Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice
pentru producerea de energie electrică

Prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 1287 din 05 decembrie 2018
s-a aprobat Ghidul de finanțare al Programului privind instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării
surplusului în rețeaua națională.
Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru
mediu, precum şi din sumele virate prin Programul Operaţional Regional şi se
acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
Etapele programului sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a informaţiilor necesare
demarării programului;
b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei
acestora;
c) înscrierea solicitanţilor, rezervarea sumelor aferente finanţării şi aprobarea
solicitanţilor;
d) obţinerea ATR şi încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;
e) implementarea proiectului;
f) decontarea şi plata sumelor solicitate de către instalatorii validaţi;
g) monitorizarea beneficiarilor finali.
Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul
de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în
cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se
amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra
imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului,
astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul
construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este
deţinut în coproprietate;
d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau
dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate
publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform
legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în
cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral şi topografic;
în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se
solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre
aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;
g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul
persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de
panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În
cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi
coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.
În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil
identificat cu număr cadastral şi topografic, eligibil este solicitantul care a
depus primul cererea de finanţare.
NU ESTE eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format
din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune,
iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară
colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi
individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi
reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
Cheltuieli eligibile:
✓ cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere
minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor,
conexiuni, tablou electric);
✓ cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri
fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
✓ TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
În perioada 25 ianuarie - 01 martie 2019 este deschisă sesiunea de
înscriere în vederea validării instalatorilor în cadrul acestui program, ca mai
apoi, după publicarea pe site-ul www.afm.ro a Listei cu instalatorii validaţi, să
se facă şi înscrierea Solicitanţilor în Program.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi:
o Ordinul Ministrului Mediului nr. 128782018 pentru aprobarea Ghidul de
finanțare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice
pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de
consum și livrării surplusului în rețeaua națională.
(https://energie-verde.ro/wp-content/uploads/2019/01/ordin_128705_12_2018-1.pdf);
o Site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro);

o Instrucţiuni de accesare a Programului “Sisteme fotovoltaice” de către
persoanele fizice
(https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2019/prezentare_p
rogram_sisteme_fotovoltaice.pdf);
o Instrucţiuni de accesare a Programului “Sisteme fotovoltaice” de către
instalatori
(https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2019/etapele_valid
are_program_sisteme_fotovoltaice.pdf);
o Comunicate
Program
“Sisteme
(https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_comunicate.php);

fotovoltaice”

ATENȚIE
Înscrierea persoanelor fizice se realizează la unul dintre instalatorii
validați de Fondul pentru mediu, lista acestora se va publica pe pagina de
internet www.afm.ro.
Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu Programul se
realizează prin intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă
obținerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în
termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii
validați și încărcarea în aplicația informatică.
În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza
menținerea și funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea
obligațiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor
finanțate.
Suma finanţată se scade de către instalatorul validat din valoarea totală
a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse
financiare proprii.

