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CREDITE PENTRU FINANȚAREA ÎNTREPRINDERILOR MICRO, MICI SI MIJLOCII ÎN CADRUL 

PROIECTULUI “BERD 2020” 

 

Mobiasbanca – OTP Group S.A. rămâne a fi un partener financiar de încredere a IMM-urilor din R. Moldova, oferindu-
le consiliere profesionistă, soluții de finanțare avantajoase și acces la resurse financiare din programele/proiectele 
internaționale la fiecare etapă de dezvoltare.  
 
În acest context, „BERD 2020” este unul din proiectele care își propune să susțină dezvoltarea întreprinderilor Micro, 
Mici și Mijlocii din Republica Moldova, prin crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a sectorului privat, promovarea 
standardelor Europene în diverse sectoare și prin integrarea regională a producătorilor interni, în scopul apropierii 
acestora de piețele lor de desfacere. 
 

 Avantaje proiectului: 
 
 Credite structurate, cu un grad înalt de flexibilitate/adaptare la necesitățile de finanțare ale clientului; 
 Condiții avantajoase de creditare pe termen lung, până la 10 ani; 
 Posibilitatea de a aplica la un număr nelimitat de proiecte investiționale, în limita sumei maximale al proiectului; 
 Plan/grafic de rambursare flexibil, stabilit în funcție de caracterul sezonier al afacerii. 

 

 „BERD 2020” 
FINANȚAREA ÎNTREPRINDERILOR MICRO, MICI SI MIJLOCII:  

  Beneficiari 

Companii înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, sub 
orice formă organizatorico - juridică, care dispun de toate autorizațiile necesare ce 
permit desfășurarea activității de afaceri, și corespund actelor normative şi standardelor 
referitoare la ocrotirea mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului 
înconjurător. 

 
 Criterii de bază pentru întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii: 

 Activitate bazată pe proprietate privată minim 51% 

 Număr de angajați nu mai mare de 249 persoane 

 Cifra de Afaceri anuală consolidată maxim 50 mil. EUR sau  

Total Active maxim 43 mil. EUR 

 În cazul în care 25% sau mai mult din capitalul social al clientului este deținut de o 
companie care nu îndeplinește criteriile de eligibilitate, astfel de client nu este 
eligibil 

 

 Forma de finanțare 

 Credite investiționale 

 Credite pentru finanțarea Capitalului Circulant Independent 

 Linii de Creditare 

 Leasing financiar 
 

 Valoarea finanțării  până la 3,000,000.00 EUR per client 

 Valuta  USD, EUR - cu posibilitate de conversie in MDL la solicitare 

 Durata finanţării 
 până la 60 luni pentru creditele investiționale 

 până la 120 luni pentru reconstrucția și construcția clădirilor de producție 

 Dobândă 
 Flotantă, revizuită semi-anual 

 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic 
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 „BERD 2020” 
FINANȚAREA ÎNTREPRINDERILOR MICRO, MICI SI MIJLOCII:  

 Domenii de activitate 
eligibile 

 Companii angajate în toate domeniile de activitate a economiei naționale 
considerate a fi eligibile pentru finanțare 

 Condiții de finanțare 
eligibile 

 
  

 Proiecte investiționale 

 Finanțarea capitalului circulant 

 Proiecte din domeniul prestării serviciilor 

 Achiziționarea autoturismelor (autoutilitare, camioane sau echipamente pentru 

desfășurarea de afaceri în comerț, producție, servicii și agricultură) 

 Achiziționarea bunurilor imobiliare în cazul în care astfel de imobile urmează a fi 

utilizate în scopuri de producție, prestări de servicii, pentru desfășurarea activității 
companiei 

 Finanțarea retro-activă a costurilor și cheltuielilor eligibile suportate de către Debitor 
din sursele proprii în trecut, începând cu Mai 2020 

 

 

 
Pentru mai multe detalii despre avantajele și condițiile de finanțare ale proiectului „BERD 2020”, vă îndemnăm să 
contactați consilierii Mobiasbanca – OTP Group. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


