
OPORTUNITĂȚI	DE	FINANȚARE	
ÎN	CADRUL	PROIECTULUI

”LIVADA	MOLDOVEI”



Banca	Europeana	de	Investiții



Volum	de	finanțare	din	partea	
Băncii	Europene	de	Investiții	în	Moldova

Sectoarele	susținute Valoarea	creditelor	acordate

Transport 340.300.000,00	

Energetica 149.250.000,00	

Apă	și	canalizare 44.000.000,00	

Linii	de	credit	bancare 76.175.000,00	

Agricultura 195.000.000,00	

Filiera	Vinului 75.000.000,00	

Livada	Moldovei 120.000.000,00	

804.725.000,00	



 Livada Moldovei este cel mai mare proiect investițional în
domeniul agricol din Republica Moldova.

 Buget total – 120 mln EUR

 Finanțator – Banca Europeană de Investiții (BEI)

 Proiect susținut de Guvernul Republicii Moldova

 Promotor ‐ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului (MADRM).

Proiectul	de	Restructurare a	Sectorului	Horticol ‐



Statistici	cheie	
a	rezultelor	Proiectului	până	în	prezent

 Numărul beneficiarilor aprobați – 52

 Suma investițiilor totale – 34 mln EUR:

Credit	BEI	– 17mln	EUR
Rata	dobânzii	medii	istorice	– până	la	4,3%



Obiectivele	Proiectului	”Livada	Moldovei”

Îmbunătățirea	
calității	

produselor	
horticole	

proaspete	și	
celor	

prelucrate

Diversificarea	
piețelor	de	
export	a	țării	

Restructurarea	
industriei	
horticole	și	
celei	conexe

Dezvoltarea	

întregului	

lanț	valoric	

horticol



Tipuri	de	plantații	horticole	eligibile	
pentru	finanțare	în	cadrul	Proiectului:

Fructe	și	pomușoare

Nuci

Struguri de	masă/tehnice



Tipuri	de	plantații	horticole	eligibile	
pentru	finanțare	în	cadrul	Proiectului (continuare):

Legume

Ciuperci LegumioaseCondimente



Tipuri	de	plantații	horticole	eligibile	
pentru	finanțare	în	cadrul	Proiectului (continuare):

Plante etero‐oleoginoase		

Plante	decorative și Arbusti



Sub‐sectoarele		acoperite	de	Proiect

1. Investiții	în	infrastructura de	post‐recoltare, inclusiv agro‐turismul
relevant	sectorului horticol.

2. Investiții	în	domeniul	horticol (plantarea,	replantarea şi/sau
restructurarea livezilor şi viilor cu	struguri de	masă,	inclusiv dezvoltarea	
pepinierelor și	serelor).

3. Investiții în dezvoltarea industriei vinicole și sectorului viticol
(struguri	tehnice).

4. Investiții în	activități	de procesare şi cele	aferente sectorului	horticol.

5. Investiții	în	infrastructura	(laboratoare,	educaţie,	formare şi dezvoltarea
siguranţei alimentelor).



Criterii	de	eligibilitate	a	Beneficiarilor	Proiectului

Beneficiarul	trebuie	sa	corespundă	următoarelor	criterii:

•să activeze în ramura horticolă sau cea conexă;

•să reprezinte persoană juridică înregistrată în conformitate cu 

legislația RM;

•să nu fie în proces de soluţionare a litigiilor, reorganizare şi/sau 

lichidare;

•să deţină licenţe/autorizații necesare pentru a funcţiona în acest 

domeniu pe teritoriul RM.



Investiții	eligibile:	domeniul	horticol

Defrișarea	plantațiilor	horticole	neproductive Plantarea/restructurarea	plantațiilor

Instalarea	sistemelor	antigrindina,
antiîngheț,	irigare,	antiploaieConstrucția/reconstrucția	halelor	specializate

*Costul	de	achiziție	a	pamintului	agricol	nu	poate	fi	partea	a	proiectului	investitional!!!



Investiții	eligibile:	domeniul	horticol	(continuare)
Utilaj,	tehnică	horticola de	diferite	tipuri



Investiții	eligibile:	domeniul	horticol	(continuare)
Pepeniere	și	sere,	inclusiv	solare	

*Sursa	de	energie	in	sere	și	pepeniere	se	accepta	numai	cea	regenerabila!!!



Investiții	eligibile:	domeniul	post‐recoltare

instalaţii	de	pre‐răcire	după	recoltare transportare	la rece, unități	de	racire

unităţi	de	sortare	şi	calibrareconstrucția/reconstrucția	
halelor	de	producere



Investiții	eligibile:	domeniul	post‐recoltare
Agroturizm	legat	cu	horticultura

*Costul	de	achiziție	a	pamintului		sub	construcție	sau	a	bunului	imobil
poate	fi	partea	a	proiectului	investitional!!!



Investiții	eligibile:	
domeniul	vinificatie si viticultura



Investiții	eligibile:	domeniul	procesare

Echiparea,	modernizarea		procesului	de	producere	,	inclusiv:

uscarea procesarea

conservarea

înghetarea	la	șoc

Producerea	
destilatelor



Investiții	eligibile:	sectorul	conex

*orice	compania	care	are	tangenta	cu	sector	horticol		din	RM	și	contribuie	la	dezvoltarea	acestuia!!!





Instrumentele	financiare	oferite	în	cadrul	Proiectului:

 Credite	investiționale

 Finanțare	în	Leasing

 Investiții	în	infrastructura	
(laboratoarele,	instițutii	de	învățămînt,	formarea	
cadrelor	și	dezvoltarea	securității	alimentelor).



I.		CREDITE INVESTITIONALE:

Condițiile de finanțare:
•termenul maxim de creditare - 10 ani

•perioada maximă de grație - 4 ani

•rata medie a dobînzii în Euro - În intervalul de la 3% pînă la 5%

•rata medie a dobînzii în MDL - appr. 8‐9% anual

Bănci partenere:
1. ProCredit Bank

2. Mobiasbanca

3. Energbank

4. Comerțbank



InnovFin – reprezinta
EU	Finantarepentru investitii inovatoare
Obiectivul programului - de a oferi garanţii suplimentare
în cazul insuficienţei necesarului de gaj, până la 50% din
valoarea gajului.

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

! Important - Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli
adăugătoare din partea clientului

!!! Nu	ai	gaj	suficient	– InnovFin e	soluția



InnovFin – (continuare)

1. Suma	eligibilă	pentru	Garantare –
de 25 000 Euro pînă la 7,500,000.00 EUR

2. Proporția	Garanției ‐ Maxim 50% 

din necesarul de gaj aferent creditului finanțat

3. Termen	– de la	36	pînă	la	120	luni

4. Bancile	participante:
– Mobiasbanca

– Procreditbank



II.					FINANȚARE	IN	LEASING:

Condițiile de finanțare:

•termenul minim de finanțare - 2 ani

•termenul maxim de finanțare - 5 ani

•perioada maximă de grație - 3 luni – 1 an

•rata medie a dobînzii în Euro ~ 5,0‐ 6,0 %

*Termenul de finanțare în leasing nu trebuie să depășească durata de
exploatare utilă a mijlocului fix.
** Bunul finanțat va servi drept gaj

Partenerii Proiectului:
1. Mobiasbanca



Total	proiect	investițional	
100%

Finanțarea	din	
sursele	BEI	
maxim 50%	

Contribuția	proprie	a 
Beneficiarului

minim 50%

Costul	total	al	proiectului	investițional	

*Contribuția proprie poate fi considerată investițiile efectuate de BP cu maxim un
an pînă la data depunerii cererii de finațare precum și investițiile ce sunt sau vor
fi efectuate în anul curent și în următorii 2 ani.



Contribuția	propriepoate	fi	
alcătuitădin	sursele	atrase	prin:

1. Programul de subvenții oferit de către AIPA  ‐ www.aipa.gov.md

2. Programul Start în afaceri (ODIMM) – www.odimm.md

3. Programul PARE 1+1 (ODIMM) – www.odimm.md

4. Proiectul Agricultură Competitivă (MAC‐P / Banca Mondială) – www.capmu.md ;

5. Proiectului Ameliorarea Competitivității (PAC‐2 / Banca Mondiala) –
www.uipac.md

6. Programele IFAD în Moldova – www.ifad.md

7. Proiectul Agricultură Performantă în Moldova (APM / USAID) ‐
https://www.facebook.com/agricultura.performanta/

8. Donații și împrumuturi de la alți donatori  și fondatori – www.finantare.gov.md

9. Credite oferite de către băncile comerciale locale și institiții de microfinanțare 
(MAIB, MICB, Fincombank, Victoriabank, Microinvest, Credit Rapid, Capital Credit, 
Total Leing, etc.)



Facilități	Fiscale/vamale	în	cadrul	Proiectului

1. Aplicarea TVA la cota “Zero” pentru livrarea pe
teritoriul țării și importul a mărfurilor, lucrărilor și
serviciilor;

2. Aplicarea Accize la cota “Zero” pentru livrarea pe
teritoriul țării și importul a mărfurilor, lucrărilor și
serviciilor;

3. Scutirea de taxele vamale la importul mărfurilor
și serviciilor;

4. Scutirea de plata pentru efectuarea
procedurilor vamale la importul mărfurilor și
serviciilor.



Etapele		principale	de	obținere	a	finanțării

Depunerea Formularului de participare către Unitate

2 Depunerea Cererii de finanțare către Instituția Partenera

3 Descrierea	proiectului	investitional	(plan	de	afaceri	simplificat)	
și prezentarea către Unitate + contracte de achiziție

4 Emiterea Avizului	de	eligibilitate	a	PI	de către Unitate

5

Examinarea și aprobarea PI de către:
•Banca comercială locală
•Directoratul Liniei de Credit
•Banca Europeana de Investiții (BEI)
•Consiliul de Supraveghere al Unității de implementare (valabil pentru
credite în valoare de 2 mln. Euro și mai mult)

6 Finanțarea și monitorizarea procesului de implementare a
proiectului investitional

1



Beneficiarii ”LivadaMoldovei”peharta țării



Unitatea	Consolidată pentru	Implementarea	și	Monitorizarea	
Proiectelor de	restructurare	a	sectoarelor vitivinicol și	horticol

Adresa:	
str. Calea Basarabiei, 18 (et. 2), Chişinău, Republica Moldova

Pagina	web:	www.livada-moldovei.md
https://www.facebook.com/livada.moldovei  

Telefoane	de	contact:
(022) 260-903 departament creditare & leasing 
(022) 100-900 linie telefonică fierbinte 





Mulțumim
pentru	atenție !!!


