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 FACILITATEA DE GARANTARE „InnovFin” 

 
OTP Bank  în colaborare cu Fondul European de Investitii, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul 
programului Orizont 2020 „Instrumente Financiare”, ofera garantii financiare pentru dezvoltarea afacerii dvs. 
 
În condițiile programului InnovFin, clienţii băncii vor avea garanţii suplimentare în cazul insuficienței 
necesarului de gaj, unde până la 50% din valoarea gajului pentru suma creditului investițional contractat poate 
fi garantată de InnovFin.  
 
Totodată, ca răspuns la criza declanșată de COVID-19, FEI de comun cu CE  a venit cu măsuri suplimentare 
de suport a antreprenorilor din R. Moldova, oferind termeni și condiții îmbunătățite pentru garanții cu scop de 
a stimula finanțarea mijloacelor circulante companiilor IMM si MID-Cap afectate de impactul economic al 
pandemiei de coronavirus, unde până la 80% din valoarea gajului pentru suma capitalului circulant finanțat 
poate fi garantată de InnovFin. 
  
Împrumutul garantat de InnovFin va fi emis în termeni și condiții atractive, companiilor concentrate pe 
dezvoltarea de proiecte inovatoare, sau focusate in lansarea noilor produse/ servicii sau esențial îmbunătățite,  
companiilor implicate în cercetare și dezvoltare, și digitalizare. 
 

GARANTIA INNOVFIN 

  Beneficiari 

 Întreprinderi Mici si Mijlocii (IMM)1: 
 

 Întreprinderile Micro ale căror număr de angajați se încadrează in limitele 
<10 persoane, cu Volumul vânzărilor ≤ € 2 mil. sau cu Active Totale ≤ € 2 mil.; 
 Întreprinderile Mici ale căror număr de angajați se încadrează in limitele <50 
persoane, cu Volumul vânzărilor ≤ € 10 mil. sau cu Active Totale ≤ € 10 mil.; 
 Întreprinderile Medii ale căror număr de angajați se încadrează in limitele 
<250 persoane, cu Volumul vânzărilor ≤ € 50 mil. sau cu Active Totale ≤ € 43 
mil. 

 Întreprinderi Mid-Cap: companii al căror număr de angajați se încadrează 
in limitele < 499 persoane și nu pot fi clasificate drept IMM. 

 Întreprinderi Large Mid-Cap: companii al căror număr de angajați se 
încadrează in limitele < 3000 persoane și nu pot fi clasificate drept IMM. 

 Domenii de activitate 
eligibile 

 Întreprinderile mici şi mijlocii din toate domeniile economiei naționale, axate 
pe dezvoltarea proiectelor inovatoare sau care vor include in afacere / procesul 
de producere un element de noutate 

                                                           
1 IMM in conformitate cu clasificarea UE  
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GARANTIA INNOVFIN 

 Criteii de eligibilitate 
pentru Inovatie 

 Beneficiarul trebuie sa corespundă cel puțin unui criteriu2: 
 Investiția în producerea sau dezvoltarea unui produs nou sau a unui produs 
substanțial îmbunătățit;  
 Beneficiarul este o companie cu creștere rapidă (fast growing entreprises) și 
activează pe piața mai puțin de 12 ani, începând cu data efectuării primelor 
vânzări comerciale cu o creștere medie anuală a numărului de angajați sau a 
volumul vânzărilor mai mare de 20%, pentru o perioadă de 3 ani, și cu 10 sau 
mai mulți angajați de la începutul perioadei de observare, sau; 
 Beneficiarul trebuie să dea dovadă de un potențial inovațional semnificativ 
sau să reprezinte companie intensivă de cercetare și inovare; 
 Beneficiarul a înregistrat cel puțin un drept de autor in decursul a ultimelor 24 
luni* (ex. patent, desen sau model industrial) și scopul creditului este de a 
permite, direct sau indirect,   de a utiliza acest drept de autor. 

 Digitalizare:  Beneficiarul intenționează să utilizeze creditul/leasing 
pentru a investi în digitalizarea a cel puțin unuia dintre următoarele 
domenii:  
 Extinderea, transformarea sau crearea de noi modele de afaceri;  
 Introducerea sau îmbunătățirea substanțială a digitalizării în gestionarea 
lanțului de aprovizionare, gestionare a stocurilor și participarea la lanțul de 
furnizare a corporațiilor sau a întreprinderilor mai mari;  
 Îmbunătățirea produselor sau serviciilor, sau proceselor prin integrarea 
tehnologiilor digitale în procesele de activitate ale companiei, inclusiv în 
proiectarea, dezvoltarea sau livrarea către clienți;  
 Gestionarea relațiilor cu clienții, inclusiv sisteme îmbunătățite de feedback cu 
clienții sau capacități de marketing digital;  
 Dezvoltarea afacerilor și achiziția de clienți, incluzând, dar fără a se limita la 
extinderea pe noi piețe, geografii sau tipuri de clienți;  
 Securitatea datelor sau creșterea rezistenței în afaceri împotriva 
amenințărilor cu atacurile cibernetice;  
 Integrarea oricăreia din tehnologiile profunde inovatoare (inteligență 
artificială, blockchain, drone și robotică, biotehnologie, fotonică, materiale 
electronice avansate și calculare cuantică), în operațiunile destinatarului final; 
sau dezvoltarea competențelor digitale și formarea angajaților noi sau existenți 
în tehnologii digitale sau în gestionarea afacerilor în lumea digitală.  
 Beneficiarul final nu trebuie să fie o „întreprindere în dificultate” în sensul  

 Criteii de eligibilitate 
pentru Beneficiari  

 Beneficiarul nu trebuie să fie o „întreprindere aflată in dificultate”. 
 Activitatea beneficiarului nu trebuie să fie focusată pe o ramură sau mai 

multe ramuri ale economiei clasificată ca Sector Restrictiv (ex. tutun, jocuri de 
noroc, alcool, etc.). 

 Beneficiarul nu trebuie să efectueze activități de Cercetare si Inovare, care 
au conexiune cu activități ilegale in conformitate cu legislația in vigoare a tarii, 
inclusiv cu legislația UE, inclusiv cu Drepturile Omului a UE sau activitatea de 
cercetare cu scopul clonării umane sau modificării genetice umane, etc. 

 Criterii de eligibilitate 
pentru Creditul asigurat 
cu InnovFin  

 Creditul trebuie să fie o nouă expunere  pentru Bancă 
 Creditul și Beneficiarul nu trebuie să fie implicat in acțiuni  de fraude/ corupție 

(vezi “Condiții de excludere ”). 
 Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli adăugătoare din partea 

clientului. 

 Scop eligibil Garantare 
 Investiții in active materiale sau nemateriale  
 Capital circulant  

 Suma eligibila pentru 
Garantare 

 Minim 25,000.00 EUR  
 Maxim 7,500,000.00 EUR  

                                                           
2 Mai multe criterii de eligibilitate pentru Inovare le puteți consulta cu consilierul Dvs. 
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GARANTIA INNOVFIN 

 Proporția Garanției 
 Maxim 50% din necesarul de gaj aferent creditului investițional finanțat 
 Maxim 80% din necesarul de gaj aferent mijloacelor circulante finanțate 

 Valuta  MDL, USD, EUR 

 Termenul 

 Minim:  12 luni - mijloace circulante 
                   36 luni - credite investiționale 

 Maxim: 36 luni - liniile de creditare revolving sau  
                   72 luni - liniile de creditare revolving in cadrul ofertei de 

asistenta COVID-19 
                  120 luni - credite investiționale 

 Condiții de excludere 

 La data semnării contractului Compania / Beneficiarul este in stare de 
faliment sau lichidare; afacerile aferente Proiectului sunt administrate de către 
instanțele de judecată, in acest context, pe parcursul a ultimelor 5 ani de la data 
semnării contractului au fost întemeiate procese cu creditorii; activitatea 
Debitorului a fost suspendată;  

 Pe parcursul a ultimelor 5 ani până la data semnării contractului, Compania 
sau persoana cu funcție de răspundere, cu drept de decizie sau control din 
cadrul Debitorului a fost  condamnat pentru infracțiune privitor la conduita 
profesională printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, care ar putea afecta 
capacitatea de implementare a Proiectului.  

 Pe parcursul ultimelor 5 ani până la data semnării contractului, Compania 
sau persoanele cu funcție de răspundere, cu drept de decizie sau control au 
fost subiectul unei hotărâri  definitive și irevocabile pentru fraude, corupție, 
implicare in organizație criminală, spălare de bani sau oricare altă activitate 
ilegală, unde o astfel de activitate ilegală este in detrimentul intereselor 
financiare.  

 La data semnării contractului, Compania nu este învinuita pentru 
prezentarea informațiilor eronate solicitate in calitate de Debitor sau nu 
furnizează aceste informații. 

 Beneficiarul final finanțat in cadrul masurilor de asistenta COVID-19, nu 
trebuie să fie o „întreprindere în dificultate”, la 31 decembrie 2019.  

 Sectoare 
restricționate 

 Orice activitate de producere, comercializare sau altă activitate, care este 
ilegală in conformitate cu legea sau regulamentele țării.  

 Producerea, distribuirea sau comercializarea produselor de tutungerie și a 
băuturilor alcoolice. 

 Producerea, distribuirea si comercializarea armamentului, munițiilor, 
echipamentului sau a infrastructurii militare sau pentru politie si sau a 
echipamentului sau infrastructurii care vor duce la limitarea drepturilor sau a 
libertarii persoanelor fizice sau violarea drepturilor oamenilor. 

 Producerea, distribuirea sau comercializarea echipamentelor pentru jocurile 
de noroc sau aferente lor; 

 Cercetarea, dezvoltarea a aplicațiilor tehnice privind soluțiile soft:  
 Care sunt destinate activităților conexe și tangente cu Sectoarele 
Restricționate; jocurile de noroc on-line; pornografia. 
 Care sunt destinate să permită in mod ilegal accesul la rețeaua de date 
electronice; descărcarea datelor electronice; Cercetarea științifică aferentă 
Sectoarelor Restricționate.  

 


