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Bună ziua prieteni! 

Sperăm că toamna a început excelent  și că sunteți pregătiti pentru cele mai recente știri despre microfinanțare livrate direct în 

căsuța dvs. de e-mail de Microfinance Centre (MFC). Citiți mai departe pentru a găsi atât știri despre proiectele MFC  cât și 

noutăți  ale  partenerilor noștri. 

ȘTIRI MFC 

_________________________________________ 

Social Finance Vibe: Pandemic Reboot – Principalele teme ale conferinței anuale ale MFC 

La mijlocul lunii septembrie am organizat și desfășurat in premieră  conferința anuală MFC  în format virtual. Platforma noastră 

online unică a permis conferinței  MFC să devină mai accesibilă și mai bună decât oricând: am avut peste 800 de delegați, peste 

100 de vorbitori și peste 40 de sesiuni. Participanții au ales între sesiuni, de la discuții cu lideri de opinie (despre noi modele de 

afaceri, soluții digitale și inovații ecologice), mese rotunde naționale și discuții aprinse despre investițiile de impact (promovate de 

Grupul Băncii Europeane de Investiții (BEI), – sponsor  Gold al conferinței – care a pregătit și sesiuni despre instrumentele 

financiare ale Fondului European de Investitii (FEI), întreprinderi sociale și multe altele). De asemenea, am acordat o 

recunoaștere specială instituțiilor care sunt active și inovatoare în sprijinirea dezvoltării produselor de microfinanțare verzi. 

Feedback-ul participanților la conferință a fost  foarte pozitiv! Iată una dintre impresiile  colectate la finalul conferintei:  “m-am 

simțit ca la un eveniment live,   conectarea  ușor  de realizat și platforma simplu  de utilizat, agenda conferintei a fost   

cuprinzătoare, numărul de sesiuni și vorbitori ne-a permis să alegem și să participăm la multe sesiuni interesante și la 

prezentările  celor  mai bune practici , posibilitățile de networking au fost un alt aspect pozitiv”. 

Am fost încântați să organizăm acest eveniment pentru voi și vă așteptăm cu nerăbdare să vă vedem în 2022! 

Sponsorii noștri #SFV2021 au fost Grupul BEI și European Fund for Southeast Europe (EFSE). Mulțumim tuturor sponsorilor și 

partenerilor noștri, fără voi acest eveniment nu ar fi fost posibil. 

 

 

 



Raport anual MFC 2020 

În ciuda pandemiei globale, s-au întâmplat multe la MFC. Accesați link-ul de mai jos  pentru a citi raportul  anual al MFC, pentru 

actualizări cu privire la răspunsul nostru la criză, sprijinul pentru transformarea digitală, activitățile programului UE, consolidarea 

capacităților în cadrul programului Employment and Social  Innovation (EaSI), inițiativele grupurilor pentru promovarea 

economisirii,  rezultatele cercetării  de teren, sprijinul pentru migranți și educația clienților, împreună cu prioritățile noastre viitoare 

și rezultatele financiare auditate:  

https://mfc.org.pl/annual-reports-audited-financial-statements/ 

_________________________________________ 

Cea de-a 8-a campanie anuală Borrow Wisely (Împrumută cu înțelepciune)  a început! 

În luna octombrie a acestui an, facem echipă cu partenerii noștri din Campania Borrow Wisely  pentru a educa clienții de 

microfinanțare și a promova standardele globale de protecție a acestora. Lucrăm cu orice instituție care este un creditor/ 

investitor  responsabil (care respectă standardele globale actuale de protecție a clienților) care lucrează în Europa și regiunea 

Asiei Centrale. Ne propunem să educăm un număr mare de clienți despre cum să împrumute bani în siguranță, să valorificăm 

puterea pozitivă a împrumuturilor și să evităm capcanele unei datorii prea mari. Ajutăm clienții organizațiilor de microcreditare să 

înțeleagă că puterea de a împrumuta cu înțelepciune  si responsabilitate este în mâinile lor și că pot evita riscurile de 

supraîndatorare punându-și întrebări cheie pentru a înțelege cât de mult pot împrumuta în siguranță. 

Anul acesta, partenerii noștri de Campanie sunt: AMA, Agro&Social Fund, Fondi Besa, Noa (Albania); UCORA (Armenia); Finca, 

AMFA (Azerbaijan); AMFI, Mi-Bospo, EKI, Lider, Partner, Sunrise (Bosnia și Herțegovina); Credit SIS (Bulgaria); AFK (Kosovo); 

Horizonti (Macedonia de Nord); Microinvest (Moldova); Montecredit (Muntenegru); Opportunity Bank Serbia și Agroinvest 

(Serbia); Speranța (Ucraina); Fondul de împrumut polonez (Polonia) și Vitas (România). 

Mult succes tuturor participanților! Urmărește #2021BWC și #BorrowWisely , pentru cele mai recente știri despre campanie. 

_________________________________________ 

Ziua Europeană a Microfinanțelor organizată împreună cu EMN 

15 octombrie este o dată importantă pentru susținătorii schimbărilor sociale. Dacă 21,7% din populația UE este expusă riscului 

de sărăcie sau excluziune socială, înseamnă că sistemul nu funcționează 21,7% din timp. În raport cu anul calendaristic, pe 15 

octombrie, ușile se închid pentru cei dispuși să-și construiască o viață mai bună. Microfinanțarea  încearcă să împingă acest 

orizont de excludere din ce în ce mai mult an de an, până în ziua în care nimeni nu va mai rămâne în urmă. Anul acesta, 

evenimentul cheie a avut loc la 15 octombrie la Bruxelles în cadrul Conferinței anuale a European Microfinance Network ( EMN). 

Instituțiile participante au inclus: NOA, Albanian Microfinance Association, Jinishian Memorial Foundation, microStart, Adie, 

Microfinance Ireland, PerMicro, Fondazione De Grisantis, Fondazione Welfare Ambrosiano, Coopfin S.p.A., RITMI, Banca Etica, 

MECC, Microlux, MonteCredit, Qredits și AEM.  Sloganul acestui an a fost: “keeping the doors open for all entrepreneurs”- 

mențineți ușile deschise pentru toți antreprenorii. 

_________________________________________ 

Noi membri MFC! 

Suntem foarte mândri să primim doi noi membri în rețeaua noastră: Asociația Română de Microfinanțare și MoneyPhone 

(Olanda). 

https://mfc.org.pl/annual-reports-audited-financial-statements/


MoneyPhone este un fintech de impact cu sediul în Amsterdam. MoneyPhone își propune să crească incluziunea financiară, 

ajutând instituțiile financiare să-și digitalizeze serviciile prin: 

 1) o platformă care permite clienților să solicite împrumuturi online;  

2) un portal de management al creditelor pentru ofițerii de credite; 

 3) un tablou de bord pentru a ajuta managerii să evalueze performanța portofoliului; și  

4) consultanță privind publicitatea online.  

Digitalizarea reprezintă  o oportunitate imensă de a crește randamentul, transparența și eficiența, oferind în același timp clienților 

o experiență mai simplificată și mai satisfăcătoare. 

Accesați link-ul următor pentru a afla mai multe despre operațiunile lor: 

 https://mfc.org.pl/moneyphone-welcome-to-mfc-family/ 

Asociația Română de Microfinanțare a fost inființată în decembrie 2020, prin participarea a 14 instituții de microfinanțare 

românești, cu sprijinul MFC in cadrul proiectului „Rețelele de ONG-uri la nivelul Uniunii Europene active în promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei,  microfinanțare și finanțarea întreprinderilor sociale”. 

Misiunea Asociației Române de Microfinanțare este să desfășoare activități în interesul comunității de microfinanțare și al 

membrilor săi, să promoveze și să protejeze interesele profesionale ale organizatiilor de microfinantare membre, să contribuie la 

dezvoltarea comunității de afaceri, să informeze și să educe publicul în domeniul microfinanțarii și servicii de sprijin pentru 

dezvoltarea afacerilor.  

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul său web: www.microfin.ro 

_________________________________________ 

Laboratoare de competențe digitale și webinarii 

BootcampLabs: Atragerea atenției clienților prin canale digitale 

In 26 octombrie, alăturați-vă atelierului nostru virtual de două ore pentru a afla despre bunele practici și capcanele cheie: vom 

analiza campaniile de publicitate derulate de Instituțiile de Microfinanțare (IMF) în rețelele lor de socializare și alte canale digitale 

de comunicare. 

Găsiți mai multe informații aici:  

https://mfc.org.pl/getting-clients-attention-through-digital-channels-2h-webinar/ 

#LiDE: Cum să motivați și să monitorizați personalul care lucrează de acasă sau de la distanță 

Alăturați-vă nouă marți, 21 octombrie, la ora 11:00 CET, pentru acest webinar despre cum să motivați personalul care lucrează 

în afara biroului și cum să le monitorizați performanța. Vă va ajuta să identificați ce modalități eficiente de  motivare a diferiților 

membri ai echipei și ce puteți face pentru a le stimula dorința de a-si utiliza in proporție de 100% capacitatea lor de muncă. De 

asemenea,  vă veți familiariza cu  metode și instrumente practice de monitorizare a performanței acestora. 

Găsiți mai multe informații aici: 

 https://mfc.org.pl/how-to-motivate-and-monitor-mfi-staff-working-from-home-or-remotely/ 

_________________________________________ 

Practici de dezvoltare a resurselor umane în sectorul de microfinanțare – citiți raportul 

https://mfc.org.pl/moneyphone-welcome-to-mfc-family/
http://www.microfin.ro/
https://mfc.org.pl/getting-clients-attention-through-digital-channels-2h-webinar/
https://mfc.org.pl/how-to-motivate-and-monitor-mfi-staff-working-from-home-or-remotely/


Împreună cu e- Microfinance Platform (MFP), suntem încântați să anunțăm lansarea noului nostru raport intitulat Practici de 

dezvoltare a resurselor umane în sectorul de microfinanțare. Această publicație este rezultatul activității de cercetare a Grupului 

de acțiune pentru resursele umane (HR) e-MFP de a cartografia peisajul actual al practicilor de dezvoltare a resurselor umane 

(HRD) în cadrul instituțiilor de microfinanțare și pentru a explora relația dintre practicile de resurse umane și performanța IFM. 

Accesați link-ul următor pentru a citi raportul: https://mfc.org.pl/hr-development-practices-in-the-microfinance-sector/ 

_______________________________________ 

Noutăți de la parteneri 

Studiu de evaluare comparativă a sectorului de microfinanțare din România în perioada  2019-2020 realizat  cu sprijinul  

Asociației de Microfinanțare din România și al proiectului ”EU-level NGOs networks active in the promotion of social inclusion 

and poverty reduction, microfinance and social enterprise finance”, implementat de Microfinance Centre,  a fost lansat  in cadrul  

evenimentelor lunii europene  a microfinanțării 2021  si publicat  pe website de  European Microfinance Network:  

https://www.european-

microfinance.org/sites/default/files/document/file/Annex%202.2.%20Benchmarking%20Microfinance%202019-

2020%20Romania.pdf 

_________________________________________ 

O nouă inițiativă a Centrului Mastercard pentru creștere incluzivă 

Mastercard Center for Inclusive Growth a anunțat lansarea unei noi inițiative globale: Strive,  pentru a sprijini rezistența și 

creșterea a milioane de întreprinderi mici într-o economie din ce în ce mai digitală. Strive se bazează pe experiența și 

cunoștințele pe care Centrul Mastercard le-a adunat de-a lungul a șapte ani de muncă în domeniu cu parteneri și beneficiari. 

Primul program care va fi lansat în cadrul noii inițiative este Strive Community, dezvoltat de Centrul Mastercard în parteneriat cu 

Caribou Digital. Strive Community va echipa 5 milioane de proprietari de mici afaceri cu soluții digitale inovatoare care își 

dezvoltă potențialul de catalizatori ai creșterii incluzive. Programul va reuni expertiza, capacitățile și rețelele din sectoarele de 

afaceri, tehnologie, guvern și dezvoltare globală pentru a utiliza o abordare digitală și de date, care să permită întreprinderilor 

mici să optimizeze operațiunile, să acceseze și să utilizeze serviciile financiare și să își dezvolte piața. Puteți afla mai multe 

despre Strive Community pe noul site lansat: strivecommunity.org 

_________________________________________ 

 Luxemburg startup câștigă Turneul de inovare socială al Institutului BEI 2021 

Magrid (https://magrid.education/.), un program lansat la Incubatorul Universității din Luxemburg pentru a ajuta profesorii și 

studenții să predea și să învețe matematica, a câștigat premiul  I la Categoria Generală a celui de-al 10-lea Turneu de Inovare 

Socială (SIT), inițiativa emblematică a Institutului Luxemburg startup de a recunoaște și sprijini cei mai buni antreprenori sociali 

europeni. 

Turneul de inovare socială recunoaște și sprijină cei mai buni antreprenori sociali europeni. Promovează idei inovatoare și 

recompensează inițiativele care contribuie la crearea unui impact social, etic sau de mediu. De obicei, acoperă proiecte în 

domeniile educației, asistenței medicale, mediului, economiei circulare, incluziunii, crearea de locuri de muncă, îmbătrânirea și 

multe altele. 

Marea finală a avut loc la Lisabona în 7 octombrie. 

Aflați mai multe aici:  

https://institute.eib.org/2021/10/luxembourg-startup-wins-sit-2021/ 

https://mfc.org.pl/hr-development-practices-in-the-microfinance-sector/
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Annex%202.2.%20Benchmarking%20Microfinance%202019-2020%20Romania.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Annex%202.2.%20Benchmarking%20Microfinance%202019-2020%20Romania.pdf
https://www.european-microfinance.org/sites/default/files/document/file/Annex%202.2.%20Benchmarking%20Microfinance%202019-2020%20Romania.pdf
https://institute.eib.org/2021/10/luxembourg-startup-wins-sit-2021/


________________________________________ 

Luna impactului  organizata de European Venture Philanthropy Association (EVPA) în noiembrie 2021 

Alăturați-vă MFC și EVPA pe parcursul lunii noiembrie și participați la dezbateri interesante, perspective și idei revoluționare – o 

lună plină de impact! 

Să descoperim împreună cum investițiile pentru impact pot fi o forță motrice pentru redresarea și transformarea societății. 

Înregistrați-vă acum pentru  evenimentele organizate  in cadrul Lunii Impactului:  

https://conference.evpa.eu.com 

_________________________________________ 

e-mfp:  Săptămâna europeană a microfinanțarii 2021, 17-19 noiembrie 2021 

Săptămâna europeană a microfinanțarii este evenimentul anual major al industriei de microfinanțare, care găzduiește discuții la 

nivel înalt și aprofundate din partea tuturor sectoarelor comunității europene de microfinanțare (bănci și instituții financiare, 

agenții guvernamentale, ONG-uri, firme de consultanță, cercetători și universități) care lucrează în ţări in dezvoltare. Este 

organizat de Platforma europeană de microfinanțare (e-MFP) și susținut de guvernul luxemburghez. 

Aflați mai multe și înregistrați-vă aici:  

https://registration.european-microfinance-week.eu/website/27793/ 

_________________________________________ 

Programul pentru Finanțare  cu impact social al Internațional Labour Organisation (ILO): curs nou în noiembrie 

Proiectarea și implementarea programului de educație financiară: un curs pentru factorii de decizie și practicieni. Acest curs va fi 

organizat cu Centrul International de Instruire (ITC) al ILO în perioada 15-26 noiembrie 2021. 

Acest curs se concentrează pe proiectarea și implementarea unei strategii de educație financiară la nivel național, instituțional 

sau local. Veți discuta despre experiențele, lecțiile învățate și cunoștințele practice internaționale dobândite în acest domeniu. Vă 

vom oferi instrumente și metodologii relevante și vă vom împărtăși cele mai bune practici aplicate de diverse instituții și actori la 

nivel global. 

Aflați totul despre cursul „Proiectarea și implementarea programului de educație financiară” pe pagina oficială a cursului. Acest 

curs se concentrează pe etapele de proiectare și implementare ale programului de educație financiară: Financial Education 

Programme Design and Implementation: A course for policy-makers and practitioners | ITCILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://conference.evpa.eu.com/
https://registration.european-microfinance-week.eu/website/27793/
https://www.itcilo.org/courses/financial-education-programme-design-and-implementation-course-policy-makers-and
https://www.itcilo.org/courses/financial-education-programme-design-and-implementation-course-policy-makers-and


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 
 
 
 
 

 
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 
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