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

Solicitant

1

01/PF

28.01.2019

AHM SMARTEL SRL

Judeţ

Motivele respingerii
Certificatul AFM nr. 3179/22.01.2019 este depus în copie conform cu originalul. Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în

CARAȘ SEVERIN Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Atestatul depus de tip C2A nu include toate competențele de tip B. Nu a depus
documente care dovedesc experiența în instalare/ întreținere/mentenanță sisteme panouri fotovoltaice. Nu a depus documente
doveditoare a existenței personalului angajat pentru funcția instalator de sisteme panouri fotovoltaice(cod COR 741103).

2

03/PF

29.01.2019

CONTROL POINT SRL

BRAȘOV

3

04/PF

30.01.2019

ELECTRIC SERV SRL

SIBIU

Atestatul ANRE nr 9699 tip C2A este expirat la data depunerii CF si nu include toate competentele de tip B.

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

4

05/PF

30.01.2019

AMPER SRL

DOLJ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in Anexa nr. 1 la ghid. Nu a fost depus certificatul constatator in original sau copie
legalizata, astfel cum solicita ghidul de finantare aferent Programului. La dosar se regasete formatul electronic al certificatului
constatator emis prin Serviciul INFOCERT. Nu au fost depuse documente referitoare la existenta personal specializat-inginer profil electric
cod COR 2151.

5

06/PF

31.01.2019

START BUSINESS GREEN
ENERGY SRL

BUCUREȘTI

Dosarul de validare nu a fost depus conform dispozițiilor art. 13, alin. (1) din ghid. Nu este paginat si opisat.Conform certificatului de
atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr. 3904/22.01.2018 solicitantul prezintă datorii.Contractul prezentat nu
este in copie "conform cu originalul" pe fiecare pagina. Din documentele referitoare la personal depuse, nu rezulta existenta personalului
incadrat pe codurile COR prevazute in ghid.

6

07/PF

04.02.2019

ELECTROMEN SRL

SATU MARE

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Atestatul depus de tip C2A nu
include toate competențele de tip B.

7

13/PF

06.02.2019

MELINDA-IPPEX INSTAL SRL

HARGHITA

Certificatul de atestare fiscală nr. 995270/30.01.2019 a fost depus în copie xerox ci nu în original așa cum prevede Ghidul. Potrivit
certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, nr. 5457/31.01.2019 solicitantul, persoană juridică, are datorii.

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Potrivit Certificatului Constatator
nr. 8025/31.01.2019 solicitantul, persoană juridică, nu are ca obiect de activitate autorizat 4321 - lucrări de instalații electrice. Pentru a fi
eligibil, era necesar ca operatorul economic sa detina atestat tip B care permite proiectarea si executarea de instalatii electrice, asa cum
este prevazut si in ghidul de finantare la art.11 lit.h. Atestatul emis de ANRE nr 12168/24.10.2016 este de tip Be si permite doar
executarea de instalatii electrice.Pentru a fi eligibil, era necesar ca instalatorul, definit la art.7 lit.s, sa dovedeasca experienta in instalarea
si intretinerea/mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice. Documentele depuse nu dovedesc experienta operatorului economic ci
experienta unui salariat.

8

14/PF

07.02.2019

TOP ENGINEERING DESIGN SRL

DOLJ

9

17/PF

08.02.2019

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.

10

18/PF

08.02.2019

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).

11

19/PF

08.02.2019

SPIRU ELECTRA SRL - TULCEA

TULCEA

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Atestatu depus de tip C2B nu
include toate competențele de tip B. NU a depus documente care dovedesc experienta in instalare, intretinere/mentenanta sistemelor
de panouri fotovoltaice.
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Nr. AFM

Data depunerii

Solicitant

Judeţ

12

21/PF

11.02.2019

S.C.B.A. ELECTRIC SRL

TIMIȘ

13

22/PF

11.02.2019

GLOBAL INSTAL SRL

SUCEAVA

Motivele respingerii
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii. Nu a depus documente
doveditoare a existentei personalului angajat specializat in instalarea de panouri fotovoltaice Cod COR 741103.

Dosarul de validare nu a fost depus conform dispozițiilor art. 13 din Ghid. Nu este paginat. Certificatul constatator a fost depus într-o altă
formă decât cea solicitată. La dosar se regăsește formatul electronic al certificatului constatator emis de serviciul Infocert.Certificatul de
atestare fiscală privind taxele și impozitele locale nr.75862/28.01.2019 nu este ștampilat de către organul teritorial de specialitate.
Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar. Nu a depus cererea de deschidere
cont.Atestatul ANRE nu are conform cu originalul pe copii. Nu exista documente doveditoare a existentei personalului angajat specializatinginer, instalator panouri fotovoltaice.A fost depusa doar o diploma de absolvire a cursului de instalator.
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii.Atestatul nr 13405/2018 de tip
C2A este pentru executie linii electrice.Nu este atestat pentru proiectare.Documentele care dovedesc existenta experientei nu sunt
certificate conform cu originalul.Documentele doveditoare ale existentei personalului angajat nu sunt insușite prin semnatura de
instalator.

14

23/PF

11.02.2019

FAIR PLAY SERBAN SRL

ARAD

15

26/PF

11.02.2019

RENOVATIO ASSET
MANAGEMENT SRL

BUCUREȘTI

Potrivit Certificatului Constatator nr. 43413/30.01.2019 obiectul de activitate 4321 - lucrări de instalații electrice nu este autorizat.

BUCUREȘTI

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr. 975844/23.01.2019 nu poate fi verificat în SPV
deoarece aplicația eliberează o adeverință din care nu pot fi identificate obligațiile de plată. În clarificări nu este permisă depunerea unui
alt certificat și va trebui remediată situația verificării in SPV.Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de
finanțare aferent sesiunii.Certificarea conform cu originalul a copiei atestatului depus nu este insusita prin semnatura. Din documentele
depuse nu rezulta experienta in instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice (contractul nu este insotit de anexa cu activitatile si nu
poate fi corelat cu PV prezentat), certificarea conform cu originalul a copiei contractului si procesului verbal depuse nu este insusita prin
semnatura. Documentul depus pentru a dovedi existenta personalului angajat specializat nu este insusit prin semnatura de catre
instalator, in original si din el nu rezulta codurile REVISAL, asa cum prevede ghidul de finantare.

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în Anexa 1 la Ghidul de finanțare aferent sesiunii.Certificarea conform cu originalul a
copiei atestatului depus nu este insusita prin semnatura. Certificarea conform cu originalul a copiilor contractului si procesului verbal
depuse nu este insusita prin semnatura. Documentul depus pentru a dovedi existenta personalului angajat specializat nu este insusit prin
semnatura de catre instalator, in original si din el nu rezulta codurile REVISAL, asa cum prevede ghidul de finantare.

16

28/PF

11.02.2019

MABEC ENERGY SRL

17

29/PF

11.02.2019

MABEC TRADING SRL

BUCUREȘTI

18

30/PF

12.02.2019

URBANLED SRL

BIHOR

Nu au fost depuse contracte din care sa rezulte experienta in instalarea, intretinerea /mentenanța sistemelor de panouri fotovoltaice.

19

37/PF

14.02.2019

ELECTROTRIMEIA SRL

ALBA

Atestatul depus de tip C2A nu include toate competențele de tip B.

20

42/PF

15.02.2019

ENERGY GROUP SRL-TULCEA

TULCEA

Solicitantul nu este eligibil în cadrul Programului având în vedere că acesta, conform Certificatului constatator nr.1597/23.01.2019, se
află în procedură de insolvență ( sentința nr.1183/2018), ceea ce contravine prevederilor art.11, lit.e) din Ghidul de finanțare aprobat
prin Ordinul ministrului mediului nr.1287/2018.
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