CONDIȚII PARTICULARE
LA PROGRAMUL DE CREDITARE ”LIVADA MOLDOVEI REFLOW”
OTP Bank S.A. în colaborare cu I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (IP OGAPE) anunță
despre lansarea programului “Livada Moldovei reflow”, elaborat cu scopul finanţarii proiectelor investiţionale
eligibile și / sau de suplinire a capitalului circulant, inițiate de companii din diverse sectoare ale economiei naţionale.
Proiectul este adresat în scopul creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și extinderea companiilor, în vederea
creșterii veniturilor acestora prin acces sporit la finanțarea în condiții atractive şi crearea locurilor de muncă, iar
drept conseciță contribuind la creşterea durabilă a economiei naționale. Mai multe detalii se prezintă în tabelul de
mai jos:
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Măsuri neeligibile

C0 – Public

Livada Moldovei reflow
Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii, de orice formă organizatorico-juridică, care:
 Sunt bazate pe proprietate privată sau de Stat si operează pe teritoriul Republicii
Moldova.
 Dețin o structură financiară satisfăcătoare, organizare, management, cadre și surse
tehnice, financiare și alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operațiunilor sale,
inclusiv implementarea proiectului.
 Dispun de toate licențele și aprobările necesare pentru activitatea desfășurată.
 Țin evidența contabilă, perfectează și prezintă în timp stabilit rapoartele financiare
standard, inclusiv companiile noi formate.
 Credit Investițional
 Capital Circulant Independent
 Companiile înregistrate pe întreg teritoriul R. Moldova (excepție Unitățile Administrativteritoriale din Stânga Nistrului)
 Afaceri în Agricultură, Producere, Prestarea serviciilor
 Prelucrarea materiei prime agricole și non-agricole
 Alte activități din lanțul valoric
Procurarea materiei prime pentru producere/ prestarea serviciilor, achiziționarea spațiilor
de producere, depozite, frigidere, echipamente de producere, transport pentru afacere etc.
Dobândă flotantă (formată din rata de referință stabilită de către IP OGPAE + marja
Băncii)
 Pentru investiții: echivalent a 800,000.00 EUR
 Pentru capital circulant independent: echivalent a 400,000.00 EUR
Un Beneficiar poate contracta mai multe sub-împrumuturi, suma căror nu va depăși
echivalentul a 2 Mil. EUR.
Creditele eliberate în MDL sau EUR
 Pentru investiții: până la max. 7 ani
 Pentru capital circulant: până la max. 4 ani
Eliberarea doar prin transfer la contul curent al Beneficiarului
Prețul final avantajos la rata dobânzii și comisioanele aferente.
 Finanțarea producerii sau comerțului cu armament/echipament militar;
 Finanțarea producerii sau comerțului mărfurilor din tutun, alcool tare;
 Finanțarea tranzacțiilor financiare pure;
 Finanțarea sectorului rezidențial (Real Estate development);
 Procurarea terenurilor;
 Procurarea întreprinderilor;
 Finanțarea creditelor de consum;
 Re-finanțarea creditelor contractate de companie de la alte instituții financiare;
 Finanțarea TVA recuperabile;
 Finanțarea costurilor pentru achiziționarea Licențelor, Cotelor de participare,
drepturilor de producție, si alte drepturi oferite de către instituțiile publice.
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