Caiet de sarcini
privind acordarea serviciilor de evaluare a dosarelor depuse de către solicitanții Programului
”Femei în afaceri”
I. Cerințe față de activitățile necesare pentru acordarea serviciilor de evaluare a dosarelor

Experții contractați vor asigura implementarea serviciilor de evaluare a dosarelor depuse de către
solicitanții Programului ”Femei în afaceri” din punctul de vedere al viabilității afacerii și
rezultatelor scontate/impactului asupra dezvoltării economiilor locale. Regulamentul de
implementare a Programului.
Analiza și evaluarea dosarului are drept scop determinarea viabilității afacerii, identificării riscurilor
posibile privind implementarea proiectului investițional, capacitatea de dezvoltare după efectuarea
investiției, necesitatea reală a resurselor financiare pentru realizarea afacerii și respectiv sursa de
finanțare.
Evaluarea viabilității afacerii este efectuată în baza proiectului investițional. Pentru fiecare afacere,
este analizată motivația și experienţa solicitantului, mediul în care se planifică a fi realizată afacerea,
concurenţii, locul amplasării, domeniul şi scopul investiţiei, suficienţa de capital și sursele de
finanțare.
II. Criterii de evaluare a dosarelor

La evaluarea dosarelor se ține cont de următoarele criterii:
1) genul de activitate cu care se aplică la Program, conform domeniilor de activitate eligibile și
prioritare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea
Programului „Femei în afaceri”;
2) localizarea activității întreprinderii (se acordă prioritate afacerilor din zonele rurale);
3) crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care corespund necesităților practice și
cerințelor pieței;
4) numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului
investițional, inclusiv persoane dezavantajate/ defavorizate;
5) impactul social ca urmare a implementării proiectului investițional;
6) riscul de implementare a proiectului investițional (viabilitatea);
7) sursele de finanțare a proiectului investițional;
8) condițiile în care va activa întreprinderea (concurența, amplasarea afacerii, piața de desfacere,
etc).
II. Cerințe față de evaluator

1) existența experienței practice de cel puțin 3 ani în domeniul economic și/sau consultanță în afaceri.
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2) experiența profesional cel puțin un an în următoarele domenii:
- Antreprenorial
- Instituțiile de creditare
3) în cadrul activităților de evaluare a dosarelor, experții au obligația de a respecta:
- principiul confidențialității informației obținute pe parcursul executării contractului;
- principiul respectării drepturilor omului și al nedescriminării;
- principiul responsabilității și integrității profesionale;
- principiul calității serviciilor acordate.
4) cunoaștere particularităților dosarelor de finanțare
5) abilitatea de lucru în limba română și rusă.

IV. Obligațiile și Raportare

În cadrul activităților de evaluarea dosarelor, experții au obligația:
1) să respecte legislația în vigoare și cadrul normativ de implementare a Programului ” Hotărârea
Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016” în procesul de evaluare a dosarelor;
2) să elaboreze Fișa de evaluare și Grila de punctaj pentru fiecare dosar și să le înainteze
Beneficiarului sub semnătură sa;
3) să fie disponibil de a participa activ în procesul de analiză a eventualelor obiecții primite de la
Beneficiar;
4) să nu contacteze direct cu aplicanții la Program în perioada de evaluare și analiză a dosarelor;
5) să asigure confidențialitatea datelor, informaților și documentelor aferente prezentului Contract.
6) să nu divulge, fără acordul scris al Beneficiarului, prevederile prezentului Contract unei terțe părți,
în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia, precum și de a utiliza informațiile și
documentele la care are acces în perioada de derulare a contractului în al scop decât acela prevăzut
în prezentul Contract;
a. să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul Contract terțelor persoane;
7) să își desfășoare întreaga activitate cu buna credința, profesionalism, diligență și promptitudine
8) În cazul unui potențial conflict de interese, expertul trebuie să-și exercite atribuțiile în mod
transparent și echidistant.
9) În cazul unui conflict de interese, expertul este obligat să se abțină de la examinarea dosarului și
luarea deciziei sau participarea la luarea deciziei și să informeze beneficiarul în termen de 1 zi.
10) Evaluatorii selectați, vor fi obligați să examineze în termen de 30 zile calendaristice aproximativ
280 de dosare, dar nu mai mult de 56 de dosare per evaluator.
11) Suma totală a contractului va fi stabilită astfel = prețul ofertei lei * numărul de dosare evaluat
efectiv (conform fișei de evaluare a dosarului). Remunerația conține suma brută care include
taxele aferente achitate de către Beneficiar și cele achitate de către Prestator.

2

12) Plata va fi în baza Actelor de predare primire a serviciilor, semnate de către Părți, proporțional
numărului de dosare evaluate și a fiselor de evaluare transmise Beneficiarului.
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