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În atenția agenților economici! 

  

Banca Mondială organizează, la data de 18 iunie 2019, un eveniment 

dedicat Oportunităților de Afaceri în cadrul proiectelor finanțate de 

Banca Mondială. 

Evenimentul este destinat reprezentanților sectorului privat 

cointeresați de proiectele finanțate de Banca Mondială. 

Companiile interesate se pot înregistra până la 14 iunie 2019 prin e-

mail: istratan@worldbank.org 

Alte detalii găsiți în invitația atașată mai jos. 
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World Bank Procurement Framework and Business Opportunities under World Bank 
Funded Projects 

 
organized by the World Bank 

 
Time and Venue  
 
Tuesday, June 18, 2019 at 2:00 pm in the conference room on the 2nd floor at the World Bank 
Office in Moldova (address: 20/1 Puskin St., Chisinau) 
 
Rationale 
 
Securing a Bank financed contract can be a great way to expand your business, build 
international experience and make a positive contribution to global development outcomes.  
 
The World Bank Group (WBG) is one of the world’s largest sources of funding and knowledge 
for developing countries. It finances between US $15 to $24 billion worth of procurement 
annually, across 132 countries. Procurements occur in diverse locations and sometimes in 
challenging operating environments. Projects themselves cover a wide variety of Goods, 
Works, Consulting and Non-Consulting Services, and provide unique opportunity to support 
the delivery of the World Bank’s development agenda. The types of business opportunities 
vary in scope, value and complexity and are suitable for delivery by a range of businesses 
from SMEs to large multi-national companies. Contracts are delivered across the globe and 
provide opportunities for both domestic and international companies. Being awarded a 
World Bank funded contract can be a good, lower risk way to enter a developing market, 
especially if the company is new to working in the development sector or a country.  
 
Content and Target Audience 
 
This event is designed for representatives of the private sector that are interested in learning 
how to win contracts under World Bank financed projects. Companies will understand how 
business opportunities arise in procurement under such projects, get familiar with the World 
Bank’s processes for granting and administering projects, understand the principles of the 
procurement framework, its policies and procedures, learn about the complaints handling 
system and get acquainted with various sources of information, applications and tools 
available that help businesses identify business opportunities in these projects. The Speakers 
will share their experience with various procurement cases around the world and provide 
examples of best practices in planning and making bids/proposals.  
 
Speakers 



  
Mr. Vinay Sharma, Director, Solutions and Innovations in Procurement, Governance Global 
Practice 
 
Mr. V.S. Krishnakumar, Practice Manager, Solutions and Innovations in Procurement, 
Governance Global Practice 
 
Mr. Salih Kemal Kalyoncu, Procurement Country Team Leader, Solutions and Innovations in 
Procurement, Governance Global Practice 
 
Ms. Elena Corman, Procurement Specialist, Solutions and Innovations in Procurement, 
Governance Global Practice 
 
Language 
 
English will be the working language during the event, but simultaneous translation into 
Romanian will be provided. 
 
Registration and Deadline 
 
Due to limited capacity of the conference room, participation will be decided on first come, 
first served basis. Interested companies must register with Ms. Iuliana Stratan by email: 
istratan@worldbank.org by June 14, 2019.  
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Cadrul Achizițiilor al Băncii Mondiale și Oportunități de Afaceri în cadrul proiectelor finanțate 
de Banca Mondială 
 
organizat de Banca Mondială 
 
Timp și locație 
 
Marți, 18 iunie 2019, ora 14:00, în sala de conferințe de la etajul 2, la sediul Băncii Mondiale 
din Moldova (adresa: Str. Puskin 20/1, Chișinău) 
 
Argumentare 
 
Asigurarea unui contract finanțat de bancă poate fi o modalitate excelentă de a vă extinde 
afacerea, de a construi experiența internațională și de a aduce o contribuție pozitivă la 
rezultatele globale ale dezvoltării. 
 
Grupul Băncii Mondiale (WBG) este una dintre cele mai mari surse de finanțare și cunoștințe 
din lume pentru țările în curs de dezvoltare. Acesta finanțează anual achiziții între 15 și 24 de 
miliarde de dolari, în 132 de țări. Achizițiile apar în diverse locații și, uneori, în medii de 
operare dificile. Proiectele în sine acoperă o mare varietate de servicii de bunuri, lucrări, 
consultanță și non-consultanță și oferă posibilitatea unică de a sprijini livrarea agendei de 
dezvoltare a Băncii Mondiale. Tipurile de oportunități de afaceri variază în funcție de 
domeniu, valoare și complexitate și sunt potrivite pentru a fi livrate de o serie de 
întreprinderi de la IMM-uri la mari companii multinaționale. Contractele sunt livrate în 
întreaga lume și oferă oportunități companiilor interne și internaționale. Acordarea unui 
contract finanțat de Banca Mondială poate fi un mod bun, mai puțin riscant de a intra pe o 
piață în curs de dezvoltare, mai ales dacă societatea este nouă pentru a lucra în sectorul de 
dezvoltare sau într-o țară. 
 
Conținutul și publicul țintă 
 
Acest eveniment este destinat reprezentanților sectorului privat care sunt interesați să învețe 
cum să câștige contracte în cadrul proiectelor finanțate de Banca Mondială. Companiile vor 
înțelege modul în care apar oportunități de afaceri în cadrul achizițiilor în cadrul unor astfel 
de proiecte, se vor familiariza cu procedurile Băncii Mondiale de acordare și administrare a 
proiectelor, vor înțelege principiile cadrului achizițiilor, politicile și procedurile sale, vor afla 
despre sistemul de soluționare a reclamațiilor și vor cunoaște diverse sursele de informații, 
aplicațiile și instrumentele disponibile care ajută întreprinderile să identifice oportunități de 
afaceri în aceste proiecte. Vorbitorii își vor împărtăși experiența în diferite cazuri de achiziții 
din întreaga lume și vor oferi exemple de bune practici în planificarea și oferirea de oferte / 
propuneri. 
 
Difuzoare 
  
Dl. Vinay Sharma, Director, Soluții și Inovații în Achiziții, Guvernare Practică Globală 
 



Dl V.S. Krishnakumar, manager de practici, soluții și inovații în achiziții publice, guvernare 
practică globală 
 
Domnul Salih Kemal Kalyoncu, lider al echipei de achiziții publice, soluții și inovații în achiziții 
publice, guvernare practică globală 
 
Dna Elena Corman, Specialist Achiziții, Soluții și Inovații în Achiziții, Guvernare Practică 
Globală 
 
Limba 
 
Engleză va fi limba de lucru în timpul evenimentului, însă va fi oferită traducere simultană în 
limba română. 
 
Înregistrare și termen limită 
 
Datorită capacității limitate a sala de conferințe, participarea va fi decisă pe baza primului 
venit, primul servit. Firmele interesate trebuie să se înregistreze la dna Iuliana Stratan prin e-
mail: istratan@worldbank.org până la data de 14 iunie 2019. 


