Recomandare

COMANDA SISTEM FOTOVOLTAIC SI INSCRIEREA SOLICITANTULUI IN
PROGRAMUL CASA VERDE INITIAT DE AGENTIA FONDULUI DE MEDIU
DATE BENEFICIAR
Nume
Prenume
CNP
Adresa completă unde se va
monta sistemul fotovoltaic
Număr de telefon
Adresa de e-mail

AMPLASAMENT
Monofazat (220V)

Tip racord

Trifazat (380V)
Țiglă
Înclinat

Tablă

Pe acoperiș
Suprafața de montaj

Sandwich

Terasa(+3%)
Alt material

a panourilor

Pământ
La sol (+7%)
Alta suprafață

Beton
Detalii

OPȚIUNI SISTEM FOTOVOLTAIC
Tip sistem

Cu conectare la rețea (On Grid)
Putere instalată: 3.4 kWp

Configurația
standard

12 x panouri policristaline Canadian Solar 285W
Invertor on grid SolarEdge/Fronius
Structura de fixare pe acoperiș inclinat
Contor producție sistem fotovoltaic
Accesorii montaj
Montaj
Proiect obținere Aviz Tehnic de Racordare

Sistem hibrid cu conectare la rețea si cu
acumulator din litiu
Putere instalată 3 kWp + acumulator 3.5 kWh
10 x panouri policristaline Canadian Solar 300W
Invertor hibrid SolarEdge/Fronius/Kostal
Structura de fixare pe acoperiș inclinat
Contor producție sistem fotovoltaic
Accesorii montaj
Montaj
Proiect obținere Aviz Tehnic de Racordare
BONUS - Acumulator litiu ATNOM ESS 3.5
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OFERTA DE PREȚ
In funcție de

Cu conectare la rețea (On Grid)

Sistem hibrid cu conectare la rețea si cu
acumulator din litiu

configurația

3.4 kWp (Oferta de bază)

3 kWp putere instalată + acumulator 3.5 kWh

aleasă, datorita

2.250 Ron*

5.000 Ron*

subventiei

5 kWp putere instalată

4 kWp putere instalată + acumulator 5.5 kWh

oferite prin

6.600 Ron*

11.900 Ron*

programul CASA

7.3 kWp putere instalată

5.5 kWp putere instalată + acumulator 5.5 kWh

12.550 Ron*

15.950 Ron*

10 kWp putere instalată

5.5 kWp putere instalată + acumulator 7.5 kWh

23.900 Ron*

18.900 Ron*

VERDE, veți plăti
suma afișată*.
Prețurile afisate
includ TVA

12.3 kWp putere instalată

5.5 kWp putere instalată + acumulator 10 kWh

31.500 Ron*

22.900 Ron*

Pentru orice altă configurație va rugăm sa ne scrieți un e-mail la comenzi@tehnomir.ro cu
configurația dorită si vom răspunde in cel mai scurt timp.

MODALITATE DE PLATĂ
ÎNSCRIEREA NU GARANTEAZA APROBAREA
SOLICITANTULUI IN PROGRAMUL CASA VERDE !
În cazul in care nu sunteți acceptat, sistemul
fotovoltaic se poate realiza din surse proprii sau
puteti cere rambursarea INTEGRALA a sumei
achitate !

Doresc să achit 1.200 Ron pentru oferta de bază,
sau 2.500 RON pentru celelalte configurații,
Vreau să achit toată suma integral si să beneficiez
de un discount de 5% din contravaloarea
contribuției proprii

Vă rugam sa alegeți modalitatea de plată

VIRAMENT BANCAR

a avansului

NUMERAR (la orice ghiseu Banca Transilvania)

În urma completării acestui formular se va transmite factura pe adresa de e-mail. Contravaloarea sumei
reprezinta serviciile de inscriere si rezervare ale sistemul fotovoltaic comandat, urmand ca la inceperea
oficiala a programului Casa Verde, si dupa autorizarea instalatorilor, solicitantul sa fie inscris in
programul Casa Verde derulat de AFM. In cazul in care aplicatia este acceptata, suma achitata, va fi
considerata contravaloarea contributiei proprii din cuantumul total, conform regulamentului oficial al
AFM. In cazul in care solicitantul nu este aprobat in programul Casa Verde, sau Tehnomir Energy este in
incapacitate de a inscrie solicitantul, iar acesta renunta la sistemul fotovoltaic comandat, suma achitata
se va rambursa integral.
IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL DORESTE IN CONTINUARE SISTEMUL FOTOVOLTAIC, VA ACHITA
SUPLIMENTAR PRETULUI AFISAT IN OFERTA DE PRET, SUMA DE 20.000 RON.
* Subventia oferita prin programul Casa Verde, initiata de Agenția Fondului de Mediu este de maxim 20.000 Ron (TVA inclus) si maxim 90%din
contravaloarea unui sistem fotovoltaic.
Contributia minima a beneficiarului final este de MINIM 10%. Susținerea financiara se realizează prin programul privind instalarea sistemelor de
panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua
națională, derulat de Autoritate și finanțat din Fondul pentru Mediu.
* Pentru beneficiarii acceptati in programul CASA VERDE, suma achitata se va considera ca plata din contributia proprie,

partiala sau totala, aferenta achizitionarii sistemului. Aceasta include întocmirea documentației si înscrierea solicitantului in
programul Casa Verde, întocmirea proiectului tehnic pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare de la operatorul de
distribuției al energiei electrice locale, furnizarea si instalarea sistemului. Singurul cost suplimentar pe care nu îl putem controla,
este cel care se va achita la operatorul de distribuție (Electrica, Cez, Enel, EON) pentru racordarea sistemului. Aceasta suma este
estimata intre 1.000 si 2.500 Ron in funcție de puterea instalata si tipul branșamentului existent

CONDITII DE ELIGIBILITATE
1. Este persoana fizica cu domiciliul in Romania
2. Este proprietar al imobilului construcției pe care se amplasează sistemul fotovoltaic
conform extras CF; In cazul in care sistemul se amplasează la sol dar deservește
construcția, terenul este in proprietate sau se deține drept de folosință asupra
imobilului si a terenului;
3. Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situația in
care imobilul este deținut in coproprietate;
Persoana trebuie
sa îndeplinească
următoarele
eligibilitate care
sunt obligatorii
pentru a fi admis
in programul
Casa Verde initiat
Fondului de
Mediu

judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al
unei proceduri de expropriere
5. Nu are obligații restante la bugetul statului si al bugetului local la data înscrierii in

condiții de

de Agentia

4. Imobilul nu trebuie sa facă obiectul unui litigiu in curs de soluționare a instanțelor

aplicația AFM
6. Solicitantul si coproprietarii pot depune o singura cerere de finanțare in cadrul
programului pentru un imobil identificat cu nr cadastral si topografic. In cazul in care
exista mai mulți proprietari asupra imobilului, cererea de finanțare va fi depusa doar de
către unul dintre aceștia si semnata de toți coproprietarii;
7. Solicitantul/coproprietarii se obliga sa permită accesul persoanelor autorizate in
vederea colectării datelor înregistrate de sistemul fotovoltaic
8. In cazul un care se depun doua cereri de finanțare pentru același imobil, este valabila
doar prima cerere
9. NU este eligibil solicitantul care deține in proprietate un imobil format din teren cu una
sau mai multe construcții, dintre care unele sunt pârți comune iar restul proprietăți
individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara
individuala pentru mai mult de doua unități individuale, apartamente locuințe aflate in
proprietatea exclusiva, care poate fi reprezentata de locuințe si spatii cu alta destinație,
după caz.

AM LUAT LA CUNOSTINTA FAPTUL CA DACA NU INDEPLINESC CONDITIILE OBLIGATORII MENTIONATE
ANTERIOR, RISC SA NU FIU ADMIS IN PROGRAMUL CASA VERDE

Am citit şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
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DOCUMENTE OBLIGATORII

Următoarele
documente sunt
obligatorii pentru
a vă putea înscrie
in programul
CASA VERDE, si
vor trebui trimise
pana in data de 1
martie 2019, cu
data emiterii
actelor sa fie
ulterioara datei
de 20 februarie
2019.

1. Cererea de finanțare completata si semnata (o veți primi pe email)
2. Copie act de identitate valabil la data înscrierii
3. Împuternicire notariala, in situația in care cererea de finanțare este semnata de
altcineva decât solicitantul, in ORIGINAL
4. Copie act de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii
5. Extras CF in copie, nu mai vechi de 30 zile la data înscrierii din care sa rezulte dreptul de
proprietate asupra imobilului construcției pe care se va amplasa sistemul fotovoltaic
6. In cazul amplasării pe terenul care deservește construcției pe care se amplasează
sistemul fotovoltaic, se va atașa in plus, extras CF nu mai vechi de 30 zile din care sa
rezulte ca este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului
7. In situația in care din extras CF nu reiese adresa de implementare menționată, se va
prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritoriala din care sa rezulte ca
imobilul înscris in CF este aferent adresei menționate in cererea de finanțare
8. Certificat de atestare fiscala privind obligațiile de plata la bugetul statului emis pe
numele solicitantului
9. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale
bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publica locala in a
cărei raza teritoriala își are domiciliul
10. In cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate decât cea in care se
implementează proiectul, se cere Certificat de atestare fiscala privind impozitele si
taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către
autoritatea publica locala in a cărei raza teritoriala se va implementa proiectul
11. Copie factura de curent din ultimele 3 luni

SUNT DE ACORD CA PÂNĂ LA DATA DE 01.03.2019 SA FURNIZEZ TOATE DOCUMENTELE CERUTE
(EXCEPTÂND SITUATIA IN CARE PROGRAMUL NU VA FI LASAT LA TIMP, CAZ IN CARE TERMENUL SE VA
PRELUNGI). IN CAZUL IN CARE DOCUMENTELE CERUTE AJUNG CU INTARZIERE, NU PUTEM GARANTA CA
VA VOM PUTEA DEPUNE APLICATIA RESPECTÂND NUMARUL DE ORDINE

TERMENI SI CONDITII
1.

2.
3.
4.
5.

Serviciile oferite de SC TEHNOMIR ENERGY SRL se refera la consultanta si intocmirea documentelor in vederea
implementarii sistemului fotovoltaic comandat. Odata ce societatea va fi validata ca si instalator autorizat de catre
Agentia Fondului de Mediu, solicitantilor inscrisi li se vor depune cererile de finantare pentru sistemele fotovoltaice
comandate prin prezenta comanda. Ordinea inscrierii solicitantilor in programul Casa Verde se va lua in ordine
cronologica conform numarului de inregistrare.
Clientul trebuie sa îndeplinească condițiile obligatorii, si sa trimită in timp documentele. Beneficiarii vor fi notificați pe
email si/sau SMS privind situația aplicației.
Beneficiarul NU are dreptul sa se înscrie la mai multe firme in același timp, existând riscul sa fie descalificați din sistem.
Beneficiarul își poate retrage suma achitata INTEGRAL in termen de 5 zile de la înscriere prin transmiterea unei cereri pe
adresa de e-mail office@tehnomir.ro. Orice cerere ulterioara expirarii termenului de 5 zile, atrage rambursarea sumei mai
putin 500 RON, reprezentand costurile operationale pentru serviciile prestate.
In cazul respingerii aplicației, Beneficiarul poate sa își retragă suma achitata sau sa rămână înscris pentru a menține
numărul de înregistrare pentru următoarea tura de beneficiari admiși in program

Apăsați butonul de mai jos pentru salvare. Dacă nu apare o fereastra de salvare, salvați manual (Save
As) documentul cu datele completate. Documentul odată salvat pe calculator, trimiteți-l la
comenzi@tehnomir.ro

SALVARE APLICATIE

