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Mobiasbanca şi Instituțiile Financiare Internaționale   

Parteneri de încredere în susținerea şi dezvoltarea companiilor din Republica Moldova: 

 
Mobiasbanca este un partener de încredere si strategic pentru Instituțiile Financiare Internaționale, fiind acceptată să 
participe la un șir larg de Programe de finanțate din resursele donatorilor internaționali in vederea sprijinirii companiilor 
din sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi a întreprinderilor Corporative. 
 
În acest sens Mobiasbanca colaborează cu următoarele Instituții Financiare Internaționale: 
 
 

I.P. Oficiul de Gestiune a Programelor de Asistență Externă  

I.P. Oficiul de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) pe lângă 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, creat în anul 1995, este o unitate specială cu 

funcțiile de re-creditare şi administrare a resurselor liniilor de creditare ale Proiectelor şi 

Programelor Investiționale din fondurile Instituțiilor Financiare Internaționale, acordate pentru 

sprijinirea şi dezvoltarea economiei țării, promovarea exporturilor, crearea noilor locuri de 

muncă, dezvoltarea întreprinderilor din sectorul privat. 

Colaborarea dintre OGPAE şi Mobiasbanca se axează pe implementarea proiectelor de asistență financiară CEB, RISP 1 si 2 

recreditare, FIDA 1 - 6 recreditare, KfW recreditare, Filiera Vinului recreditare,  PAC 1 si 2 recreditare. 

OGPAE şi Mobiasbanca au contribuit la finanțarea a cca 500 proiecte ale întreprinderilor mici şi mijlocii din țară, portofoliul de credite 

însumând cca 700 Mil. MDL, printre care se numără şi 31 de proiecte de investiții ale tinerilor antreprenori ce au beneficiat de 

granturi. 

Surse: https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/oficiul-de-gestionare-a-programelor-de-asistenta-externa 

            https://www.ogpae.md 

 

Fondul internațional pentru Dezvoltarea Agricolă  

Fondul internațional pentru Dezvoltarea Agricolă ( IFAD ) este o agenție 

 specializată a Națiunilor Unite, fondată în 1977 ca un organism internațional financiar  

multilateral, dedicat ridicării nivelului  de  viață şi susținerii creșterii economice în tarile  

în curs de dezvoltare.  

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) din  

Republica Moldova este o entitate creată de Guvern cu scopul promovării şi aplicării proiectelor IFAD. 

 

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat 7 acorduri de finanţare cu IFAD, portofoliul de 
finanţare al IFAD în Republica Moldova constituind circa 108.7 milioane dolari SUA ( IFAD I – VII). Programele au prevăzut 

creditarea afacerilor agricole pentru diverse scopuri, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții ale Tinerilor Antreprenori cu 
componentă de grant de maxim 40%. 
 
Mobiasbanca a aderat la programele IFAD în anul 2006 şi a finanțat 138 proiecte în sumă de cca 52,9 Mil. MDL, din care 128 

proiecte au beneficiat de componentă de grant. 

IFAD își propune să lanseze al VIII-lea program de susținere a implementării programului de Îmbunătățire a Capacităților pentru 

Transformarea Zonei Rurale (IFAD VIII), ce va finanța agricultura conservativă şi cea ecologică,  precum şi Tinerii Antreprenori, 

care intenționează să-şi dezvolte o afacere la sat. 

Surse: https://www.ucipifad.md/despre-noi/ 

 

 

https://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/oficiul-de-gestionare-a-programelor-de-asistenta-externa
https://www.ogpae.md/
https://www.ucipifad.md/despre-noi/
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Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare 

Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare ( BERD ) este o instituție financiară 

internațională deținută de 64 state şi 2 instituții interguvernamentale ( Uniunea Europeană şi Banca 
Europeană de Investiții), cu un portofoliu de investiții de €86 miliarde, realizate în economiile a 34 țări 
începând cu 1991, cu scopul promovării inovațiilor şi construirii economiilor de piață durabile din 
Europa Centrală până în Asia Centrală şi Sud-Est-ul Mării Mediterane. 
 
Strategia BERD în Republica Moldova se axează pe crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea 

sectorului privat, promovarea standardelor europene şi integrării regionale, consolidarea şi asigurarea sustenabilității instituțiilor şi 
întreprinderilor municipale. Până în prezent, BERD a făcut investiții în Republica Moldova de cca 1,412 milioane euro în domeniile 
energetic, transport, agrobusiness, industrie generală şi sectorul bancar, în cadrul a 144 proiecte investiționale, din care cca 34% 

au revenit sectorului privat.  
 

Parteneriatul Mobiasbanca cu BERD a fost lansat în anul 1996, când a fost semnat unul din primele acorduri de colaborare dintre 

o bancă comercială din Moldova şi o instituție financiară internațională. Experiența de colaborare cu BERD a fost extinsă an de an 
în cadrul diverselor proiecte, orientate spre susținerea companiilor din Moldova cu activități de import şi export (Trade Facilitation 
Program) şi finanțarea activităților ÎMM şi Micro ( BERD 2008, BERD 2013, BERD 2020).  

  
Începând din anul 2013, Mobiasbanca a devenit participant activ al programului de finanţare a eficienței energetice din 
Republica Moldova, prin semnarea a 3 acorduri cu BERD în sumă totală de 17,5 Mil. EUR, privind acordarea creditelor agenților 
economici (linia de credit MoSEFF) şi persoanelor fizice (linia de credit MoREEFF), pentru implementarea investițiilor în surse de 

energie regenerabilă, a proiectelor de reducere a consumului de energie şi emisiilor de CO2, precum şi renovarea sectorului 
rezidențial, cu posibilitatea beneficierii de granturi în mărime de 20% ( MoSEFF) sau 35% ( MoREEFF) maxim.  

În februarie 2014, Mobiasbanca a devenit primul partener al BERD în Republica Moldova în cadrul programului de partajare 
nefinanțată a riscurilor ( MCFF). 

În decembrie 20016, Mobiasbanca a devenit primul partener al BERD în Republica Moldova în cadrul programului DCFTA 

(Zona Aprofundata de Liber Schimb si Cuprinzător), scopul cărui este de a sprijini Întreprinderile Mici si Mijlocii din R. Moldova să 
investească în îmbunătățirea calității produselor şi modernizarea serviciilor, astfel încât să răspundă standardelor UE care, în 
consecință, va favoriza un mediu propice pentru comerțul transfrontalier, crearea de noi locuri de muncă şi creșterea economică în 
Moldova. In cadrul programului DCFTA cu BERD au fost semnat 4 acorduri in suma totala de 50 Mil. EUR. 

Până în prezent Mobiasbanca a oferit cu suportul BERD cca 1400 de credite pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare a IMM în 
sumă de circa 80 Mil. EUR.  

Programul de Facilitare a Comerţului ( TFP) a permis finanţarea a 133 proiecte din comerţul internaţional ( import / export), însumând 
cca 37 mil. USD. 

Pe lângă consultanță permanentă în domeniul  standardelor sociale şi de mediu, alinierea la cerinţele UE, BERD  contribuie la 

conectarea afacerilor din Republica Moldova cu consultanţi locali şi experţi internaţionali din diverse industrii în cadrul programelor 

BAS ( Business Advisory Services) Moldova. 

Surse :  http://www.ebrd.com/pages/research/publications/factsheets/aboutebrd.html 

 http://www.ebrd.com/pages/news/media.html 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ebrd.com/pages/research/publications/factsheets/aboutebrd.html
http://www.ebrd.com/pages/news/media.html
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Banca Europeană de Investiții 
 

În calitate de bancă a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții (BEI), fondată în 

1958, este cel mai mare creditor şi emitent multilateral la nivel mondial cu un portofoliul total al 
creditelor acordate în mărime de 270 Mlrd. EUR. 

Activitatea BEI, desfășurată în peste 150 țări, are drept scop susținerea creșterii economice şi 
crearea locurilor de muncă. Inovarea, dezvoltarea infrastructurii strategice şi utilizarea eficientă 
a resurselor sunt direcțiile prioritare ale investițiilor BEI. 

Volumul investițiilor BEI în economia Moldovei a însumat cca 849,7 Mil. EUR la finele anului 2020, printre care se numără proiecte 

de reabilitare a drumurilor naționale şi modernizare a infrastructurii transporturilor publice, de finanţare a proiectelor de dezvoltare 
şi de eficiență energetică ale IMM şi sectorului public, a proiectelor companiilor locale din domeniul vitivinicol si horticol, proiecte de 
gestionare a deșeurilor. 

Parteneriatul dintre Mobiasbanca şi BEI a fost inițiat în anul 2010 când a avut loc semnarea primului acord de finanţare pentru 

o linie de credit în sumă de 20 milioane de euro. Mobiasbanca a fost prima instituție bancară din Moldova cu care BEI a semnat un 
astfel de acord, iar la finele anului 2013 colaborarea a fost consolidată prin semnarea unui nou contract în aceeași sumă. 
Actualmente, colaborarea cu BEI se realizează prin intermediul programului „Livada Moldovei”, in cadrul cărui au fost finanțați cca 
35 proiecte in suma de 7.5 Mil. EUR a companiilor din sectoarele horticol, vitivinicol si a industriilor conexe. 

Programul BEI,  implementat în comun cu Mobiasbanca,  acordă asistență  financiară  pe termen lung (până la 10 ani)  agenților 

economici.   

Participarea BEI în economia țării s-a remarcat şi prin implementarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol prin 
acordarea unei facilități de credit în mărime de 75 Mil. USD si horticol prin acordarea unei facilități de credit în mărime de 120 Mil. 

EUR pentru finanțarea investițiilor companiilor din RM din aceste sectoare, la care Mobiasbanca a aderat în anul 2011.  

Până la data curentă Mobiasbanca a finanțat cca 310 proiecte din resursele BEI în sumă de cca 35,5 Mil. EUR. 

Surse: http://www.eib.org/ 

Fondul Europeană de Investiții 

 
Fondul European de Investiții (FEI) este un organism al Uniunii Europene, care a fost  

creat în 1994 pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa.  
 
Acționarul său majoritar este Banca Europeană de Investiții (BEI), alături de care formează  
„Grupul BEI”, Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană și o gamă largă  

de bănci publice și private și instituții financiare. 
 
FEI oferă capital de risc pentru întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-uri), în special pentru 
societățile recent înființate și pentru cele cu orientare tehnologică. De asemenea, furnizează garanții instituțiilor financiare (de 
exemplu băncilor) pentru a acoperi împrumuturile acordate IMM-urilor. Își desfășoară activitățile utilizând resurse proprii sau cele 
oferite de BEI, de Comisia Europeană, de statele membre ale UE sau de alte părți terțe. 
 
Scopul FEI prin adoptarea riscului IMM-urilor, urmăresc promovarea obiectivelor UE, în special în domeniul antreprenorialului, al 
creșterii economice, al inovării, al cercetării și dezvoltării, al ocupării forței de muncă și al dezvoltării regionale. 
 
Mai mult de 1 milion de IMM-uri au beneficiat de acces sporit la finanțare prin intermediul instrumentelor financiare gestionate de 
FEI. Mobiasbanca, pana in prezent, a finanțate cca. 200 companii prin intermediul Facilitării de garantare „InnovFin” pentru 
întreprinderile IMM si Corporative cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului „Orizont 2020” - „Instrumente 
Financiare”.  
Volumul garanțiilor InnovFin acordate de Mobiasbanca pana in anul 2021 a însumat cca 68 Mil. EUR din totalul a 75 Mil. EUR 
acordate, printre care se numără proiecte de modernizare a infrastructurii transporturilor de producere, de finanțare a proiectelor de 
dezvoltare și de eficiență energetică ale IMM si Corporative, la fel, si a proiectelor companiilor locale din domeniul Agro-industrial. 
 
Parteneriatul dintre Mobiasbanca şi FEI a fost inițiat în anul 2016, când a avut loc semnarea primului acord de garanție pentru 

facilitatea de Garantare InnovFin.  
 
FEI de comun cu Mobiasbanca, acordă facilitatea de garantare InnovFin pe termen lung (până la 10 ani) agenților economici din 
diferite sectoare economice ale tarii.  

Sursa: www.eif.org 

 

http://www.eib.org/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1994
https://ro.wikipedia.org/wiki/Banca_European%C4%83_de_Investi%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/IMM
http://www.eif.org/
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IFC – International Finance Corporation 

IFC (International Finance Corporation) este cea mai mare instituție financiară 

internațională a Grupului Băncii Mondiale, fondată în 1956 şi deținută 

actualmente de 184 țări membre.  

Activitatea IFC este orientată spre susținerea sectorului privat în peste 100 state pentru crearea locurilor de muncă, 

generarea veniturilor în buget, aplicarea inovațiilor şi creșterea performanțelor în domeniul ocrotirii mediului ambiant. 

Portofoliul de împrumuturi al anului 2020 însumează peste 11 Mlrd. USD, acordate pentru finanțarea proiectelor a cca 

282 de întreprinderi din 67 țări. 

Moldova a devenit membră IFC în 1995. La ora actuală, portofoliul IFC în Republica Moldova se ridică la valoarea de 

332.3 Mil. USD. În Republica Moldova, IFC își concentrează investițiile şi serviciile de consultanță pe sporirea accesului 

la finanţare prin sprijinirea dezvoltării instituțiilor financiare locale. Pe de altă parte, IFC şi-a mai propus şi să atragă 

investitorii din sectorul privat în vederea dezvoltării infrastructurii şi unităților medicale. 

Mobiasbanca a început colaborarea cu IFC în anul 2006 când a avut loc semnarea unui acord de împrumut pentru 

creditarea sectorului IMM şi aderarea la programul de facilitare a comerțului internațional (Trade Facilitation Program). 

Surse: http://www.ifc.org 

World Bank Moldova 

Banca Mondială (BIRD) este o instituție financiară internațională orientată spre îmbunătățirea 

competitivității țârilor în curs de dezvoltare, prin susținerea creșterii economice durabile. 

Grupul Băncii Mondiale este constituit din instituții specializate în diferite arii de activitate, printre 

care şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID), la care Republica Moldova a aderat 

în 1994, obiectivul căreia este de a susține economiile în tranziție prin acordarea împrumuturilor 

sub forma creditelor şi a granturilor.  

Mobiasbanca a lansat colaborarea în cadrul proiectelor Băncii Mondiale în anul 1996 şi a acordat credite în sumă de cca 8,4 Mil. 

MDL pentru finanțarea proiectelor agenților economici din spațiul rural şi a celor cu capacități de export.  

Surse: http://www.worldbank.org/en/country/moldova 

                  

EFSE - Finance in Motion  

EFSE ( European Fund for Southeast Europe ) a fost înființată de Banca Germană de Dezvoltare 
(KfW) în decembrie 2005 cu scopul de a acorda asistență financiară pe termen lung întreprinderilor 
 micro, mici şi mijlocii, astfel contribuind până în prezent la crearea a peste 460 000 de locuri noi  
de muncă prin finanțarea proiectelor de investiții a cca 472 mii de antreprenori, ce au beneficiat  
de credite în mărime totală de 3,3 Mlrd. EUR. 
 
EFSE participă la consolidarea pieței financiare în 16 economii prin suportul financiar acordat sub forma facilităților de credit 
şi consultanță în domeniul practicilor internaționale de gestiune bancară. 

Colaborarea EFSE şi Mobiasbanca a fost inițiată in octombrie 2006 când a fost semnat Acordului de împrumut pentru 
creditarea sectorului Micro şi IMM.  

EFSE şi Mobiasbanca sunt antrenați în proiecte comune de instruire financiară a companiilor din Republica Moldova prin 
intermediul difuzării materialelor informative în rețeaua de filiale din toată țara, ceea ce contribuie la familiarizarea clienților 
cu metodele de luare a deciziilor financiare corecte. 

Surse: http://www.efse.lu   

http://www.ifc.org/
http://www.worldbank.org/en/country/moldova
http://www.efse.lu/
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Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
 
 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a fost 

creată in anul 2007 de către Guvernul Republicii Moldova,  o inițiativă ambițioasă, un concept și un 
plan cu scopul de a susține sectorul ÎMM să devină competitiv, curajos și dinamic.  
 
ODIMM a devenit astăzi cea mai importantă organizație de suport în afaceri din Moldova, ajungând sa gestioneze 12 programe de 
Suport in Afaceri printre care se enumera Programul PARE 1+1, Femei în Afaceri, activitatea Incubatoarelor de Afaceri, Garanțiile 
financiare pentru IMM-uri realizate prin Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM etc. 
 
In baza experienței acumulate până în prezent, Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM, își extinde calitatea de susținere a 

întreprinzătorilor, prin participarea în cadrul programelor destinate aplicării politicii economice din  Republica Moldova. Pina in 
prezent au fost emise 650 garanții in suma de 345 Mil. MDL, care au garantat credite in suma de 980 Mil. MDL. 
 
ODIMM şi Mobiasbanca au lansat colaborarea in anul 2019 când a avut loc semnarea unui acord de garantare a creditelor  IMM. 

 
 


