

II. Gestiunea activelor

Servicii analitice și consultative Servicii consultative

(1) Consultanță pentru întreprinderi

(2) Consultanță privind tranzacțiile PPP

(3) Consultanță pentru guverne și instituții 

neguvernamentale în scopul ameliorării 

mediului favorizant

Sectorul privat

Servicii 

consultative

Produse 

financiare



Instrumentele de finanțare ale Băncii Mondiale (BM)

 Finanțare pentru proiectele investiționale (FPI):
• Finanțare sub formă de împrumuturi IBRD, credite IDA, granturi sau garanții pentru proiecte

• Susține proiectele cu obiective de dezvoltare, activități și rezultate definite, intenționate să creeze infrastructura 
fizică și socială

• Finanțează un set de tranzacții și debursează mijloacele conform cheltuielilor eligibile

 Program pentru rezultate (PR):
• Oferă finanțare pentru programe guvernamentale și debursează mijloacele în funcție de obținerea rezultatelor 

specificate în indicatorii legați de debursări

• Ajută guvernele să amelioreze eficiența programelor de cheltuieli și să obțină rezultate durabile, prin consolidarea 
instituțiilor și crearea capacității

 Finanțare pentru politici de dezvoltare (FPD):
• Susține acțiuni instituționale și în materie de politici, care promovează creșterea economică și reducerea 

sustenabilă a sărăciei

• Finanțare sub formă de împrumuturi IBRD, credite IDA, granturi și garanții pentru politici

 Banca Mondială administrează, de asemenea, alte resurse oferite prin intermediul fondurilor 
fiduciare, inclusiv granturi



Servicii analitice și consultative (SAC) 

 Serviciile analitice și consultative (SAC):

• Constituie o parte integrantă a contribuției GBM la realizarea rezultatelor de
dezvoltare;

• Ajută clienții să adopte politici mai bune, să implementeze reforme, să creeze
capacitate și să consolideze instituțiile;

• Pot fi oferite ca activități unice sau programatice și pot fi finanțate din bugetul
propriu al Băncii, din bugetul donatorilor sau al clienților; și

• Sunt diverse în esență și pot fi rapoarte privind problemele economice și sociale
principale, studii sectoriale, note de politici, seminare pentru diseminarea
cunoștințelor, conferințe, evaluări și instruire.



Condițiile de finanțare ale BM

 Creditele IDA: finanțate preponderent din contribuțiile guvernelor țărilor-membre mai 
înstărite. Fondurile suplimentare provin din veniturile IBRD și IFC și din achitările efectuate 
de împrumutați în cadrul creditelor IDA oferite anterior.

Moldova este o țară IDA blend, eligibilă pentru credite în următoarele condiții:

- 25 ani maturitate

- 5 ani perioada de grație

- 0,75% taxa de deservire

- 1,25% rata dobânzii

Achitările de principal:

- 3,3%, anii 6-15

- 6,7%, anii 16-25



Condițiile de finanțare ale BM

 Finanțarea IBRD este mobilizată pe piețele financiare mondiale.

 Împrumuturile flexibile IBRD oferă: 
• Perioade lungi de maturitate, până la 35 ani
• Ratele dobânzilor de piață, care reflectă ratingul de credit AAA 
• Flexibilitate în ajustarea condițiilor de rambursare
• Instrumente integrate pentru gestiunea riscului valutar sau riscul asociat ratei dobânzii pe durata 

împrumutului
Ratele de creditare pentru împrumuturile flexibile IBRD cu marjă fixă

Din 6 octombrie 6, 2015

Marjă fixă

Maturitate
medie
(ani)

8 ani și mai 
puțin

Mai mare de
8-10

Mai mare de 
10-12

Mai mare de 
12-15

Mai mare de
15-18

Mai mare de
18-20

USD
LIBOR
+0,70

LIBOR
+0,85

LIBOR
+0,95

LIBOR
+1,10

LIBOR
+1,30

LIBOR
+1,40

Taxa front-end 0,25%

Taxa de angajament 0,25%



• Proiecte/programe investiționale
• Gestiunea și reforma sistemelor de achiziții publice în țările împrumutaților

Rolul Băncii în achiziții

• Evaluarea sistemelor de țară, a capacității de achiziții în cadrul 
proiectului și a riscurilor potențiale, recomandarea măsurilor de 
atenuare

• Asistență oferită Împrumutatului la planificarea achizițiilor 

• Instruire în domeniul achizițiilor/diseminarea cunoștințelor

• Monitorizarea conformității cu acordurile de 
împrumut/finanțare/grant, directivele de achiziții și consultanță, și 
planul de achiziții

• Analiza ex-ante, analiza ex-post

Rolul Împrumutatului în achiziții

Sancțiuni impuse de 
Bancă

• Va refuza propunerea de adjudecare

• Va anula porțiunea din finanțare – încălcarea procedurii de achiziție

• Declararea ineligibilității firmei pe o perioadă de timp definită sau indefinită

• Lista firmelor interzise va fi afișată pe website-ul Băncii Mondiale

• Elaborarea planurilor de achiziții

• Pregătirea și emiterea documentelor de licitație

• Invitarea ofertelor

• Recepția și evaluarea ofertelor/propunerilor

• Adjudecarea contractelor

• Administrarea contractelor/efectuarea plăților

• Monitorizarea conformității cu acordurile de împrumut/finanțare/grant, 
directivele de achiziții și consultanță, și planul de achiziții

• Auditul

Aranjamente fiduciare: Achizițiile



Aranjamente fiduciare: Managementul financiar

10

• Sprijin la consolidarea sistemelor de management financiar ale țărilor;
• Îmbunătățirea standardelor și practicilor de raportare financiară corporativă;
• Asistență la sporirea numărului de profesioniști MF calificați în sectoarele public și privat;
• Consolidarea practicilor fiduciare în proiectele finanțate de BM; și
• Colaborare cu partenerii globali pentru armonizarea sprijinului oferit țărilor-partenere în acest domeniu și susținerea

elaborării standardelor internaționale.

Rolul Împrumutatului în managementul financiar

Pentru fiecare operațiune, Banca solicită Împrumutatului:

• Să mențină aranjamente de management financiar acceptabile pentru Bancă,
ca parte a aranjamentelor generale de care trebuie să dispună Împrumutatul
pentru implementarea operațiunii; și

• Să ofere asigurări, că mijloacele finanțării sunt utilizate pentru scopurile
desemnate ale finanțării.



Asigurarea calității și integrității operațiunilor GBM

• Independent

•Raportează direct directorilor executivi

•Contribuie la evaluarea imparțială și bazată pe dovezi a rezultatelor

Grupul Independent de 
Evaluare (IEG)

Vicepreședinția pentru 
integritate (INT)

•Funcție independentă, obiectivă de asigurare a conformității și consultativă

•Abordare sistematică în evaluarea și îmbunătățirea guvernanței, a proceselor 
de gestiune a riscurilor și de control efective

Vicepreședinția pentru 
audit intern (IAD)

•Mecanism de gestiune a reclamațiilor în cazul proiectelor finanțate de GBM

•Organ imparțial, de constatare a faptelor, care raportează direct Consiliului

•Oferă glas persoanelor și comunităților în cadrul activităților care afectează 
drepturile și interesele lor, oferă căi de atac când este cazul

Comitetul de inspecții
(IP)

• Independentă
• Investighează devierile pasibile sancțiunilor și aplică sancțiuni în raport cu 

acuzațiile de fraudă și corupție în activitățile finanțate de GBM
• Colaborează strâns cu unitățile din Bancă și actorii externi în vederea atenuării 

riscurilor



Grupul Băncii Mondiale în Moldova

22 ani de partreneriat
Exemple …

• Consultanță în afaceri, credite și granturi
• Școli, curricula mai bune
• Reabilitarea sistemelor de încălzire
• Reparația drumurilor rurale
• Compensații pentru fermierii mici
• Centrul de guvernare electronică
• Prevenirea eroziunii solului
• Crearea fondului de asigurări în medicină
• Rapoarte și studii disponibile pe internet
• Investițiile IFC în afaceri
• Consultanța IFC privind un mediu mai 

favorabil pentru afaceri



Grupul Băncii Mondiale în Moldova
Strategia de parteneriat cu țara pentru AF14–17 

SPT va sprijini Moldova în reducerea sărăciei și promovarea creșterii economice 
partajate, prin captarea beneficiilor depline ale deschiderii și integrării cu 

economia globală. 



Grupul Băncii Mondiale în Moldova
SPT pentru AF14-17 este bazată pe 3 piloni

1. Sporirea competitivității (de exemplu, granturi pentru inovarea exporturilor)
2. Promovarea capitalului uman și minimizarea riscurilor sociale (de exemplu, școlile de 

circumscripție)
3. Promovarea Moldovei mai verzi, curate și rezistente (de exemplu, fâșiile de protecție 

forestiere)

Toți 3 piloni au la bază guvernanța ca temă transversală.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xMHZhrcFZszNjM&tbnid=WqLR6_wlUt0ksM:&ved=0CAUQjRw&url=https://shopping.clemson.edu/index.php?main_page=index&manufacturers_id=22&ei=K2z_UfSfIfa-4APYyoDgCg&bvm=bv.50165853,d.eWU&psig=AFQjCNGvJuxZEW_Rlpt8G3ye-9pJ1FQiEA&ust=1375780223455798
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xMHZhrcFZszNjM&tbnid=WqLR6_wlUt0ksM:&ved=0CAUQjRw&url=https://shopping.clemson.edu/index.php?main_page=index&manufacturers_id=22&ei=K2z_UfSfIfa-4APYyoDgCg&bvm=bv.50165853,d.eWU&psig=AFQjCNGvJuxZEW_Rlpt8G3ye-9pJ1FQiEA&ust=1375780223455798


Grupul Băncii Mondiale în Moldova
Portofoliul IFC

Proiecte:
1. Investițiile IFC în TRANS-OIL
2. Primăria Chișinău
Priorități:
1. Agricultura
2. Infrastructura
3. Sănătatea
4. Piețele financiare



• Reforma educației în Moldova - $40 milioane (IDA)

• Îmbunătățirea eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică -
$40,5 milioane (IBRD)

• Agricultura competitivă - $30 milioane (IDA)

• Modernizarea sistemului sănătății - $30,8 milioane (IDA)

• Consolidarea eficienței rețelei de protecție socială - $37 milioane (IDA)

• Managementul dezastrelor și riscurilor climatice - $12 milioane (IDA)

• Ameliorarea competitivității II - $45 milioane (IDA + IBRD)

• Transformarea electronică a guvernării - $20 milioane (IDA)

• Îmbunătățirea drumurilor locale - $80 milioane (IDA + IBRD)

Banca Mondială în Moldova
9 proiecte active

US$335,3 milioane angajamente

* IBRD = Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
IDA = Asociația Internațională pentru Dezvoltare



• Operațiunea pentru politici de dezvoltare II - $45 milioane

• Modernizarea administrării fiscale - $20 milioane

• Garanție parțială pentru riscuri (sectorul de alimentare centralizată cu energie 
termică) - $80 milioane

• Finanțare adițională pentru Agricultura competitivă - $20 milioane

• Consolidarea managementului în sectorul public - $20 milioane

• Finanțare adițională pentru Reforma educației - $15 milioane

• Adaptarea la climă și silvicultura - $20 milioane

Banca Mondială în Moldova
Proiecte viitoare, AF16-17 

US$220 milioane



HTTP://WWW.WORLDBANK.ORG/MOLDOVA



Banca Mondială în Moldova
Unde ne puteți găsi?

Website: http://worldbank.org/en/country/moldova
Facebook: http://www.facebook.com/pages/World-Bank-

Moldova/137971822618
Adresa: #20/1, Pushkin St., MD-2012, Chisinau, Moldova
Contacte: moldova_contact@worldbank.org, tel. +373 22 262 262,

fax +373 22 262 236


