Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
Anexa 1 - Lista instalatorilor persoane juridice - Contestaţii respinse
Nr. înreg cerere de
validare

Nr. înreg
contestatie

Solicitant

Județ

Motivele respingerii inițiale

1

32/PF/12.02.2019

01/CPF/01.03.2019

ELECTRO-VOX SRL

PRAHOVA

Contractele depuse sunt incomplete si nu se pot corela cu procesele verbale de Se respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată, în baza art. 11 lit. i) și art. 13 alin. 7 lit. b) și c)
receptie.
din Ghidul de finanţare aferent programului întrucât solicitantul avea obligaţia depunerii
contractului/contractelor prin care trebuia să dovedească experienţa în instalarea şi
întreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice la momentul depunerii dosarului de
validare.

2

18/PF/08.02.2019

02/CPF/04.03.2019

T&M ELECTROSTART
2009 SRL

TIMIȘ

Nu au fost depuse documente pentru dovada experienței în instalarea,
întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice. Nu au fost
prezentate documentele doveditoare referitoare la experiența personalului
specializat(nu rezultă cod COR).

Se respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată pentru motivul "nu au fost depuse documente
pentru dovada experienței în instalarea, întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri
fotovoltaice", în baza art. 11 lit. i) și art. 13 alin. 7 lit. b) și c) din Ghidul de finanţare aferent
programului, întrucât solicitantul avea obligaţia depunerii documentelor care dovedesc
experienţa în instalarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri fotovoltaice
(contracte, procese-verbale de recepţie), în copii certificate „conform cu originalul“ la
momentul depunerii dosarului de validare.

3

17/PF/08.02.2019

03/CPF/05.03.2019

MIN CONS SRL
SLOBOZIA

IALOMIȚA

Dosarul de validare nu a fost depus conform dispoziţiilor art.13 din ghidul de
finanţare ( nu este opisat şi paginat). Potrivit Certificatului Constatator nr.
1265/21.01.2019 obiectul de activitate 4321 - lucrări de instalații electrice nu este
autorizat.

Se respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată pentru motivul "dosarul de validare nu a fost
depus conform dispoziţiilor art.13 din ghidul de finanţare ( nu este opisat şi paginat)" .
Conform art. 13 alin. (5), transmiterea de către instalator a documentelor în forma corectă sau
a clarificărilor, este o etapă intermediară pe parcursul analizei dosarului de validare, comisia
de validare având competența de a verifica și constata corectarea motivelor de respingere cu
posibilitate de remediere și de a propune spre aprobarea sau respingerea Comitetului director,
cererile de validare analizate. Urmare celor prezentate, menționăm că documentul atașat
contestației, respectiv opisul, este un document care însoțea cererea de validare la data
depunerii dosarului și nu poate fi luat în considerare, întrucât nu înlătură motivul de respingere
reprezentat de neîndeplinirea criteriului de eligibilitate. Publicarea motivelor de respingere a
cererii de validare atestă faptul că solicitantului instalator nu îi mai sunt aplicabile la acest
moment prevederile art. 13 alin. (5), întrucât, la data depunerii cererii de validare, acesta nu
îndeplinea unul dintre criteriile de eligibilitate.
Se respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată pentru motivul "potrivit certificatului constatator
nr. 1265/21.01.2019 obiectul de activitate 4321 - lucrări de instalații electrice nu este
autorizat.", în baza art. 11 lit. b) și art. 13 alin. 7 lit. c) din din Ghidul de finanţare aferent
programului. Conform certificatului constatator nr. 4437 depus în contestație, autorizarea
activității de lucrări de instalaţii electrice a fost făcută în 28.02.2019, astfel, nu se dovedește
eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare, respectiv 08.02.2019. Totodată,
art. 13 alin. 7 lit. c) stabileşte că “atrag respingerea dosarului de validare: [...] “ neîndeplinirea
unui criteriu de eligibilitate”.

4

03/PF/29.01.2019

04/CPF/06.03.2019

CONTROL POINT SRL

BRAȘOV

Certificatul ANAF nr. 926/04/18.01.2019 prezintă obligații de plată
restante.Lipsesc contracte de execuție/întreținere/mentenanță.

Se respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată pentru motivul "certificatul ANAF nr.
926/04/18.01.2019 prezintă obligații de plată restante", în baza art. 11 lit. c) și art. 13 alin. 7 lit.
c) din Ghidul de finanţare aferent programului. Conform adresei ANAF - Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov
depusă în contestație, reiese că la data de 01.03.2019 solicitantul nu figurează în evidențele
fiscale cu debite restante, astfel, nu se dovedește eligibilitatea solicitantului la data depunerii
cererii de validare, respectiv 29.01.2019. Totodată, art. 13 alin. 7 lit. c) stabileşte că “atrag
respingerea dosarului de validare: [...] “ neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate”.
Pentru motivul "lipsesc contracte de execuție/întreținere/mentenanță", se respinge contestaţia
ca fiind neîntemeiată, deoarece solicitantul avea obligația depunerii documentelor care
dovedesc experienţa în instalarea şi întreţinerea/mentenanţa sistemelor de panouri
fotovoltaice (contracte, procese-verbale de recepţie), în copii certificate „conform cu originalul“
la momentul depunerii dosarului de validare, conform art. 11 lit. i) și art. 13 alin. 7 lit. b) și c)
din ghid.

Nr. crt.

Motivele respingerii contestației

