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DOCUMENTAŢIA NECESARĂ 

 

1. DOCUMENTAŢIA PRIVIND STATUTUL ŞI RESTUL DOCUMENTAŢIEI 

 

A) Societăţile comerciale şi antreprenorii: 

- Cererea (Cererea pentru aprobarea creditului pe termen lung cu anunţul la concursul Fondului pentru 
aprobarea garanţiilor) 

- Antecalculul vânzătorului de echipament prezentat în EUR sau RSD dacă cererea se referă la creditul 
în dinari care trebuie să conţină specificarea tuturor cheltuielilor cu privire la proiectul de reducere 
ales şi în dependenţă de tipul echipamentului care se instalează, respectiv care se înlocuieşte;  

- Planul de afaceri sau un alt document care dovedeşte justificarea economică a investiţiei;  
- Avizul semnat şi autentificat pentru eliberarea raportului Biroului de Credite al BNS; 
- Fotocopia raporturilor financiare complete pentru ultimii doi ani; 
- Bilanţul brut în conformitate cu procedurile băncilor şi  Specificarea pentru ultimul cont anual şi pe data  
bilanţului brut al următoarelor conturi: participarea la capital, creditele pe termen lung, cumpărătorii din 
ţară, cumpărătorii din străinătate, contul la bancă, furnizorii din ţară, furnizorii din străinătate, creditele  
pe termen scurt şi mijloacele de bază; 
- Fotocopia rapoartelor financiare consolidate autentificate dacă semnatarul cererii aparţine grupei 

persoanelor afiliate care sunt supuse obligaţiei legale de întocmire a acestora; 
- Fotocopia cartonului semnăturilor depuse ale conturilor curente ale băncilor (pentru băncile la care 

sunt deschise conturile curente); 
- Adeverinţe ale altor bănci la care sunt deschise conturile cu privire la traficul realizat şi media conturilor 

valutare şi în dinari pentru anul precedent şi în curs, până la data prezentării cererii; 
- Fotocopia actului privind înfiinţarea şi a Statutului; 
- Semnătura autentificată a persoanelor autorizate pentru reprezentare (formularul OP) şi fotocopia 
Hotărârii privind numirea persoanelor autorizate pentru reprezentare; 
- Fotocopia Extrasului din evidenţa fiscală cu codul fiscal (CIF), dacă CIF nu este cuprins în Decizia privind 
înregistrarea subiectului economic a Agenţiei pentru Registre Economice; 
- Fotocopia extrasului din Registrul gospodăriilor agricole; 
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor venituri publice; 
- Fotocopia buletinului de identitate al semnatarului cererii şi al persoanelor autorizate pentru 
reprezentare (sau datele tipărite de pe cititorul buletinului de identitate electronic); 
- Dovadă cu privire la achitarea cheltuielilor de realizare a Concursului; 
- Declaraţia privind persoanele afiliate (formularul băncii/Fondului); 

 

Fondul şi banca pot solicita şi documentaţie suplimentară dacă apreciază că este necesară pentru 
procesul de decidere.  

 

 
        B)  Gospodăriile agricole înmatriculate: 
 

1. Antecalculul vânzătorului de echipament prezentat în EUR sau RSD dacă cererea se referă la 
creditul în dinari care trebuie să conţină specificarea tuturor cheltuielilor cu privire la proiectul de 
reducere ales şi în dependenţă de tipul echipamentului care se instalează, respectiv care se 
schimbă;  
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2. Adeverinţă privind statutul gospodăriei agricole eliberată de Ministerul Finanţelor RS – Direcţia 
de Trezorerie – dacă nu există dovadă privind înregistrarea structurii însămânţărilor şi a 
şeptelului; 

3. Fotocopia cardului contului cu destinaţii fixe sau a Contractului privind deschiderea contului cu 
destinaţii fixe anunţat la Direcţia pentru achitări agrare, drept cont curent cu destinaţii fixe  al  
gospodăriei agricole familiale înmatriculate; 

4. Fotocopia Deciziei Direcţiei Fiscale privind obligaţiile fiscale  din ultimele 12 luni – pe venitul 
cadastral/venitul real/bunurile semnatarului Cererii şi ale membrilor gospodăriei lui; 

5. Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale ale semnatarului Cererii şi 
ale membrilor gospodăriei lui până la data prezentării Cererii;  

6. Dovadă privind înregistrarea structurii însămânţărilor şi a şeptelului, dacă se ocupă cu zootehnia, 
la Ministerul Finanţelor RS – Direcţia de Trezorerie; 

7. Fotocopiile buletinului de identitate al semnatarului cererii şi ale membrilor gospodăriei (ambele 
părţi) sau extrasul cu chip al cardului de identitate; 

8. Adeverinţa privind veniturile membrilor gospodăriei; 
9. Declaraţia privind persoanele afiliate (se poate prelua de pe site-ul Fondului, semnată de client 

indiferent dacă există persoane afiliate sau nu; 
10. Adeverinţe ale băncilor de afaceri privind traficul realizat şi media conturilor valutare şi în dinari 

pentru anul precedent şi în curs, până la data prezentării cererii; 
11. Dovadă cu privire la achitarea cheltuielilor de realizare a Concursului. 

 
Fondul şi banca pot solicita şi documentaţie suplimentară dacă apreciază că este necesară pentru 
procesul de decidere.  
 
 
3) DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU INSTITUIREA IPOTECII:  
 

 Extras din cărţile funciare pentru imobilele care se găsesc în teritoriul în care se ţin cărţile 
funciare, sau transcrierea din lista imobilelor a serviciului pentru cadastrul imobilelor,pentru 
teritoriul în care este instituit cadastrul imobilelor în forma înscrierii complete, în conformitate cu 
reglementările în vigoare; 

 fotocopia (ambele pagini) a buletinului de identitate/cardul cu chip al tuturor proprietarilor 
persoane fizice, respectiv coproprietarilor imobilului  

 Hotărârea organului de administraţie privind înscrierea ipotecii pe imobil (dacă proprietarul este 
persoană  juridică), iar dacă cel care dă gajul este a doua persoană juridică, decizia privind 
înregistrarea subiectului economic la Agenţia pentru Registre Economice, statutul, respectiv actul 
privind înfiinţarea şi Formularul OP; 

 fotocopia buletinului de identitate (ambele părţi) sau extrasul cardului de identitate cu chip al 
soţului/soţiei proprietarului, respectiv ale soţului/soţiei coproprietarului imobilului (dacă 
proprietarul imobilului este persoană fizică); 

 evaluarea valorii pe piaţă a imobilului făcută de expertul judiciar autorizat, de pe lista băncii, 
înregistrat în Registrul experţilor judiciari permanenţi pentru domeniul agriculturii, dacă obiectul 
ipotecii este obiectivul locativ/de gestiune, în baza deciziei Ministerului Justiţiei sau evaluarea 
valorii pe piaţă a imobilului făcută de Direcţia Fiscală. 
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