
I\

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100 Fax. 0040-357-731280
ht!p://wnrw. cjarad. ro_____________ consilmuiciarad.ro

DIRECŢIA TEHNICĂ INVESTIŢII 
Serviciul Investii si Dezvoltare Rurală
Nr. !J5?&. J. J i  13

în atenţia: Doamnei/Domnului Primar 
Către,
U.A.T_______________________

*

Conform adresei nr. 521/CB/04.04.2019, din cadrul Ministerului Mediului, Administraţia Fondului 
pentru Mediu, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 7048/05.04.2019, suntem informaţi că în 
perioada 10 aprilie -10 iulie 2019, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiunea de depunere 
a dosarelor de finanţare, în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru 
gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

în cazul in  care acest program prezintă interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să accesaţi site-ul 
AFM, la secţiunea Programe de finanţare - Sisteme fotovoltaice pentru gospodării izolate 
https:// www.afm.ro/fotovoItaice izolate.ohp.
Persoană de contact: Raluca STOICA -  raluca.stoica@afm.ro

Pentru depunerea documentaţiei în perioada stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Administraţiei 
Fondului pentru Mediu, pentru gospodăriile cuprinse în listă, dosarul de finanţare se depune la Consiliul 
Judeţean în raza teritorială a căruia se află solicitantul, paginat şi op isat, într-un singur exemplar.
Persoană de contact - Consiliul Judeţean Arad:

http://www.afm.ro/fotovoItaice
mailto:raluca.stoica@afm.ro
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Nr. înreg: 521/CB/04.04.2019 
Către: CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 
în atenţia: Domnului Cionca-Arghir Iustin-Marinel - Preşedinte 
Referitor Ia: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile 
izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

Stimate domnule preşedinte,

Prin prezenta, vă informăm că în perioada 10 aprilie -  10 iulie 2019, Administraţia 
Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a dosarelor de finanţare, în cadrul 
Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 
neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea 
calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie 
electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua 
naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor 
convenţionali.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor 
de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante pentru 
gospodăriile situate la cel puţin 2 km faţă de reţeaua de distribuţie a energiei electrice, cu 
destinaţia de locuinţă a unei persoane fizice.

Finanţarea nerambursabilă acordată de AFM este în procent de 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 Iei inclusiv TVA. pentru fiecare sistem 
fotovoltaic care deserveşte o gospodărie. Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul 
perioadei de valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura implementării proiectului.

Categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului sunt:
a) achiziţia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel puţin 1 kwp. având ca 

principale părţi componente:
- panou fotovoltaic;
- încărcător;
- baterii (acumulatori):
- invertor;
- materiale conexiuni şi siguranţe:
- modul înregistrare - stocare date şi comunicaţie a acestora;
- structura de montaj a sistemului;
- tablou electric de curent continuu-altemativ:
b) achiziţia instalaţiei electrice exterioare şi interioare în imobil;
c) montajul şi punerea în funcţiune a sistemului fotovoltaic, a instalaţiei electrice 

exterioare şi interioare, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi 
instalaţiilor electrice;

d) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
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Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de 
finanţare nerambursabilă.

Administraţia Fondului pentru Mediu va publica pe site-ul propriu, lista 
potenţialilor beneficiari pentru care se pot depune cereri de finanţare, numărul de 
gospodării şi sumele alocate acestora.

Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale care se regăsesc în 
această listă, dacă întrunesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) au acordul Consiliului local pentru participarea în cadrul programului, pentru 
derularea procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor 
fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării proiectelor;

b) solicită finanţare doar pentru gospodăriile aflate pe raza teritorială proprie, locuite 
şi pentru care există acordul scris al deţinătorului privind participarea în program în 
condiţiile art. 22 prevăzute în ghid;

c) nu au obligaţii restante la bugetul de stat, la bugetul local şi Fondul pentru mediu, 
conform legislaţiei naţionale în vigoare.

în cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate depune o singură cerere de 
finanţare pentru o parte sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor 
beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie se poate obţine finanţare o 
singură dată.

în perioada stabilită prin dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru 
Mediu pentru organizarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare, respectiv în 
perioada 10 aprilie -  10 iulie 2019. şi doar pentru gospodăriile cuprinse în listă, dosarul de 
finanţare se depune la Consiliul Judeţean în raza teritorială a căruia se află solicitantul, 
paginat şi opisat, într-un singur exemplar.

în maximum 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a cererilor de finanţare. 
Consiliul Judeţean transmite dosarele de finanţare cuprinzând toate documentele prevăzute 
la art. 11 alin. (2) din ghid la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul AFM. la secţiunea 
Programe de finanţare -  Sisteme fotovoltaice pentru gospodării izolate 
https:/Avw\v.afm.ro/fotovoltaice izolate.php, unde veţi găsi ghidul de finanţare a 
programului.

Persoană de contact: Raluca STOICA -  raluca.stoica@afm.ro

Cu deosebită consideraţie,
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