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Stimati domni,
Ploiesti 11 04 2019
Primiti acest comunicat deoarece sunteti inregistrati in baza noastra de date ca potential beneficiar al unei instalatii
fotovoltaice finantate partial de AFM.
Programul AFM este in derulare etapa validarea instalatorilor,..este adevarat ca inregistreaza intarzieri iar prognoza
desfasurarii programului este dificila.
Avem certitudinea ca firma noastra se va afla pe lista instalatorilor validati.
Dupa data de 12 Aprilie 2019 veti primi de la noi ofertele tehnico economice pentru solicitarea dvs. ca beneficiar final al
instalatiei fotovoltaice.
Odata cu acestea vor fi trimise si conditiile contractuale detaliate si variante explicate ale ofertelor. Perioada in care vom
incheia contractul intre firma noastra (in calitate de instalator) cu dvs. va fi 18-29 Aprilie 2019.
Prognoza desfasurarii programului (grafic Gantt anexat)
(toate datele sunt din anul curent 2019)
11/04 - transmitere comunicat EVX
12/04 - afisarea pe site AFM a ultimei liste de solicitare documente dosare validare instalatori.
12-17/04 - transmitere oferte instalatii catre solicitanti de catre Electro-Vox

18/04- - incheiere contracte instalator-solicitant
18/04 - START solicitare documente necesare inscrierii solicitanti
22/04 - lista instalatorilor validati publicata de AFM
24/04-03/05 - incheiere contracte AFM cu instalator
30/04 - incepere trimitere acte solicitant la instalator
06/05 - incepere inscriere solicitant in program AFM
Ca urmare , avand in vedere ca unele acte expira in termen de 30 de zile de la obtinere va informam ca din cauze de
precautie este bine sa aveti eliberate actele cu data de 3 Mai 2019. In consecinta introducerea cererilor la autoritati
trebuie efectuata in jurul datei de 18 Aprilie 2019 sau mai devreme chiar.
Va informam ca aceste date pot fi decalate din cauza unor intarzieri procedurale AFM si sa fiti nevoiti sa reinoiti
actele expirate, insa sansa unei inregistrari in sistem "printre primii" confera mai multe sanse de finantare.
pentru informatii suplimentare email dedicat sunpro@electrovox.ro

EXTRAS din Ghidul de finantare varianta 12 Martie 2019
Documente necesare solicitantului în vederea înscrierii
Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea
a încheiat contract de participare sunt:
a) cererea de finantare, în original, completata integral prin tehnoredactare,
conform formularului prevazut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;
b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;
c) împuternicirea notariala, în situatia în care cererea de finantare este
semnata de catre altcineva decât solicitantul, în original;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii,
în copie;
e) extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din
care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va
implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri
fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta, în
plus fata de extrasul de carte funciara aferent constructiei, extras de carte
funciara, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care sa rezulte ca
este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren;
e^1) copia cartii funciare colective, din care sa rezulte maximum doua unitati
individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate sa fie egale cu 1 (un)
întreg, în cazul imobilelor constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar
restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara
colectiva si câte o carte funciara individuala;
(la 12-03-2019 Articolul 21
din Sectiunea 1 , Subcapitolul II , Capitolul II
a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7 martie 2019,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)

f) în situatia în care informatiile din cererea de finantare nu corespund, în
parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciara, se va
prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritoriala, în original sau
copie, prin care sa se realizeze corespondenta datelor respective;
(la 12-03-2019 Litera f) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Subcapitolul II ,
Capitolul II a fost modificata de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 232 din 7
martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019)
g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul
de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii,
în original, în copie legalizata sau emis în SPV;
h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte
venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea
publica locala în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul, în termen de
valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizata;
i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte
venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea
publica locala în a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, în termen de
valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizata, în cazul în
care solicitantul are domiciliul în alta localitate decât cea în care se
implementeaza proiectul.
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