Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electric ă, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
Anexa 1 - Lista instalatorilor ale căror dosare necesită documente în forma corectă și/sau clarificări.

Nr. crt.

Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

Motivele pentru care sunt solicitate documente clarificatoare

1

309/PF

19.03.2019

GAMA TOP INSTAL SRL

ARGEȘ

2

311/PF

19.03.2019

MECANOELECTRICA
SRL

GORJ

3

314/PF

19.03.2019

GENERAL PREST SA

ARGEȘ

Din documentele referitoare la personal depuse (extras Revisal) nu rezultă intervalele de vechime. Se solicită
clarificări, conform art. 13, alin 5.

4

316/PF

19.03.2019

ELCAS SYSTEMS 2001
SRL

ARGEȘ

Procesul verbal depus nu este în copie certificată "conform cu originalul". Documentele referitoare la persoanal
prezentate (Raport per salariat din Revisal) nu sunt însușite prin semnătură de către instalator, în original.

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii.
Având în vedere că din Certifictul constatator depus rezultă că solicitantul se află în procedură de divizare parțială
este necesară depunerea Proiectului de divizare , in copie conform cu originalul.

5

325/PF

20.03.2019

TOTHWILL S.R.L.

Bihor

Atestatul ANRE nu este certificat ,,conform cu originalul”, documentele din care rezulta executarea lucrarilor de
instalatii nu sunt certificate ,,conform cu originalul". Din documentele referitoare la existența personalului
specializat - inginer profil electric și angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice, nu rezultă
codurile REVISAL. Dosarul de validare nu a fost depus conform dispoziţiilor art.13 din ghidul de finanţare ( nu
este opisat ).

6

328/PF

20.03.2019

INTER HEAT SRL

BUCUREȘTI

Nu a prezentata raport per salariat extras din REVISAL de unde sa rezulte ca are personal angajat cod cor 741103
si 2151- revisal .

7

329/PF

20.03.2019

URBIOLED SRL

IAȘI

Nu a prezentat Proces verbal de receptie sau proces verbal de revizie la contractul de executie lucrari nr.
2473/23.06.2016.

8

336/PF

21.03.2019

STARTCON CG SRL

OLT

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare.

9

340/PF

21.03.2019

ALLSYS ENERGY SA

BUCUREȘTI

10

341/PF

21.03.2019

REPCONS SRL

SIBIU

11

342/PF

21.03.2019

LUKAMET STAAL BV
SRL

GALAȚI

În documentele transmise există neconcordanțe între contracte și recomandări/certificare de bună execuție și nu se
poate stabili dacă a executat lucrări de instalare panouri fotovoltaice. Se solicită clarificări conform art. 13, alin 5.

12

345/PF

21.03.2019

MAXIMUS GENERAL
SERVICES SRL

BUCUREȘTI

Propus spre remediere potrivit art. 13, alin. (5) din Ghidul de finantare aferent Programului. Cererea de validare nu
respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii.

13

355/PF

22.03.2019

P.PLUS 2002 SRL

BUCUREȘTI

Certificarea "conform cu originalul" nu este însușită prin semnătură (pentru copia atestatului și copiile
documentelor din care rezultă executarea lucrărilor de instalare).

14

356/PF

22.03.2019

DACOS ELECTRICAL
GROUP SRL

BUCUREȘTI

Din documentele depuse nu rezultă clar executarea lucrărilor de instalare panouri; documentele depuse nu sunt
însușite de beneficiarii lucrărilor.

Din documentele depuse nu rezultă executarea lucrarilor de instalare a panourilor fotovoltaice sau prestarea
serviciilor de mentenanță a sistemelor de panouri. Se solicită clarificări, conform art. 13, alin. (5).
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare.

Nr. crt.

Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

15

362/PF

25.03.2019

SAMGEC SRL

Judeţ

Motivele pentru care sunt solicitate documente clarificatoare

Conform certificatului constatator depus există doi administratori ai societății făra a fi făcute precizări cu privire la
SATU MARE dreptul de reprezentare. Nu rezultă că semnatarul cererii de validare are puteri de reprezentare. Se va depune
documentul conform căruia semnatarul cererii are calitatea de reprezentant legal.

16

364/PF

25.03.2019

COSMOCHIM SRL

VÂLCEA

Nu a depus certificat ANRE din care sa rezulte ca are competente de tip Bp conform certificatului constatator
depus există doi administratori ai societății. Din certificatul constatator depus nu rezultă că semnatarul cererii de
validare are puteri de reprezentare. Se va depune documentul conform căruia semnatarul cererii are calitatea de
reprezentant legal.

17

365/PF

25.03.2019

ELECTROMEB OL SRL

BACĂU

Nu a depus documente doveditoare ca a instalat sau a prestat servicii de intretinere / mentenanta a sistemelor de
panouri fotovoltaice (proces verbal de receptie la contractul de vanzare cumparare ). Nu a depus document
doveditor (raport per salariat ca are angajat activ ) cod. cor.2151- revisal.

18

367/PF

25.03.2019

ELECTROINST SCINTEIE
SRL

VASLUI

Din documentele depuse (contract 3241/29.10.2018 si PV aferent) nu rezulta in mod clar experienta in mentenanta
sistemelor de panouri fotavoltaice. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid,
valabil la data depunerii.

19

371/PF

25.03.2019

MIN CONS SRL

IALOMIȚA

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii.

20

372/PF

25.03.2019

ZOZOVILL SRL

HARGHITA

Documentul prezentat privind personalul angajat nu a fost prezentat conform cerintelor ghidului (per salariat).

