
 

C1 – Uz Intern 

CONDIȚII PARTICULARE 

LA OFERTA DE CREDITARE PENTRU TINERII ANTREPRENORI FAZA II 

În conformitate cu Decizia Consiliului I.P. Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistenta Externa și a 

inițiativei Min. Fin., cu scopul promovării facilităților de creditare pentru Tinerii Antreprenori din resursele 

Organizațiilor Financiare Internaționale pentru dezvoltarea/inițierea afacerii, au fost aprobate condiții 

speciale de finanțare a Tinerilor Antreprenori, după cum urmează: 

 

Tineri Antreprenori 

Beneficiarii eligibili 

Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, de orice formă organizatorico-juridica, 
fondate de către Tinerii Antreprenori cu vârsta cuprinsa între 18 și 35 ani, 
inclusiv, care: 
 Sunt cetățeni ai R. Moldova; 

 Dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii;  

Liniile de Creditare 
finanțatoare eligibile 

 FIDA 1 recreditare 
 RISP 1 recreditare 
 RISP 2 recreditare 
 PAC 2 recreditare 

Scopuri eligibile 
 Credit Investițional 
 Capital Circulant Independent 

Domenii de activitate 
eligibile 

 Afaceri în agricultură, producere, prestare serviciilor sau 
 în alte domenii de activitate eligibile, desfășurate pe întreg teritoriul R. Moldova 
(excepție teritoriul din stânga Nistrului). 

Măsuri eligibile 
Procurarea materiei prime pentru producere/ prestarea serviciilor, achiziționarea 
spațiilor de producere, depozite, hale, frigidere, ferme, clădiri administrative etc.. 

Rata dobânzii Dobândă fixă pe tot termenul creditului de 6,0% anual  

Valoarea finanțării Până la 1.5 Mil. MDL (expunere per beneficiar din Faza I și Faza II) 

Valuta eligibilă Doar creditele eliberate în MDL 

Perioada de grație Până la 12 luni 

Durata finanțării Se vor aplica condițiile de creditare a liniei de finanțare aleasă 

Condiții debursare credit Eliberarea doar prin transfer la contul curent al Beneficiarului 

Condiții speciale legat de 
păstrarea ratei 
promoționale 

Ratele promoționale vor fi păstrate cu condiția că afacerea/ întreprinderea/ sub-
împrumutul  nu se va cesiona, dărui și/sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a 
creditului. 

Dobânda 
 Fixată pe întreaga durată a creditului  
 Baza de calcul - 360 de zile a anului calendaristic 

Avantaje pentru 
Beneficiari 

 Prețul final la credite mai avantajos comparativ cu alte oferte de creditare. 

Măsuri ne-eligibile  
Nu vor fi eligibile pentru finanțate cheltuielile de procurare a mărfurilor finite 
pentru revânzare sau uz personal 

 


