TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru contractarea serviciilor de consultanță

A.

CONTEXTUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

A1. Contextul General
Asociația Investitorilor Străini (FIA), este o asociație non-profit din Republica Moldova, fondată în
septembrie 2003 de către 8 investitori străini, cu sprijinul OCDE, prin intermediul unui proiect ce avea
drept scop stimularea reformelor și ameliorarea mediului de afaceri din țările din Europa de Sud-Est.
Asociația reunește 22 de membri din 15 țări - cele mai mari companii cu capital străin din Moldova,
care au creat peste 24.000 de locuri de muncă. Volumul total al investițiilor efectuate constituie până
la moment peste 1 miliard 400 milioane de euro în toate domeniile economiei Moldovei: agricultură,
automobile, vinificație, petrol, telecomunicații și IT, asistență medicală și farmaceutică, servicii
bancare, distribuție, asigurări, consultanță și audit, etc. Membrii Asociației sunt investitori din
Austria, Germania, Franța, Italia, Irlanda, Regatul Unit, Bulgaria, Cipru, România, Ucraina, Kazahstan,
Azerbaidjan, Turcia, Japonia și China.
A2. Contextul specific / Justificarea sarcinii / Scopul
Investițiile străine directe (ISD) sunt o sursă sănătoasă pe care se poate baza creșterea economică,
inclusiv în perioadele în care stabilitatea economică este în pericol și creșterea este sub presiune,
deoarece:
• ISD sunt complementare surselor publice de finanțare și furnizează capitalul necesar dezvoltării
unei economii;
• ISD creează noi locuri de muncă nu numai în compania în care investesc, ci stimulează și dezvoltarea
celorlalte firme din amonte și aval;
• ISD nu sunt numai un flux de capital, ci și de tehnologie, cunoștințe, practici organizatorice, care
stimulează și generează creșterea economică. Investitorii străini impun propria modalitate de lucru
companiei pe care o dezvoltă și aduc noi tehnologii, care cresc eficiența angajaților și
competitivitatea companiei. Aceste efecte benefice se propagă în întregul lanț de întreprinderi
implicate în realizarea unui produs sau serviciu, care se adaptează pentru a supraviețui pe piață;
• ISD sunt caracterizate de stabilitate pe termen lung. Ceea ce definește ISD este tocmai interesul
durabil al investitorului în compania în care investește. Prin urmare, un investitor care a pus bazele
unei noi companii nu va renunța atât de ușor la investiția sa, chiar și în perioade economice
turbulente.

B.

SCOPUL MISIUNII

B1. Obiectivul misiunii
Furnizorul de servicii va elabora un Studiu despre impactul investițiilor străine directe (ISD) asupra
economiei Republicii Moldova, menit să identifice efectele cu impact pozitiv al companiilor cu ISD
asupra economiei naționale în ansamblu, precum și asupra companiilor locale, inclusiv din
perspectiva integrării acestora în lanțul valoric local și internațional de producție și servicii. Totodată,
scopul său este să identifice măsuri și propuneri de politici publice pentru atragerea investițiilor
străine directe.
B2. Abordare și Sarcini
Furnizorul de servicii va trebui să efectueze atât cercetări de birou, elaborarea unui chestionar
referitor la analiza practicilor de integrare în lanțul valoric local și internațional de producție și servicii
a companiilor autohtone de către companiile cu ISD și impactul acestor practici asupra economiei
naționale, contactarea companiilor chestionate (chestionarele, aproximativ 300 la număr, vor fi
expediate de către Agenția pentru Investiții), sistematizarea și segregarea datelor obținute, cât și
petrecerea interviurilor cu unii membri FIA, selectați per industrie.
Studiul ar trebui să se refere la 2 aspecte majore și 2 sub-aspecte tangențiale:
1.
Analiza comparativă a eficacității companiilor străine, locale și de stat. Impactul companiilor
cu ISD asupra economiei Republicii Moldova, în general și asupra companiilor locale, în special.
1.1. Analiza practicilor de integrare în lanțul valoric local și internațional de producție și servicii a
companiilor autohtone de către companiile cu ISD și impactul acestor practici asupra economiei
naționale.
2.
Propuneri de politici guvernamentale pentru sprijinirea investitorilor străini existenți și
atragerea de noi ISD.
2.1. Propuneri de acțiuni de susținere și promovare din partea instituțiilor de resort ale statului.
B3. Termeni de implementare și Livrabile
Termenul de elaborare a Studiului se estimează a fi 8 – 10 săptămâni.
Furnizorul de servicii urmează să livreze un Raport complet asupra studiului realizat cu livrarea unor
concluzii justificate și propuneri specifice, precum și un Raport redus (chintesența) (Ro&ENG) pentru
autorități, va fi elaborat și printat sub formă de broșură.
Furnizorul de servicii va dedica 2 - 3 ore, pentru a asigura prezentarea publică a Raportului succint,
în cadrul unui eveniment public, în funcție de situația actuală la momentul publicării: format on-line,
off-line sau hybrid.

La etapa de prezentare și promovare, va fi implicată Agenția pentru Investiții.
Studiul va avea, preventiv, următoarea structură:
1. Evoluția ISD în Moldova și în țările din regiune.
2. Analiza comparativă a eficienței companiilor cu ISD și a celor cu capital local și de stat.
3. Analiza impactului ISD asupra economiei Moldovei și asupra companiilor locale (2010-2019).
Identificarea și analiza impactului conectării companiilor autohtone la lanțul valoric global și
local de către companiile cu ISD.
4. Rezultatele sondajului investitorilor și studii de caz (3-5 industrii-cheie).
5. Propuneri de politici publice ce pot crește valoarea adăugată a economiei Moldovei.
6. Propuneri de acțiuni în sensul susținerii și promovării companiilor cu ISD din partea
instituțiilor de resort.
B4. Termene și plată
Serviciile de consultanță vor fi implementate în perioada 27 aprilie – 27 iunie, 2021.
Plata pentru serviciile prestare va fi efectuată în două tranșe:
-

Prima – 30%, în termen de 7 zile lucrătoare, de la semnarea contractului,
A doua tranșă – 70%, în termen de 7 zile, de la aprobarea livrabilelor și semnarea actului de
predare – primire a serviciilor.

În cazul în care livrabilele nu sunt aprobate, plata va fi limitată la volumul de muncă prestată, livrată
și aprobată de echipa de proiect.
C. PROFILUL COMPANIEI
Compania ofertantă / Furnizorul de servicii ar trebui:
• să fie o organizație stabilită legal pe teritoriul Moldovei;
• să aibă experiență în domeniul elaborării Studiilor și Rapoartelor.
D. CERINȚELE PRIVIND PROPUNEREA TEHNICĂ
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta următoarele:
• Descrierea abordării și metodologiei care trebuie utilizată;
• Descrierea programului / graficului de implementare;
• Alte comentarii sau propuneri (opțional) la termenii de referință;
• CV-urile experților-cheie.

Ofertele vor include:
- oferta tehnică, inclusiv metodologia și componența echipei.
- prezentare generală a companiei (profil), membrii echipei și principalele lor calificări (CV-uri), date
de contact ale persoanelor responsabile de implementarea și coordonarea sarcinilor.
- copie a certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență disponibilă,
permis, certificat de calificare profesională disponibil.
Evaluarea ofertelor se va efectua pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică (inclusiv
metodologie, experiența companiei și a experților, capacitatea de a efectua după cum este
necesar, corespondența ofertei tehnice la condițiile stabilite în ToR) și 30% pentru oferta
financiară.
Pentru acest exercițiu, a fost estimată și bugetată suma de 200 000 lei, inclusiv TVA.

Cererile vor fi depuse la adresele de e-mail: office@fia.md și ana.groza@fia.md, până la 20 aprilie
2021, ora 17:00.

