
Notă informativă

privind compensația totală sau parțială a dobânzilor aferent creditelor investiționale contractate
de întreprinderile mici și mijlocii

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 780 din 9 noiembrie 2022 a fost aprobat
Regulamentul privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare
investiționale, contractate de întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM), publicat în Monitorul Oficial
din 15.11.2022.

Potrivit prevederilor Regulamentului, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a
fost abilitată să compenseze 2 puncte procentuale din dobânda aferentă creditelor investiționale cu
sold activ la situația din 01 august 2022. 

Compensațiile urmează a fi acordate pentru perioadele de calcul august – decembrie 2022, iar
acestea nu vor depăși suma cumulativă de 300 mii lei per agent economic. Sunt eligibile spre
compensare creditele investiționale acordate în lei, cu excepția creditelor contractate pentru
procurarea autoturismelor sau imobilelor cu destinație locativă. Totodată, beneficiari ai
compensației sunt ÎMM-urile care întrunesc cumulativ, următoarele condiții:

− sunt clasificate în condițiile Legii 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii și
nu cad sub incidența art. 12. (3) din Legea menționată;

− destinația creditului investițional se încadrează în următoarele domenii de activitate :

✔ AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT;

✔ INDUSTRIA EXTRACTIVĂ;

✔ INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE;

✔ DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR,
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE;

✔ ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ (cu excepția entităților
care își desfășoară activitatea în municipiile Chișinău și Bălți);

✔ INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII.

− dețin un credit investițional cu sold activ la situația din 1 august 2022, care a fost contractat
pentru o perioadă de cel puțin 24 luni. Se consideră eligibile pentru compensare inclusiv
creditele investiționale refinanțate, cu condiția că termenul scadent al contractului de credit
inițial, cumulativ cu termenul contractului refinanțat depășește 24 luni;

− creditul investițional pentru care se solicită compensarea este clasificat în categoria de risc
”Standard”, ”Supravegheat” sau care sunt reclasificate în categoria ”Substandard” ca efect
al prelungirii și/sau renegocierii, conform Regulamentului cu privire la clasificarea
activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.231/2011;

− au achitat dobânda către Creditor, care se solicită a fi compensată.

Nu constituie obiect al compensării comisioanele și plățile percepute de Creditor pentru
examinarea dosarului, de acordare, de deservire a creditului, pentru achitare anticipată, penalități,
dobânzi de întârziere, precum și alte plăți decât dobânda.

Cererile de compensare vor putea fi depuse în format online pe o platformă electronică, începând
cu data de 21 noiembrie 2022 până la data de 28 februarie 2023.



Pentru solicitarea compensării se prezintă următoarele documente, în format electronic, cu
aplicarea semnăturii electronice avansate calificate:

a) cererea de solicitare a compensării;
b) contractul de acordare a creditului, cu anexarea graficului de rambursare;
c) pentru creditele refinanțate se prezintă inclusiv contractul de credit inițial;
d) documentul, eliberat de creditor, în conformitate cu modelul aprobat de către ODA;
e) declarație pe propria răspundere cu privire la corectitudinea informației prezentate.

Suma pasibilă compensării este determinată reieșind din valoarea dobânzii achitate pentru
perioada aferentă căreia se solicită compensarea, prin aplicarea următoarei formule:

𝐶 = 𝐷 ∗ 2% /𝑅𝑑%

unde:

C - valoarea compensării lunare, exprimată în lei;

D – valoarea dobânzii achitate pentru perioada care se solicită a fi compensată, exprimată în lei;

Rd% – rata dobânzii aplicată de creditor în perioada ce se solicită a fi compensată, exprimată în %.
În cazul când pe parcursul perioadei au fost aplicate rate ale dobânzii diferite, se va utiliza rata
medie ponderată a dobânzii pentru perioada respectivă.

Plata compensației se efectuează lunar, în luna următoare acceptării cererii și aprobării statutului
de Beneficiar.

Exemplu:

Entitatea Z, având genul de activitate din domeniul agriculturii și clasificată ca IMM în
conformitate cu Legea nr. 179/2016, la data de 15.07.2022 a contractat un credit în sumă de
1,000,000 lei de la o instituție bancară pe un termen de 60 de luni pentru procurarea tehnicii
agricole, la o rată a dobânzii de 15% anual. La data de 15.09.2022 rata dobânzii a fost majorată cu
2 p.p. La momentul depunerii cererii creditul este clasificat de bancă în categoria ”Supravegheat”
și nu există restanțe aferent achitării creditului și dobânzii aferente acestuia.

Conform contractului de credit s-a convenit asupra următorului grafic de rambursare (extras):

Luna Data Sold Credit Dobânda
1 15.08.2022 1 000 000,00 lei 16 666,67 lei 12 500,00 lei
2 15.09.2022 983 333,33 lei 16 666,67 lei 12 291,67 lei
3 15.10.2022 966 666,67 lei 16 666,67 lei 13 694,44 lei
4 15.11.2022 950 000,00 lei 16 666,67 lei 13 458,33 lei

Care va fi suma pasibilă compensării pentru lunile septembrie-octombrie 2022?

✔ Dobânda calculată și achitată pentru august: 1,000,000*0.15*15/365=6,164.38 lei
✔ Dobânda calculată și achitată pentru septembrie: 983,333.33*0.15*15/365+966,666.67

*0.17*15/365=12,815.07 lei
✔ Dobânda calculată și achitată pentru octombrie:

966,666.67*0.17*15/365+950,000.00*0.17*16/365=13,832.88 lei

Valoarea totală a compensației pentru perioada august-octombrie va fi:



6,164.38*2%/15%+12,815.07*2%/((15%*983,333.33+17%/966,666.67)/1,950,000)+
13,832.88*2%/17%=4,052.20 lei


