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Destinaţia 
creditului 

investițional 

 Procurarea, construcția și reconstrucția depozitelor frigorifice pentru păstrarea producției agricole cu 
valoare adăugată înaltă (PAVAÎ), cum sunt fructele, legumele, rădăcinoasele și procurarea terenului aferent. 

 Procurarea echipamentului pentru depozitele frigorifice pentru PAVAÎ. 
 Procurarea echipamentului de sortare, spălare, procesare, uscare, congelare și ambalare a PAVAÎ. 
 NOU: Procurarea, construcția și reconstrucția serelor și procurarea terenului aferent.  
 NOU: Procurarea echipamentului pentru utilarea serelor. 
 NOU: Procurarea echipamentului nou de irigare pe plantație. 
 NOU: Înființarea plantațiilor multianuale de copaci fructiferi, nuci, struguri de masa, pomușoare. 
 NOU: Procurarea, înființarea și dezvoltarea pepinierelor de creștere a pomilor fructiferi, butașilor de viță de 

vie de soiuri de masa, legumelor și pomușoarelor. 
 Procurarea, construcția, reconstrucția și utilarea laboratoarelor de control al calităţii a PAVAÎ, precum și 

procurarea terenului aferent. 
 NOU: Procurarea stațiilor meteo noi pentru scopuri agricole. 
 Procurarea, construcția, reconstrucția și utilarea altor încăperi de prelucrare și păstrare a PAVAÎ și 

procurarea terenului aferent.  
 Construcția și reconstrucția infrastructurii nemijlocit aferente, precum îmbunătățirea eficienței energetice, 

în cadrul proiectului global de construcție sau reconstrucție a încăperilor de prelucrare și păstrare a PAVAÎ. 
 Procurarea camioanelor de generație Euro 5 și Euro 6 și semiremorcilor frigorifice în cadrul exploatării 

afacerilor agricole ce au la bază producția agricolă cu valoare adăugată înaltă. 

În limita a 10% din suma împrumutată pentru cheltuieli de dare în funcțiune și asigurare a exploatării 
optime a echipamentului procurat din sursele creditului, inclusiv instruirea personalului.  

Creditul 
operațional 

Beneficiari 

Toți producătorii agricolii, persoane juridice înregistrate conform legislaţiei Republicii Moldova, cu forma de 
proprietate exclusiv privată, din domeniul agroalimentar, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile 
individuale agricole, societățile comerciale de producere, procesare, păstrare și comercializare a producției 
agricole sau de prestare a serviciilor în domeniul agricol, dar și asociaţiile de fermieri, cooperativele de 
afaceri și alte societăți ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către legislație. Antreprenorii 

începători, femeile din mediul rural și societățile fără istorie creditară sunt încurajați să participe în Program. 

Aria de eligibilitate a Programului cuprinde raioanele Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Călărași, Criuleni, 
Dubăsari, Hâncești, Leova, Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești și Ungheni, UTA Găgăuzia precum și 
localitățile extraurbane a municipiului Chișinău. 

Suma 
creditului 

NOU: Valoarea creditului poate varia între 5.000 și 600.000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR. 
Creditele sunt acordate prin intermediul băncilor comerciale: Banca Socială, Comerţbank, Energbank, 
Mobiasbanca – GSG, Moldindconbank, Moldova – Agroindbank şi Victoriabank. 

Rata 
dobânzii 

Rata dobânzii este fluctuantă şi este revizuită în lunile februarie și august ale fiecărui an. Pentru creditele în 
MDL rata dobânzii depinde de rata reală și cea prognozată a inflaţiei în Republica Moldova. Pentru creditele 
acordate în USD și EUR rata dobânzii depinde de piaţa bancară internaţională. 

Termen  
Termenul creditului Compact este de la 3 la 7 ani,  
Perioada de grație este de până la 12 luni pentru principal și până la 6 luni pentru plata dobânzii. 
Termenul creditul operațional este limitat la 18 luni. 

Avantaje 

1. Perioadă lungă de rambursare a creditului: până la 7 ani. 
2. Scutiri fiscale a procurărilor din mijloacele creditului: taxa pe valoare adăugată și taxele vamale. 
3. Rata dobânzii este competitivă. 
4. Sume mici, de la 5.000 USD (sau echivalentul lei, euro), pentru necesitățile producătorilor mici.  
5. Suport și consultanță în cadrul investiţiilor în infrastructura post-recoltare. 
6. Asistenţă la perfectarea documentelor necesare pentru creditare. 

Contact 
 
 

Cereți 
CREDITELE 
COMPACT  

de la Banca 
dvs. 

Fondul Provocările Mileniului Moldova 
(FPM Moldova) 

 
Sergiu Luchiţa – Coordonator,  
Activitatea Acces la Finanţare în Agricultură 
Str. Nicolae Iorga 21, MD-2012 Chișinău. 
Tel.: 022 85 22 92; Mob.: 060 30 12 93 
E-mail: credit@mca.gov.md 
Web: www.mca.gov.md  

Proiectul Competitivitatea Agricolă și 
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) 

 
Centrul de Dezvoltare a Lanțurilor Valorice 
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202 (Kentford), 
MD-2004 Chișinău. 
Tel.: 022 59 52 65 
E-mail: Viorel_Leahu@dai.com  
Web: www.aced.md 

 


