
 
BULETIN INFORMATIV 

 

 

Dragi prieteni, 

 

În acest număr de primăvară al Buletinului informativ Microfinance Centre (MFC), am dori să vă informăm 

despre noutățile importante despre sectorul de microfinantare. Buletinul informativ  este disponibil în 4 

versiuni lingvistice. 

Cele mai importante repere ale buletinului informativ: 

1. Conferința MFC se reîntoarce ca Reboot Pandemic Social Vibe (# SFV2021);  

Rezervați datele: 14-16 septembrie 2021 și deveniți partenerul nostru # SFV2021! 

2.    Bootcamp de alfabetizare digitală 2021: 

• Laboratoare - pentru o experiență practică, discutați direct cu experții provocările operațiunilor online și 

împărtășiți experiența dvs. cu alte Institutii de microfinantare.    

• Lideri în era digitală - pentru a împuternici abilitățile de conducere ale managerilor de microfinanțare în 

timpul activității online 

3. Începem o nouă discuție despre produse financiare noi și servicii în microfinanțare. Consultați 

seria de webinarii de asistență tehnică EaSI:  19 mai - Pregătirea pentru investiții și echipa de 

management ideală pentru micro-capitaluri proprii. 

4. Colaborarea MFC cu Mastercard Center for Inclusive Growth pentru un nou program de asistență 

5. Campania Borrow Wisely 2021 este deschisă pentru înregistrări! Anul trecut am ajuns la mai mult de 

3 milioane de oameni cu mesajele Campaniei 

6. Stirile despre membri și parteneri :  Asociația Română de Microfinanțare, 

Dacă doriți să împărtășiți știrile din instituția dvs., vă rugăm să trimiteți stirea la: aleksandra@mfc.org.pl 

Toate cele bune, 

Echipa Microfinance Centre 

  



ȘTIRI MICROFINANCE CENTRE (MFC) 

Colectam Idei si cautam Parteneri  pentru conferința anuală online MFC 2021: REPORNIRE dupa 

PANDEMIE 

14-16 septembrie 2021 – Rezervați-vă  datele  în calendarele dvs.! 

Social Finance Vibe 2021 (# SFV2021) Pandemic Reboot,  este cea de- a 22-a conferință anuală MFC. 

Înseamnă, de asemenea, mult mai mult; # SFV2021 este primul eveniment de acest gen,  ediția din acest 

an  este complet online si va avea cea mai mare gamă de evenimente de networking existentă vreodată. 

Pentru prima dată va fi un eveniment complet gratuit. Datorită sprijinului generos al sponsorilor și 

partenerilor MFC, conferinta va gazdui prezentari ale  profesioniștilor din domeniul finanțarii sociale. 

  Nu ezitați să deveniți unul dintre ei: 

• Apel pentru parteneri: Creați  alaturi de noi prima conferință MFC  virtuală! Dacă sunteți interesati să 

construiți # SFV2021 cu MFC, vă rugăm să ne împărtășiți ideea unei mese rotunde, să participati  la  

sesiunile moderate de experți,  la activitătile de divertisment sau alte activități virtuale, contactati  Kinga la 

kinga@mfc.org.pl 

• Apel pentru Organizatiile de Microfinantare: dacă sunteți interesat să găzduiți un tur virtual la 

Organizatiei voastre de microfinantare, vă rugăm să o contactați pe Kinga la adresa kinga@mfc.org.pl 

• Apel pentru sponsori: sunt disponibile diverse opțiuni de sponsorizare. Pentru mai multe informații, vă 

rugăm să o contactați pe Kasia la kasia@mfc.org.pl 

In cele  trei zile ale conferintei, vom explora rolul actorilor din finanțele sociale în depășirea crizei 

pandemice și în avansarea pe calea unei tranziții verzi. De asemenea, veți avea șansa să vă intalniti și să 

vă relationati  cu practicienii din Europa și Asia Centrală,  și nu numai pentru a face afaceri și a vă extinde 

rețeaua. Pregătim standurile sponsorilor în care acestia  vor interacționa cu o gamă largă de investitori, 

furnizori IT, companii de consultanță și practicieni, împreună cu tururi virtuale prin Organizatii de 

MIcrofinatare. Zona de cafenele va permite întâlniri tematice ale participantilor. 

 De oriunde din lume v-ați alătura nouă in conferința MFC – Sunteți bine ați veniți! 

Lăsați afacerea dvs. să crească online cu ediția #DigLitBootcamp 2021! 

Anul trecut a fost mai mult decât impresionant. MFC a găzduit peste 1000 de participanți în timpul 

sesiunilor #DigLitBootcamp organizate pe parcursul anului 2020. Participanții noștri sunt din 154 de 

instituții diferite, răspândite în 55 de țări! 

Anul acesta v-am pregătit o nouă călătorie digitală cu diverse module: 

1. Alătură-te #BootcampLabs-ului nostru și profită de experiența practică! 

Sunteți în proces de construire a prezenței dvs. online și vă confruntați cu provocări? Doriți să profitați la 

maximum de oportunitățile de marketing online existente? 

Aflați mai multe și înscrieți-vă la : https://mfc.org.pl/bootcamplabs/ 

2. Lideri în era digitală - deveniți unul dintre ei! 

#LiDE este o serie de seminarii web care au ca scop echiparea managerilor din instituțiile de 

microfinanțare cu abilitățile și înțelegerea instrumentelor necesare pentru a conduce eficient o echipă în 

lumea digitală. Fiecare seminar are loc joi la 11:00 CET/ 11:00 EET 

https://mfc.org.pl/bootcamplabs/


Verificați temele  și înregistrați-vă pentru viitoarele seminarii web #LiDE 

Informatii suplimentare despre sesiunile viitoare: Leaders in Digital Era | The Microfinance Centre 

(mfc.org.pl) 

Mastercard și Microfinance Centre lansează un nou parteneriat pentru a sprijini Institutiile de 

Microfinanțare  din Europa și Asia Centrală 

MFC și  Mastercard – centrul pentru creștere incluzivă, vor fi parteneri la un nou program internațional de 

microfinanțare  de sprijin pentru întreprinderile mici și instituțiile din Europa și Asia Centrală. Acest 

parteneriat inovator va oferi sprijin peste 90 de instituții de microfinanțare și 300.000 de întreprinderi mici 

din Europa și Asia Centrală, le va ajuta să facă față impactului pandemiei și să-și consolideze dezvoltarea 

economică. 

Partenerii vor desfasura programe de cercetare  pentru a recomanda ajustări ale modelului de afaceri 

care să permită apariția unei noi generații de instituții de microfinanțare, care să fie mai rezistentă la criza 

economică și mai bine echipată pentru a deservi microîntreprinderile. Prin intermediul unui program de 

mentorat, MFC va sprijini, de asemenea, directorii executivi ai organizatiilor de microfinanțare in demersal 

lor  de transformarea digitală și ecologică, să proiecteze noi produse și să stimuleze cresterea  impactului 

social. Mastercard va oferi servicii de consiliere pro-bono suplimentare bazate pe analiza datelor, în 

deplină conformitate cu legislația existentă în materie de protecție a datelor, către instituțiile de 

microfinanțare de top din regiune. 

Informatii suplimentare despre parteneriat: Mastercard Center For Inclusive Growth & MFC – Partnership 

| The Microfinance Centre 

Ediția 2021 a Campaniei “Împrumută cu înțelepciune” (Borrow Wisely- BWC)  este deschisă ! 

Acest moment este perfect pentru a lua legătura cu MFC și pentru a vă înscrie la # 2021BWC.  

Primul pas: trimiteți un mesaj către Kinga la adresa kinga@mfc.org.pl 

De ce merită să participi la campania Împrumută cu înțelepciune? 

se supra-îndatora 

tate de creditor responsabil, veți îmbunătăți această imagine a instituției dvs. 

MF și asociații aveți șansa de a vă uni și astfel mesajul este mai puternic 

 dvs. și își vor aminti de instituția dvs. 

 

Consultați postări de afișări ale campaniei: 2021 Edition of the Borrow Wisely Campaign is Open for 

Applications! | The Microfinance Centre (mfc.org.pl) 

Ediția 2020 a Campaniei: “Împrumută cu înțelepciune” (BWC) pe scurt: 

  În general, participantii la campania BWC au atins 3 milioane de  utilizatori prin intermediul 

canalelor de comunicare online (în fiecare an rezultatele sunt din ce în ce mai impresionante; In 

2019,  2 milioane de personae) 

  Au participat 23 de instituții 

  Liderii cu rezultate incredibil de remarcabile de a ajunge la cei mai mulți oameni online sunt: 

Microinvest - Moldova, numărul unu absolut! Fondi Besa - Albania & Noa - Albania 

Aveti intrebari?  Contactați-o pe  Kinga la adresa kinga@mfc.org.pl 

 

https://mfc.org.pl/leaders/
https://mfc.org.pl/leaders/
https://mfc.org.pl/mastercard-center-for-inclusive-growth-mfc-partnership/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=mastercard-release
https://mfc.org.pl/mastercard-center-for-inclusive-growth-mfc-partnership/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=mastercard-release
https://mfc.org.pl/2021-edition-of-the-borrow-wisely-campaign-is-open-for-applications/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=bwc21-1
https://mfc.org.pl/2021-edition-of-the-borrow-wisely-campaign-is-open-for-applications/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=bwc21-1


Produse de micro-capital pentru IFM - Alăturați-vă  MFC în mai 2021; Seria Webinar de asistență 

tehnică EaSI 

Această serie de seminarii web va dezbate importanța dezvoltării unor alternative la instrumentele de 

finanțare a datoriilor. Criza actuală a arătat deficiențele finanțării datoriei, în special pentru 

microîntreprinderi care au planuri de investiții bine întemeiate. Seria se va concentra pe proiectarea 

produselor adaptate de cvasi-capital și micro-capital pentru IFM, proces de strângere de fonduri, proces 

de investiții, gestionarea riscurilor și strategii de ieșire. 

În timpul pandemiei, instituțiile financiare, inclusiv IMF, devin mai conservatoarein acordarea creditelor  

pentru a mentine o calitate bună a portofoliului. 

19 mai: Pregătirea pentru investiții și echipa de management ideală pentru micro-capitaluri proprii. 

Webinar moderat de experții noștri: Piotr Korynski și Artur Munteanu 

Micro equity products for MFIs – Join the EaSI Technical Assistance Webinar series | The Microfinance 

Centre (mfc.org.pl) 

Întrebări? Contactați Bartosz la bartosz@mfc.org.pl 

ȘTIRI din UNIUNEA EUROPEANA 

Servicii de dezvoltare a afacerilor (program pilot) - Termenul prelungit până la 30 iunie 

În cadrul Garanției de microfinanțare EaSI, oferirea de sprijin nefinanciar sub formă de servicii de 

dezvoltare a afacerilor,  componenta de completare a microcreditului acordat beneficiarilor: micro-

împrumutați și microîntreprinderi,  este o cerință importantă pentru intermediarii selectați. 

Citiți mai multe și aplicați!  Deadline Extended Until 30th June – Business Development Services (BDS) 

Pilot | The Microfinance Centre (mfc.org.pl) 

Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale 

Comisia Europeană a anunțat Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale care prezintă 

acțiuni concrete pentru punerea în aplicare în continuare a principiilor Pilonului european al drepturilor 

sociale. Planul include un ambițios buget pe termen lung al UE de 1,8 trilioane EUR și instrumentul de 

recuperare NextGenerationEU. 

Aflați mai multe aici: European Pillar of Social Rights Action Plan Announcement | The Microfinance 

Centre (mfc.org.pl) 

Codul european de bună conduită revizuit pentru furnizarea de microcredite, 

este acum tradus în 23 de limbi,  puteți găsi codul revizuit în următoarele limbi: engleză, greacă, 

olandeză, bulgară, cehă, letonă, italiană, franceză, lituaniană, română, finlandeză, suedeză, malteză, 

portugheză, poloneză, slovacă, slovenă, germană, maghiară, estonă, spaniolă, daneză, croată 

 

Găsiți traducerile aici: Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a CE la Publications 

catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)  

 

 

https://mfc.org.pl/micro-equity-products-for-mfis-join-the-easi-technical-assistance-webinar-series/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=easi-equity-all
https://mfc.org.pl/micro-equity-products-for-mfis-join-the-easi-technical-assistance-webinar-series/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=easi-equity-all
https://mfc.org.pl/deadline-extended-business-development-services-bds-pilot/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=eu-bds
https://mfc.org.pl/deadline-extended-business-development-services-bds-pilot/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=eu-bds
https://mfc.org.pl/european-pillar-of-social-rights-action-plan-announcement/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=eu-pillar
https://mfc.org.pl/european-pillar-of-social-rights-action-plan-announcement/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=eu-pillar
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8312
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8312


NEWSROOM MEMBRII MFC 

Bun venit Asociația de Microfinanțare nou înregistrată din România! 

14 instituții de microfinanțare și Asociația Caselor de Ajutor Reciproc din Region Vest sunt membrii 

fondatori ai Asociației Române de Microfinanțare care a devenit operațională în ianuarie 2021.  

Asociatia reprezintă și promovează sectorul român de microfinanțare și susține dezvoltarea comunității 

de microfinanțare  și cooperarea între membrii săi și părțile interesate din sector. Studii, ateliere și 

evenimente promoționale sunt planificate pentru acest an, în parteneriat cu asociațiile europene de 

microfinanțare: Microfinance Centre si European Microfinance Network, cu sprijinul financiar din cadrul 

programului Employment and Social Innovation (EaSI) al Comisiei Europene. 

Știri de pe platforma europeană de microfinanțare (e-mfp) 

Prietenii noștri de la e-mfp au câteva anunțuri importante pe care doresc să le  împărtășească membrilor 

MFC. Se desfășoară o mulțime de activități grozave! 

Premiul e-mfp, Săptămâna europeană a microfinanțării 2021 și raportul de la ediția de anul trecut - merită 

să aruncăm o privire. 

 Săptămâna Europeana de Microfinanțare din acest an este deja  planificata - rezervați-vă în calendarele 

dvs.! 17-19 noiembrie 2021 - Formatul depinde de situația pandemiei. 

Citiți mai multe despre cele mai recente activități ale e-mfp la News from European Microfinance Platform 

(e-mfp) | The Microfinance Centre (mfc.org.pl) 

Impactiive, Membru MFC - își prezintă articolul  despre sectorul microfinanțării și criza  

COVID-19 

Membru MFC, Impactiive, a început sa publice o serie de articole despre situația actuală a industriei 

microfinanțării și perspectivele viitoare. Echipa noastră de la MFC a apreciaza  abordarea  largă și 

analiza provocatoare a studiilor și  le recomandă  profesionistilor în microfinanțare care doresc să 

înceapă o discuție despre provocările moderne cu care se confruntă sectorul. 

Citiți articolul complet!  

https://mfc.org.pl/mfc-member-impactiive-presents-their-insightful-article-on-microfinance-sector-and-

covid-19-crisis/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=impactiive-article 

Pentru a vă asigura că primiți cele mai bune știri despre microfinanțare, adăugați adresa noastră 

(members@mfc.org.pl) în agenda dvs.  

 

 

 

 

 

https://mfc.org.pl/news-from-european-microfinance-platform-e-mfp/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=emfp1
https://mfc.org.pl/news-from-european-microfinance-platform-e-mfp/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=emfp1
https://mfc.org.pl/mfc-member-impactiive-presents-their-insightful-article-on-microfinance-sector-and-covid-19-crisis/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=impactiive-article
https://mfc.org.pl/mfc-member-impactiive-presents-their-insightful-article-on-microfinance-sector-and-covid-19-crisis/?utm_source=gnl1&utm_medium=email&utm_campaign=impactiive-article


Acest buletin informativ, destinat sectorului de microfinanțare  din România, a fost realizat de 
Microfinance Centre  http://mfc.org.pl/ in cooperare cu Asociatia de Microfinantare din Romania 

 
Microfinance Centre (MFC) este asociație si centru de resurse regionale de 
microfinanţare reunind 113 organizaţii dintre care 77 instituţii de microfinanţare 
din 36 ţări din Europa si Asia Centrală si Caucaz, care oferă împreună servicii 
de microfinanţare responsabile la peste 1.000.000 de clienți cu venituri mici. 

 
 

 

Traducerea buletinului și știri naționale realizate de Asociatia de 
microfinantare cu sprijinul Eurom Consultancy 
http://www.eurom-consultancy.ro/ro/services.htm 

 
 
 

 
 

Acest buletin informativ a primit sprijin financiar din partea Programului Uniunii Europene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială "EaSI" (2014-2020). Pentru informații 
suplimentare, vă rugăm să consultați:http://ec.europa.eu/social/easi 
 

 

http://mfc.org.pl/
http://www.eurom-consultancy.ro/ro/services.htm
http://ec.europa.eu/social/easi

