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31.01.2020
D807
Cerere de acord pentru finantare 
in baza legii H.G. nr. 807 / 2014
 Nr. de inreg.cerere initiala
Subscrisa,
   avand datele de identificare de la punctul I, reprezentata legal prin domnul/doamna (nume si prenume)
  avand calitatea de 
  identificata prin cod numeric personal/numar de identificare fiscala *)
   , solicit finantarea in conditiile prevederilor schemei 
 avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, aprobata prin HG nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.   *) nu este obligatoriu de completat
 I. Prezentarea intreprinderii solicitante:
Capital social  (%) detinut de :
%
%
%
%
Tara de provenienta a a companiei mama detinatoare a grupului: (daca este cazul ) 
  II.a  Prezentarea situatiei actuale a intreprinderii
(Date din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz)
%
  II.b   Prezentarea succinta a proiectului de investitii realizat in cadrul schemei, inclusiv urmatoarele informatii
 sau
  III.   Efectul stimulativ
Ajutorul de stat acordat in baza prezentei scheme are efect stimulativ, intrucat:
  IV. Declaratie pe proprie raspundere referitoare la caracteristicile intreprinderii
Subsemnatul/Subsemnata (prenume,nume)
identificat/ identificata
cu pasaport/ act de identitate (seria,nr)
cu domiciliul la adresa
in calitate de reprezentant legal al intreprinderii
declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.     Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 
___________________________________________________________________________________________________________________
Declar pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani 6), intreprinderea :
Nr. crt
Denumirea proiectului  de investitii
Locatia realizarii  investitiei(jud)
Anul acordarii  ajutorului
Furnizorul  ajutorului
Actul  normativ
Cuantumul ajutorului 
- euro7)-
Total
De asemenea declar pe propria raspundere ca intreprinderea:
Nr. crt
Denumirea proiectului  de investitii
Locatia realizarii  investitiei(jud)
Anul acordarii  ajutorului
Furnizorul  ajutorului
Actul  normativ
Cuantumul ajutorului 
- euro7)-
Total
6)  Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori.
 II.b   Centralizatoare aferente Planului de investitii  (fara TVA)
Atentie ! Daca modificati 'Anul estimat al demararii investitiei' sau 'Anul estimat al finalizarii investitiei', datele din 'Planul de investitii' se vor sterge !
Calcul
Calcul
 -lei-
Nr. crt.
An calend.
Categoria de cost
Valoare costuri eligibile (lei)
(val_e)
Valoare costuri neeligibile (lei)
(val_ne)
Valoare ajutor de stat solicitat (lei)
(ajut_sol_ch)
Total
Centralizator  ajutor de stat pe categorii de cost
 Categoria de cost  
Valoare costuri eligibile
(val_e_cat)
Valoare ajutor de stat solicitat
(ajut_sol_cat)
Categoria de cost
 Categoria de cost :
1-realizare constructii 
2-inchiriere constructii
3-instal.teh.,masini,echipamente
4-inv. in active necorporale
 
Calcul
'Valoarea ajutorului de stat solicitat' nu poate depasi 'Valoarea ajutorului de stat' calculat ('Valoare costuri eligibile' * 'Intensitatea maxima pe regiune' / 100.
Calcul
Total
Total categ.1+2+3
Centralizator ajutor de stat pe ani
An calendaristic
Valoare costuri eligibile 
(val_e_ani)
Valoare costuri neeligibile 
(val_ne_ani)
Categoria de cost
Valoare ajutor de stat solicitat (ajut_sol_ani)
Total
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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