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DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII NECESARE PENTRU ANALIZA PRELIMINARĂ 

A ELIGIBILITĂŢII - HG 807/2014 

 
1) Situațiile financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar 

încheiat (Formularele 10-40) si dovada depunerii acestora la Agenţia Natională de 

Administrare Fiscală 

2) Actul constitutiv al firmei (ultima variantă, în cazul în care forma inițială a suferit 

modificări) 

3) Certificat constatator de dată recentă 

4) Documentul prin care se face dovada deținerii locației investiției (contract de vânzare 

cumpărare, contract de concesiune, contract de închiriere, extras de carte funciara, 

sau orice alt document cu caracter juridic). 

5) Terenul/ cladirea unde se va realiza investiția sunt libere de sarcini (fără ipoteci)? 

6) Compania (sau companii afiliate) a efectuat o relocare către unitatea în care urmează 

să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori 

înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă 

un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după 

finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul? 

7) O scurtă descriere a activității curente a companiei. 

8) Scurtă prezentare a ceea ce se dorește prin realizarea investiției (de ex. înființarea unei 

noi unități/ extinderea capacității unei unități existente/ diversificarea activității 

existente prin realizarea de noi produse/ servicii); Care este activitatea economica 

conform clasificarii CAEN pentru care doriti realizarea investitiei? 

De ce este necesară realizarea investiției? În câți ani/câte luni doriți să faceți investiția? 

9) Lista de utilaje, echipamente care vor fi achiziționate în cadrul proiectului (nume, 
cantitate, pret, anul achiziţiei). 

10) Care este valoarea estimativa a intregii investitii (constructie spatiu (daca e cazul) + 
utilaje/echipamente)? 

11) Câte locuri de muncă veți crea ca urmare a realizării investiției? 
 
 
 

 

 


