FINANŢAREA DIN RESURSELE IFC
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Clienţi eligibili

Destinaţii
excluse pentru
finanţare

Condiţii
suplimentare

maxim 750 000 USD sau echivalentul în EURO, beneficiarul având dreptul
să convertească ulterior suma creditului în valută naţională.
a) până la 5 ani - pentru proiecte investiţionale;
b) până la 2 ani – pentru completarea mijloacelor circulante.
în concordanţă cu nivelul dobânzilor aplicate pe piaţa financiara a
Republicii Moldova.
lunar.
a) pentru proiecte investiţionale – lunar, începând cu luna a 13-a de
utilizare a creditului
b) pentru completarea mijloacelor circulante – lunar, începând cu luna
a 7-a de utilizare a creditului
Întreprinderile înregistrate în conformitate cu cerinţele legislaţiei
Republicii Moldova şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) cota capitalului privat este majoritară (cota capitalului public nu mai
mult de 49%)
b) îndeplinesc cel puţin doua din următoarele 3 criterii:
(i) cifra de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul a 15 mln. USD;
(ii) valuta bilanţului nu depăşeşte echivalentul a 15 mln. USD;
(iii) numărul de angajaţi este până la 500 persoane.
1. Producţia şi / sau comerţul mărfurilor, produselor care sunt
considerate ilegale conform legislaţiei Republicii Moldova, sau
legislaţiei şi convenţiilor internaţionale, sau supuse unor interdicţii
internaţionale, cum ar fi produsele farmaceutice, pesticide /erbicide,
substanţe care deteriorează stratul de ozon.
2. Producţia de armament şi echipament militar.
3. Producţia sau comerţul băuturilor alcoolice (cu excepţia vinului şi a
berii).
4. Producţia sau comerţul produselor de tutungerie.
5. Jocurile de noroc, cazinouri şi activităţi similare.
6. Producerea sau comerţul substanţelor radioactive. Cu excepţia
echipamentelor medicale sau de control (evaluare) a calităţii.
7. Producerea sau comerţul cu fibre din asbest. Excepţie constituie
produsele cu conţinut de asbest mai puţin de 20%.
8. Activităţi dăunătoare sau care includ orice formă de exploatare a
muncii copiilor.
9. Producerea sau comercializarea lemnului sau a altor produse silvice,
altele decât cele din păduri administrate.
10. Investiţii în valori mobiliare şi operaţiuni financiare speculative.
• Nu se vor acorda împrumuturi persoanelor afiliate băncii.
• Nu sunt eligibile transferurile în ţările care nu sunt membre ale
Băncii Mondiale.

