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Programul AFM de finantare panouri fotovoltaice
Introducere
Programul AFM panouri fotovoltaice a demarat prin comunicatul postat pe site-ul oficial al institutiei,
specificandu-se perioada de inscriere a instalatorilor 25 Ianuarie - 1 Martie 2019.
Va rugam sa descarcati Ghidul de finantare AFM panouri fotovoltaice, de la adresa noastra
http://www.electrovox.ro/contents/en-us/d90.html si sa il lecturati cu atentie.
Conform informatiilor anterioare, sansele de obtinere a finantarii nerambursabile in acest an depind si de
promtitudinea si viteza colaborarii instalator-beneficiar final , cursa fiind contra cronometru de la
primirea acestui mesaj.
Inainte de a va hotara sa accesati acest program, va rugam sa verificati extrem de atent capacitatea dvs.
(ca Beneficiar final) sa acoperiti toate conditiile de eligibilitate si pe urma sa verificati extrem de bine
daca puteti pune la dispozitie (in timp de 1-2) luni actele necesare si obligatatorii pentru inscrierea in
program, dupa cum urmeaza:
Conditii obligatorii
ART 19 Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării
Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) persoana fizica cu domiciliul în România;
b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel
cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care
deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra
imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilulconstrucție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel
cum rezultă din cererea de finanțare;
d)imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,
vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere
pentru cauză de utilitate publică;
e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare,
la data înscrierii;
f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru
același imobil; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită
finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de toți
coproprietarii;
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g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea
colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri
fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii
imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe
construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se
întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi
individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi
spaţii cu altă destinaţie, după caz.
ART 21 Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
a) cerere de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului
prevăzut în anexa nr. 4 la ghid;
b) act de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicire notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât
solicitantul, în original;
d) act de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;
e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de
proprietate asupra imobilului construcție, pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care
sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren se va prezenta extras
de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deține
un drept de folosință și asupra imobilului-teren;
f) în situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în
cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ teritorială, din care să
rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent
adresei menționate în cererea de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”;
g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele
solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original sau în copie
legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local,
emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va
implementa proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original sau
în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate față de cea în care se
implementează proiectul.
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IN CAZUL IN CARE NU INDEPLINITI EXACT CONDITIILE ART 19 SI ART 21, TREBUIE
SA LUATI IN CONSIDERARE ABANDONAREA ACESTUI PROGRAM.
Dar, programul fiind multianual va sfatuim sa incercati in timp sa va incadrati in conditiile acestui Ghid
de finantare.
Prognoza desfasurarii programului in timp:
25 Ianuarie – 1 martie inscriere Instalatori
1-15 Martie validare instalatori
15 Martie -1 Aprilie inscriere Beneficiari Finali (de catre Instalatori)
1-15 Aprilie Publicare Lista dosare aprobate finantare
15 Aprilie – 15 Iulie Obtinere ATR
15-20 iulie - semnare contracte creditare
20 iulie 2019 – 20 martie 2020 implementare proiect
20 martie 2020- 20 Mai Decontare,...
Dar, programul poate sa se desfasoare mult mai scurt, prin conlucrarea Instalator-beneficiar final
(detalii ulterioare).
OFERTA ELECTRO-VOX
ELECTRO-VOX depune conform legii dosarul de validare in sesiunea 25 Ianuarie – 1 Martie 2019 ,
pentru a fi validat si a putea executa instalatii fotovoltaice conform programului AFM.
Criteriile de proiectare si realizare a instalatiei:
a. Instalatia de generare energie va intru-ni toate cerintele de eligibilitate conform Art. 20 din Ghid.
b. Instalatia se va oferi in varianta de 3 KWp (putere instalata panouri) minimala in program , sau
in orice varianta superioara solicitata de beneficiarul final conform necesitatilor si posibilitatii de
montaj a acestuia.
c. Instalatia se poate amplasa pe acoperis (cu diverse tipuri de finisaj (tigla, tabla tip lindab, terase
hidroizolate,...)) dar si la sol.
d. Instalatia va putea sa fie IN GRID, sau IN GRID cu back-up (baterii) folosind un invertor hibrid.
e. Vom oferi instalatie la cheie pentru majoritatea zonelor tarii.
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f. Instalatia va fi oferita in mai multe variante de calitate, optiunea fiind a clientului inclusiv pentru
independenta energetica SUNre cu pompe de caldura.
Criterii economice
Avand in vedere cele de mai sus, se poate evident observa ca proiectele sunt individuale, si ca implicit
costurile acestora sunt diferite de la caz la caz.
In toate cazurile insa AFM va deconta numai suma de 20 000 lei,..ceea ce inseamna astazi circa 4 255
euro din cheltuielile eligibile , diferenta fiind suportata de beneficiarul final din factura eligibila + TVA.
Pentru determinarea exacta a costurilor integrale ale proiectului dvs. va rugam sa completati
solicitarea ofertei tehnico economica anexata si sa transmiteti schitele si pozele solicitate
specificate in acesta.
EXEMPLU de OFERTA


Instalare pe acoperis,



Conectare in grid monofazat, puterea 3KWp, calitatea standard (vom oferi probabil 2
calitati)



In calcul au fost incluse toate echipamentele necesare, serviciile de proiectare si
administrare, manopera si transportul echipamentelor la adresa beneficiarului*



Nu sunt incluse cheltuieli de cazare si catering, acolo unde sunt necesare se vor adauga.

CALCULE preliminare pt Instalatie PV 3kw la cheie CF Ghid si Ordine ANRE orientative
EURO
ELIGIBILITATE CONTRACT
4,557.76

RON
21,277.44

COST TOTAL CONTRACT cu tva

5 383.55

25 132.56

DECONT AFM

4 284.12

20 000.00

DIFERENTA CLIENT CONTRACT

1 099.43

5 132.56

250.00

1 167.10

TOTAL DIF SUPORTATA CLIENT

1 349.43

6 299.66

COST TOTAL

5 633.55

26 299.66

DIFERENTA CLIENT AUTORIZARI/APROBARI
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In acest exemplu, costul total este de 5 633,55 euro, din care 4 284.12 euro decontati de AFM, diferenta
suportand-o clientul (beneficiarul final) respectiv 1 349,43 euro.
*calcul pentru limita 60km, ..
Completati in solicitarea anexata, valoare maxima pe care dvs. o aveti disponibila pentru acest
proiect.
Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie pe email sunpro@electrovox.ro sau la
tel 0244 567230. Timpul se scurge si daca doriti sa aveti sanse mai mari transmite ti urgent solicitarea
completata.

SC ELECTRO-VOX SRL
DIRECTOR GENERAL
Drd.ing. Coman Marius

E L E C T R O - V O X
Director General
Ing. Marius Coman
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