Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
Anexa 1 - Lista instalatorilor ale căror dosare au fost respinse.
Nr.
crt.

Nr. AFM

Data depunerii

1

02/PF

28.01.2019

STARTCON CG SRL

OLT

Nu a fost depus PV de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

2

08/PF

05.02.2019

ADREM INVEST SRL

BUCUREȘTI

Nu a fost depus PV de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

3

09/PF

05.02.2019

ALMA GENERAL ELECTRIC
SRL

4

11/PF

05.02.2019

SIMTEL TEAM SRL

BUCUREȘTI

Conform art. 13, alin. (7), lit. a) dosarul este propus spre respingere, întrucât motivele de respingere nu au fost remediate în
termen. Cererea de finanțare nu este completată prin tehnoredactare. Certificatul constatator a fost depus în format electronic
emis de serviciul Infocert ceea ce contravine prevederilor ghidului de finanțare.

5

12/PF

06.02.2019

INOVECO ENERGY SRL

PRAHOVA

Nu au fost depuse contracte si PV de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

6

15/PF

07.02.2019

URBIO RO SRL

IAȘI

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

7

16/PF

07.02.2019

URBIOLED SRL

IAȘI

Nu rezultă experiența în întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

8

20/PF

08.02.2019

EL-MONT SRL

BUCUREȘTI

9

24/PF

11.02.2019

ELECTRO EXCEL GREEN
CONSULTING SRL

BIHOR

10

25/PF

11.02.2019

VOLTECH ENERGY SRL

BUCUREȘTI

Nu au fost depuse documente din care sa rezulte experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

11

27/PF

11.02.2019

ELECTRO SERVICE
DISTRIBUTIE SRL

BUCUREȘTI

Lipsa procese verbale de receptie pentru contractele de întreținere/mentenanță.

12

34/PF

13.02.2019

GENERAL ELECTRIC SRL

BACĂU

Nu au fost depuse contractul si Proces-Verbal de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

13

35/PF

13.02.2019

ECOVOLT SRL

ALBA

Nu au fost depuse contractul si Proces-Verbal de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

14

36/PF

14.02.2019

ELECTROCONSTRUCȚIA
ELCO TÎRGU JIU SA

GORJ

În urma remedierilor înregistrate la AFM cu nr. 05/RPF/04.03.2019 dosarul este propus spre respingere cu următoarele
motive: din documentele depuse nu rezultă experiența în instalarea de panouri fotovoltaice; nu a fost depus Proces-Verbal de
recepție pentru contractul depus la dosar.

15

38/PF

14.02.2019

COMRANADO SRL

DOLJ

Nu au fost depuse contractul si Proces-Verbal de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

16

39/PF

14.02.2019

SHIMANO SRL

MEHEDINȚI

Nu au fost depuse contractul si Proces-Verbal de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

17

40/PF

14.02.2019

SMART ELECTRICAL
SOLUTIONS SRL

SATU MARE

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice

18

41/PF

15.02.2019

EN-RG-ETIC SRL

MUREȘ

19

43/PF

15.02.2019

EUROELECTRIC SRL

Solicitant

Judeţ

Motivele respingerii

MARAMUREȘ Nu au fost depuse contracte si PV de receptie pentru serviciile de intretinere/mentenanta.

Nu a depus documente care dovedesc experienta in intretinere/mentenanta.
Nu a fost depus Proces- Verbal de receptie pentru mentenanta.

Lipsa procese verbale de receptie pentru contractele de întreținere/mentenanță.

HUNEDOARA Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.
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Nr.
crt.

Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

20

44/PF

15.02.2019

ROMINSTAL SOLAR SRL

BUCUREȘTI

21

45/PF

18.02.2019

UNCLE SAM SERVICE SRL

VÂLCEA

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

22

46/PF

18.02.2019

ELECTRO & CONSTRUCT SRL

BUZĂU

Cererea de finantare nu este completata prin tehnoredactare.Totodata, in cererea de finantare nu au fost
completate datele reprezentantului legal. Nu a depus documente doveditoare privind experienta in mentenanta.

23

47/PF

18.02.2019

TIGRA-WILL SRL

HARGHITA

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid.Operatorul economic nu detine atestat emis de
ANRE pentru proiectare. Nu a fost depus Proces-Verbal de receptie pentru intretinere/mentenanta. Atestatul si documentele
doveditoare ale experientei in mentenanta nu sunt semnate.

24

48/PF

18.02.2019

REPOM SRL

BRAȘOV

Cererea de validare nu a fost completata integral.Nu au fost completate datele reprezentantului legal. Nu a depus
documente doveditoare a experientei in montajul sistemelor fotovoltaice.

25

49/PF

18.02.2019

EL MARP COMPANY SRL

GALAȚI

Contr. Nr.62.2014 este pt.RACORDARE parc FV, nu pentru instalare parc FV. Nu au fost depuse documente doveditoare a
experientei in intretinere/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

26

50/PF

19.02.2019

ICPE SA

BUCUREȘTI

27

51/PF

19.02.2019

AMUR SOLAR ENERGY SRL

TIMIȘ

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

28

52/PF

19.02.2019

ROENERGY MTU SRL

VRANCEA

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

29

53/PF

20.02.2019

ROMANOR SRL

CĂLĂRAȘI

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

30

54/PF

20.02.2019

ELECTROMARA SRL

31

55/PF

20.02.2019

DELPHI ELECTRIC SRL

ALBA

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a depus documente doveditoare
privind experiența în întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

32

56/PF

20.02.2019

ENERGOTEH PROIECT SRL

BIHOR

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

Motivele respingerii
Nu a fost depus Proces-Verbal de receptie pentru mentenanta.

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

MARAMUREȘ Lipsa procese verbale de receptie pentru contractele de întreținere/mentenanță.
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Nr.
crt.

Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

33

57/PF

20.02.2019

INIC SRL

ARGEȘ

34

58/PF

20.02.2019

PECEF TEHNICA SRL

PRAHOVA

Cererea de validare nu este conformă cu formularul prevăzut în Anexa nr.1 la Ghidul de finanțare aferent Programului.Nu
aprezentat documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate confoem art.11, lit i) referitoare la experienta
similara . Ppentru procesul verbal de receptie finala nr. 105/25.10.2015 nu a fost prezenta contractul aferent nr19/02.06.2015
si nu au fost prezentatecontract si proces verbal pentru mentenanta.

59/PF

21.02.2019

AMIRAS C&L IMPEX SRL

DÂMBOVIȚA

36

60/PF

21.02.2019

ELECTRO-CON IMPEX SRL

SIBIU

61/PF

21.02.2019

EURO HAUSE SRL

Atestatul ANRE tip B nu a fost prezentat conform cerintelor ghidului de finantare . Nu a fost insusit prin semnatura
"CONFORM CU ORIGINALUL". Nu a prezentat documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate confoem
art.11, lit i) referitoare la experienta similara (nu a fost prezentat contract si proces verbal de mentenanta).
Certificatul de cazier fiscal nr. 20156/14.02.2019 a fost depus în copie certificată cu originalul a copiei legalizate. Certificatul
de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr. 2616/28.01.2019 a fost depus în copie certificată cu
originalul a copiei legalizate. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele nr. 9038/28.01.2019 a fost depus în
copie certificată cu originalul a copiei legalizate. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu nu a fost
depus la dosar. Certificatul constatator a fost depus intr-o altă formă decât cea solicitată prin Ghidul de finanțare aferent
Programului și anume în copie certificată conform cu originalul.Prin ghidul de finanțare aferent programului se solicită
depunerea documentului în original sau copie legalizată.Nu aprezentat documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de
eligibilitate confoem art.11, lit i) referitoare la experienta similara (nu a fost prezentat contract si proces verbal de
mentenanta).

35

37

Motivele respingerii

Atestatul ANRE tip B nu a fost prezentat conform cerintelor ghidului de finantare . Nu a fost insusit prin semnatura
"CONFORM CU ORIGINALUL". Nu a prezentat documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate confoem
art.11, lit i) referitoare la experienta similara (nu a fost prezentat contract si proces verbal de mentenanta).

BRAȘOV

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr.1 la ghid şi nu este completată integral.Nu a fost depus atestat
ANRE de tip B. Certificarea "conform cu originalul" a copiilor contractului si procesului verbal depuse, nu este insusita prin
semnatura. Nu au fost depuse documente din care sa rezulte experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri
fotovoltaice.

38

62/PF

21.02.2019

ALLSYS ENERGY SA

BUCUREȘTI

Cererea de validare nu este semnată de către reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia avînd în vedere faptul că
din certificatul constatator prezentat, nu reiese atribuţia de reprezentare a acestuia pentru solicitantul persoană juridică. În
consecinţă, era necesară prezentarea unui document din care să rezulte calitatea de reprezentat legal a persoanei care semnează
cererea de validare.Nu a fost depus Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.Nu au fost depuse
contracte dn care sa rezulte experienta in instalarea și intretinerea sistemelor de panouri fotovoltaice. Din documentele
transmise nu exista personal specializat -cod COR 741103. Documentele referitoare la personal transmise nu sunt insusite prin
semnatura de catre instalator.

39

63/PF

21.02.2019

SCORPION SRL

BOTOȘANI

Nu au fost depuse documente din care rezulta experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

40

64/PF

21.02.2019

DRAGOS INSTAL TRUST SRL

HUNEDOARA Nu au fost depuse documente din care rezulta experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.
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Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

Motivele respingerii

41

65/PF

21.02.2019

MION ELECTRO CONSTRUCT
SRL

BACĂU

Formularul cererii de validare nu a fost completat integral (nu au fost completate datele reprezentantului legal). Atestatul C2A
depus nu include toate competentele de tip B.

42

66/PF

21.02.2019

P PLUS 2002 SRL

BUCUREȘTI

43

68/PF

22.02.2019

IDNA POWER SRL

VRANCEA

44

69/PF

22.02.2019

ESAPRO RO SRL

TIMIȘ

Nu au fost depuse documente doveditoare privind experiența în instalarea sistemelor fotovoltaice.

45

70/PF

22.02.2019

GENERAL PREST SA

ARGEȘ

Nu a depus proces verbal pentru servicii de întreținere/mentenanță.

46

72/PF

22.02.2019

PRAMTUDAN SRL

GALAȚI

Nu a fost depus contractul de executie lucrari corespunzator PV de receptie nr 601/28.06.2016 si documente care sa
dovedeasca experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

47

73/PF

22.02.2019

ELECTROPREST SRL

BACĂU

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid.Nu are contracte de mentenanta

48

74/PF

22.02.2019

FREELUX ELECTRIC SRL

NEAMȚ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid.Nu au fost depuse contractele de executie lucrari
corespunzatoare PV de receptie nr 162, 206, 235, 240, si documente din care sa rezulte experienta in intretinere/mentenanta
sistemelor de panouri fotovoltaice.

49

75/PF

22.02.2019

CEPTER COMPANY SRL

VRANCEA

50

76/PF

22.02.2019

DHELECTRIC SYSTEM SRL

BIHOR

51

77/PF

22.02.2019

BUCOVINA ENERGO
CONSULT SRL

SUCEAVA

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar. Nu au fost depuse documente din
care rezulta experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

52

78/PF

22.02.2019

RO UTIL INSTAL SRL

SUCEAVA

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar. Nu a depus documente care sa
ateste experienta in instalarea si intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.

53

79/PF

22.02.2019

2000 BAZIL ELECTRICS SRL

MARAMUREȘ

Certificatul de cazier fiscal nu a fost depus la dosar. Nu a depus documente care sa ateste experienta in intretinere/mentenanta
a sistemelor de panouri fotovoltaice.

54

80/PF

22.02.2019

TRI EM SERV SRL

MARAMUREȘ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a depus documente care sa ateste experienta in
intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice. Atestatul emis nu are competente de tip Bp.

Certificatul constatator a fost depus intr-o altă formă decât cea solicitată prin Ghidul de finanțare aferent Programului și
anume în copie. Prin ghidul de finanțare aferent programului se solicită depunerea documentului în original sau copie
legalizată. Nu are experienta in intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice.
Nu a depus documente doveditoare ale experienței în întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a depus documente doveditoare privind
experiența în întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.
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Data depunerii
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Judeţ

Motivele respingerii

55

81/PF

22.02.2019

EDS ELECTRIC SRL

MARAMUREȘ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a depus documente care sa ateste
experienta in intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice.

56

83/PF

22.02.2019

ENEL ENERGIE SA

BUCUREȘTI

Nu se poate constata daca semnatarul cererii de validare are puteri de reprezentare a societatii in relatia cu terii.Potrivit
certificatului constatator depus la dosar, semnatarul cererii de validare are puterile prevazute in Hotararea Consiliului de
Administratie.Astfel, este necesara prezentarea documentului din care rezulta ca semnatarul cererii de validare are puteri de
reprezentare a societatii in relatia cu tertii. Conform certificatului de atestare nr. 1699/25.01.2019, solicitantul înregistrează
obligații de plată la Fondul pentru mediu. Nu a depus documente care sa ateste experienta in intretinere/mentenanta a
sistemelor de panouri fotovoltaice.
Nu se poate constata daca semnatarul cererii de validare are puteri de reprezentare a societatii in relatia cu terii.Potrivit
certificatului constatator depus la dosar, semnatarul cererii de validare are puteri delegate conform Hotararii Consiliului de
Administratie nr. 6/28.06.2018. Astfel, este necesara prezentarea documentului din care rezulta ca semnatarul cererii de
validare are puteri de reprezentare a societatii in relatia cu tertii. Conform certificatului de atestare nr. 1698/25.01.2019,
solicitantul prezintă obligații la Fondul pentru mediu. Nu a depus documente care sa ateste experienta in
intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice.

57

84/PF

22.02.2019

ENEL ENERGIE MUNTENIA
SA

BUCUREȘTI

58

85/PF

22.02.2019

ENERGETIC MONTREL SRL

BIHOR

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

59

86/PF

22.02.2019

ABAC PROIECT ENERGIE SRL

ILFOV

Cererea de validare nu este semnata de reprezentantul legal. Potrivit certificatului constatator depus la dosar, semnatarul cererii
de validare este asociat in cadrul societatii si nu reprezentantul legal. Nu a depus Proces Verbal de receptie pentru contractul
de mentenanta.

60

87/PF

25.02.2019

AVANT GARDE SISTEME SRL

TIMIȘ

Nu a depus documente din care sa rezulte experienta in intretinere/mentenanta. Nu a fost depus Proces Verbal de receptie a
sistemului instalat.

61

88/PF

25.02.2019

M SYS SRL

SATU MARE

62

89/PF

25.02.2019

ALBACO EXIM SRL

ALBA

63

90/PF

25.02.2019

ELECTRICLIGHT SRL

VRANCEA

64

91/PF

25.02.2019

ELECTRIC TOTAL SRL

OLT

Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara pentru
"intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice (lipsa proces verbal la contractele depuse precum si lipsa
contractelor care sa dovedeasca instalarea de panouri fotovoltaice si procesele verbale aferente ), conform art. 11, lit i).

65

92/PF

25.02.2019

SERVELECT SRL

CLUJ

Nu a fost depus certificatul de atestare privind obligațiile de plata la Fondul pentru mediu. Nu au fost prezentate documente
care arate experienta similara referitoare la contract de instalare (lipsa Proces verbal de receptie la contract nr.
4141569/02.08.2018 ) si la "intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice", conform art. 11, lit i).

Nu au fost depuse documente doveditoare a experientei in intretinere/mentenanta.
Nu au fost depuse Procese Verbale de receptie pentru executie si mentenanta.
Nu a fost depus Proces Verbal de receptie pentru mentenanta.
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Nr.
crt.

Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

Motivele respingerii
Atestat ANRE tip B "Conform cu originalul" nu este insusit prin semnatura . Documentele depuse in vederea demonstrarii
experientei smilare "Conform cu originalul" nu sunt insusite prin semnatura. Desi contractele 13.1/2017 si 26.1/2018 prevad si
servicvii de mentenanta din documentele depuse nu rezulta ca acestea au fost realizate. Conform art.11, lit i) nu au fost
indeplinite criteriile de eligibilitate referitoare la experienta similara.

66

93/PF

25.02.2019

AGO PROIECT
ENGINIEERING SRL

CLUJ

67

94/PF

25.02.2019

AQUA ENERGIA SA

HARGHITA

Nu au fost prezentate documente care arata experienta similara referitoare la "intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri
fotovoltaice", conform art. 11, lit i).

68

95/PF

25.02.2019

PRIMA ELECTRO
CONSTRUCT SRL

BUCUREȘTI

Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara pentru
"intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice (lipsa proces verbal la contractul de mentenanta care sa
demonstreze prestarea serviciilor, conform art. 11, lit i).

69

96/PF

25.02.2019

ELRIS INSTAL SRL

BUCUREȘTI

Nu a prezentat documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara pentru
"intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice ( lipsa contract de mentenanta si procesul verbal aferent),conform
art. 11, lit i).

70

97/PF

25.02.2019

KRONCIC ELECTRIC SRL

BRAȘOV

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

71

98/PF

25.02.2019

ENEL ELECTRIC SRL

VÂLCEA

Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

72

99/PF

26.02.2019

ECO DIMOS ENERGY SRL

73

100/PF

26.02.2019

COSMOCHIM SRL

VÂLCEA

Nu a fost depus Opis. Cererea de validare nu este conformă cu formularul prevăzut în Anexa nr.1 la Ghidul de finanțare
aferent ProgramuluiAtestatul tip C2A nu confera toate competentele atestatului de tip B(nu cuprinde tipul Bp).Contractul nr.
87/2015 nu este pentru executie si intretinere sisteme de panouri fotovoltaice.

74

101/PF

26.02.2019

BDF ELECTRO SRL

IALOMIȚA

Cererea de validare nu este conformă cu formularul prevăzut în Anexa nr.1 la Ghidul de finanțare aferent Programului. Nu a
depus documente doveditoare ale experienței în întreținerea/mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

HUNEDOARA Nu a fost depus proces verbal de receptie pentru mentenanta.

75

102/PF

26.02.2019

PASCA CALIN PFA

CLUJ

Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale emis pe codul de identificare fiscală a
persoanei juridice. Operatorul economic nu detine atestat de tip B, nu au fost depuse documente care sa dovedeasca experienta
in montajul - intretinerea sistemelor de panouri fotovoltaice si de asemenea privind existenta personalului angajat in functia
de instalator panouri fotovoltaice, respectiv inginer. Solicitantul nu ete eligibil în cadrul Programului deoarece nu îndeplinește
criteriile de eligibilitate prevăzute de art.11 din ghidul de finanțare aferent Programului. Art.11, lit.a) prevede ca instalatorul sa
fie:” operator economic cu personalitate juridică română”. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată prin Legea nr. 182/2016, definește persoana fizică autorizată ca fiind " intreprinderea economică, fără personalitate
juridică, organizată de o persoana fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă".

76

103/PF

26.02.2019

MECANOELECTRICA SRL

GORJ

Nu au fost depuse contractele si Procesele Verbale de receptie pentru mentenanta.

77

104/PF

26.02.2019

GLOBALSERV ELIN SRL

VÂLCEA

Nu au fost depuse contractele de mentenanta si PV de receptie pentru montaj si mentenanta.
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Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

Motivele respingerii
Nu au fost depuse contractele de executie si PV de receptie pentru mentenanta. Atestatul depus la dosar nu include toate
competentele de tip B.

78

106/PF

26.02.2019

IMSAT DACIA SA

HUNEDOARA

79

108/PF

26.02.2019

ENERGO PREST SRL

BACĂU

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu au fost prezentate documente care sa arate
indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara pentru "intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri
fotovoltaice , conform art. 11, lit i).

26.02.2019

ELECTRO INSTAL
MATERIALE SRL

SIBIU

1) Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara pentru
"intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice , conform art. 11, lit i) (nu a fost prezentat procesul verbal la
ctr.62/12.02.2019. 2) Nu au fost depus e documente care sa ateste indeplinirea criteriilor deeligibilitate conform art.11, lit h)
referitoare la atestat ANRE de tip B (a fost depus atestat C2A care nu cuprinde competentele atestatului Bp).

BOTOȘANI

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Certificatul privind obligațiile de plată la Fondu de
mediu nu a fost depus la dosar. Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare
la experienta similara pentru "intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice , conform art. 11, lit i) (nu a fost
prezentat Contract si proces verbal pentru mentenanta). Nu au fost depuse documente care sa ateste indeplinirea criteriilor de
eligibilitate conform art.11, lit j) (nu are personal angajat cod COR 741103) .

80

81

82

109/PF

110/PF

111/PF

26.02.2019

26.02.2019

BD ELECTRO SERVICE SRL

DRAGOIU ELECTRIC SRL

HUNEDOARA

Cererea de validare nu este completata integral; nu au fost completate datele reprezentantului legal. Dosarul de validare nu a
fost depus conform dispozitiilor art. 13 din ghid; nu a fost opisat.Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plată la
Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar. Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de
eligibilitate referitoare la experienta similara, conform art. 11, lit i).

83

112/PF

26.02.2019

PORTATIV SRL

BIHOR

Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara , conform
art. 11, lit i). Nu a fost depus Proces-Verbal aferent contractului de mentenanta 483/2015. Contractul 249/2013 are ca obiect
lucrari de constructii montaj. De asemenea Contractele 249/2015 si 483 /2015 nu sunt prezentate conform prevederilor
ghidului.

84

113/PF

26.02.2019

ENECON SYSTEMS SRL

CLUJ

Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la experienta similara , conform
art. 11, lit i). Nu au fost depuse contracte si procese verbale pentru mentenanta.

85

114/PF

26.02.2019

CABSAT SRL

HARGHITA

Certificatul de cazier fiscal nu prezintă ștampila, numărul și data emiterii documentului de către organul teritorial de
specialitate (ANAF). Nu au fost prezentate documente care sa arate indeplinirea criteriilor de eligibilitate referitoare la
experienta similara , conform art. 11, lit i). Nu au fost depuse contracte si procese verbale pentru mentenanta.

86

115/PF

27.02.2019

NICLAM SERV SRL

PRAHOVA

Lipsa procese verbale de receptie pentru contractele de întreținere/mentenanță.

87

116/PF

27.02.2019

HKSYS SRL

CLUJ

Cererea de validare nu este completata integral; nu au fost completate datele reprezentantului legal. Nu a depus
documente care sa ateste experienta in intretinere/mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice.
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Judeţ

88

117/PF

27.02.2019

INSTAL EXPERT SRL

CLUJ

Motivele respingerii
Nu a depus documente care dovedesc experienta in instalare si mentenanta(contracte si Procese-Verbale).

89

118/PF

27.02.2019

IULION INSTALELECTRIC SRL

NEAMȚ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Lipsesc datele de identificare ale reprezentantului
legal. Certificatul de atestare fiscala privind obligațiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar.DIN
DOCUMENTELE PREZENTATE NU REIESE CA ARE EXPERIENTA IN MONTAJUL SI INTRETINEREA
PANOURILOR FOTOVOLTAICE. NU A PREZENTAT DOCUMENTE DOVEDITOARE A EXISTENTEI
PERSONALULUI ANGAJAT SPECIALIZAT IN INSTALAREA DE SISTEME DE PANOURI FOTOVOLTAICE (COD
COR 741103, 2151 REVISAL).

90

119/PF

27.02.2019

CYCLON TECH SRL

BRĂILA

Nu a fost depus ca si document doveditor privid experienta in montajul de panouri fotovoltaiece ( procesul verbal de receptie
la contractul de montaj nr. 770/BG/21.002012) si nici documente care dovedesc experienta in mentenanta/intretinere.

91

120/PF

27.02.2019

SAMGEC SRL

SATU MARE

92

121/PF

27.02.2019

ENERGO SRL

CĂLĂRAȘI

93

122/PF

27.02.2019

ICPE LOGISTICS

BUCUREȘTI

Lipsa procese verbale de receptie pentru contractele de întreținere/mentenanță.
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a fost depus la dosar certificatul de atestare
fiscala privind obligațiile la Fondul pentru mediu. NU A DEPUS DOCUMENTE CARE DOVEDESC EXPERIENTA IN
INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE (CONTRACT ). NU A DEPUS ATESTAT ANRE DE TIP B SAU ALTE
ATESTATE CARE INCLUDE COMPETENTE DE TIP B.
Nu a depus documente care dovedesc experienta in instalarea de panouri fotovoltaice(Contract de lucrari).

8/8

