
Proiectul de Reziliență Rurală 
(PRR)

Credite 
investiționale 
pentru tinerii 
antreprenori

DEZVOLTĂ 
O AFACERE 

LA TINE 
ACASĂ!

Proiectul de Reziliență Rurală va fi 
implementat în perioada 2017–2023.

Unitatea Consolidată pentru 
Implementarea Programelor IFAD 
(UCIP-IFAD)

Tel: 022 21 00 56; 0 22 22 50 46
E-mail: office@ucipifad.md
Pagina web: www.ucipifad.md
Facebook: @UCIPIFAD

PROCEDURA DE FINANȚARE

Antreprenorul identifică ideea de 
afacere și estimează necesarul de 
finanțare a investiției;

Antreprenorul identifică Banca 
parteneră și analizează condițiile de 
finanțare;

Antreprenorul pregătește dosarul 
pentru finanțare. Lista de documente 
incluse în dosar se va solicita de la 
Bancă;

Antreprenorul elaborează planul 
de afaceri (UCIP-IFAD acordă 
suport financiar pentru elaborarea 
planului de afaceri la solicitarea 
beneficiarului);

Banca evaluează dosarul și, dacă toate 
condițiile sunt respectate, aprobă 
cererea și transmite dosarul pentru 
finanțare la Proiect;

Dosarul recepționat este examinat, 
dacă condițiile sunt îndeplinite 
resursele financiare din Proiect sunt 
debursate la contul Băncii;

Banca debursează resursele la contul 
solicitantului de credit.



AVANTAJELE ACCESĂRII 
CREDITELOR DIN 
RESURSELE IFAD

 9 Credite investiționale pe termen mediu 
și lung.

 9 Dobânda anuală efectivă avantajoasă.

 9 Comisioane limitate.

 9 Suport la elaborarea planului de afaceri.

 9 Scutirea de TVA cu drept de deducere 
pentru livrările de mărfuri și servicii 
efectuate pe teritoriul țării și de 
facilitățile fiscale și vamale pentru 
bunurile importate procurate din 
resursele Proiectului.

ELIGIBILITATE
Beneficiari eligibili pot fi întreprinderile 
mici și mijlocii care:

• Sunt fondate și administrate de cetățeni ai 
R. Moldova;

• Au o cota de participare a tinerilor (18–
35 ani) de cel puțin 50% din capitalul 
întreprinderii;

• Își desfășoară afacerea în aria de 
implementare a Proiectului*;

• Mențin evidența contabilă și prezintă la 
timp rapoartele financiare;

• Activează în conformitate cu criteriile 
stabilite în Legea cu privire la 
întreprinderile mici și mijlocii;

Sunt eligibile pentru finanțare 
activitățile agricole și non-agricole

* Proiectul are acoperire națională și urmează a fi implementat pe 
teritoriile controlate de Guvernul R. Moldova, incluzând UTA Găgăuzia, 
cu excepția or. Chișinău și Bălți. Întreprinderile care sunt înregistrate în 
or. Chișinău sau Bălți pot deveni Beneficiari ai Proiectului dacă prezintă 
certificatul de înregistrare a subdiviziunii în localitățile rurale în care se 
desfășoară afacerea. 

CONDIȚII DE FINANȚARE

Surse de finanțare

VALOAREA
INVESTIȚIEI
100%

10%10%

BANCA

90%90%

Surse atrase
Contribuția

beneficiarului

10%10%
90%90%

până la 20% din 
contribuția IFAD

pot �i utilizate
pentru procurarea 

mijloacelor circulante

Bene�iciarul
poate contribui
cu mijloace bănești 
sau bunuri 
materiale

Suma maximă eligibilă pentru 
finanțare din cadrul Proiectului

echivalentul a max. 

100 000 USD

TERMENUL CREDITULUI

Pentru activitățile agricole 
și non-agricole:

max. – 8 ani

Perioadă de grație max. – 4 ani


