
Anexa 1 - Lista instalatorilor ale căror dosare sunt respinse.

Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

1 234/PF 12.03.2019 IMSATIE DROBETA SRL MEHEDINȚI

Nu a fost depus certificatul constatator in original sau copie legalizata, astfel cum se solicita prin ghidul de finantare 

aferent Programului. La dosar se regaseste o copie conform cu originalul a certificatului constatator.Nu a fost depus 

Certificatul de cazier fiscal. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului 

local și Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele operatorului economic, de către 

AFM au fost depuse în copie conform cu originalul.Din documentele depuse nu indeplineste criteriile de eligibilitate 

conform art.11, lit. j) personal angajat ( nu are inginer angajat cod COR 2151, personalul angajat avind cod COR 2153)

2 236/PF 12.03.2019 EL-SYC SERV SRL BACĂU

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Cererea de validare nu este completata 

integral(nu au fost completate datele reprezentantului legal). Din documentele depuse nu reiese indeplinirea criteriilor de 

elegibilitate confor: Art.11, lit h) atestat ANRE tip B (nu are competente de tip Bp - a fost depus atestat C2A)  Art11, lit. j) 

personal angajat (nu are angajat instalator sistem panouri fotovoltaice, cod COR 741103).  Din documentele depuse nu 

rezulta in mod clar experienta in instalarea si mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice( la contractele depuse nu a 

anexat si documente care sa ateste realizarea lucrarilor.

3 238/PF 13.03.2019
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO 

BISTRIȚA SA

BISTRIȚA 

NĂSĂUD

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Din documentele depuse nu reiese indeplinirea 

criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit h) atestat ANRE de tip B  (nu are competente tip Bp - afost depus atestat tip 

C2B si E2).

4 239/PF 13.03.2019 NAPA IMPEX SRL MUREȘ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Din documentele depuse nu rezulta indeplinirea 

criteriilor de eligibilitate conf art.11, lit. j) ( nu are personal angajat pe post de instalator sistem panouri fotovoltaice, cod 

COR 741103. Din documentele depuse nu rezulta in mod CLAR, experienta in instalarea sau mentenanta sistemelor de 

panouri fotovoltaice.

5 241/PF 13.03.2019 NET CONF SRL MUREȘ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Totodata, cererea de validare nu este semnata 

de reprezentantul legal al solicitantului. Potrivit certificatului constatator depus, semnatarul cererii de validare este 

asociatul unic al societatii si nu reprezentantul legal.

6 243/PF 13.03.2019 INNCORE TECHNOLOGIES SRL BRAȘOV

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. A fost depus certificatul constatator in format 

electronic, emis de serviciul INFOCERT, care potrivit ghidului de finantare aferent Programului, nu se accepta. Din 

documentele depuse nu reiese indeplinirea crteriilor de eligibilitate conform art. 11, lit j) personal angajat ( la data 

depunerii nu are angajat instalator sisteme panouri fotovoltaice cod COR 741103).

7 244/PF 13.03.2019 ANTO ELECTRO SRL MUREȘ

Din documentele prezentate nu rezulta ca la momentul depunerii dosarului exista personal calificat ca instalator sisteme 

panouri fotovoltaice cod COR 741103. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. 

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar.

8 247/PF 13.03.2019 NOVA ELECTRIC SRL SUCEAVA

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Conform certificatului de atestare fiscală nr. 

3578/25.02.2019, solicitantul prezintă obligații de plată la bugetul de stat. Din documentele depuse nu rezulta indeplinirea 

criteriilor de eligibilitate conf art.11, lit. i)experienta similara (nu au fost depuse documente din care sa rezulteexecutarea 

lucrarilor de instalare sau mentenanta insusite de beneficiarul lucrarii. Din documentele depuse nu rezulta indeplinirea 

criteriilor de eligibilitate conf art. 11, lit j) personal angajat ( nu are personal angajat avind cod COR 741103 -instalator 

sisteme panouri fotovoltaice). Documentele privind personalul angajat nu au fost depuse conform ghidului ( nu au fost 

prezentate per angajat).

Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

9 248/PF 13.03.2019 ECOTERM SRL IALOMIȚA

Certificatul constatator transmis este cu dată ulterioară depunerii cererii de validare. Art.13 pct.(5) din ghidul de finanțare 

aferent sediunii de depunere prevede: ” ...au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă 

și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data 

depunerii cererii de validare.”

10 249/PF 13.03.2019 RAMAVAMI SPEDITION SRL BIHOR
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Atestatul tip C2A 

depus nu cuprinde toate competențele atestatului de tip B (de exemplu competențele tip Bp).

11 251/PF 13.03.2019 ASOR ENERGY SRL MARAMUREȘ

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat nr. 13564/14.02.2019 nu este ștampilat de 

către organul teritorial de specialitate. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la 

data depunerii. Atestatul tip E2 depus nu cuprinde toate competențele atestatului de tip B (de exemplu competențele tip 

Bp).Raportul din Revisal este registrul de salariati. Nu a fost depus raportul per salariat extras din Revisal.

12 253/PF 13.03.2019 WERT SRL CONSTANȚA

Cererea de validare este incompletă ( lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal) și nu respecta formularul 

prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, 

emis pe numele operatorului economic, de către AFM nu a fost depus la dosar.

13 257/PF 13.03.2019 F DESIGN ELECTRIC SRL TELEORMAN

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a fost depus 

raportul per salariat extras din Revisal de unde să rezulte existența personalului angajat în funcția de inginer profil electric-

cod COR 2151, insușit prin semnătură  de către instalator.

14 259/PF 13.03.2019 MARTIN ELECTRIC SRL ARGEȘ
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Conform certificatului 

de atestare fiscala nr.13656/04.03.2019, solicitantul prezintă obligații de plată la bugetul Fondului pentru Mediu.

15 260/PF 13.03.2019 ELECTRICA SERV SA BUCUREȘTI

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Conform certificatului 

de atestare fiscala nr. 1057554/06.03.2019, solicitantul prezintă obligații de plată la bugetul de stat. Nu a prezentat 

documente din care sa reiasa indeplinirea criteriilor de eligibilitate conf art.11, lit. j) personal angajat ( nu a prezentat 

documente care sa ateste personal angajat aind cod COR 741103, conform REVISAL). Documentul privind personalul 

angajat cod COR 2151, nu a fost prezentat conform cerintelor ghidului (per salariat).

16 263/PF 14.03.2019 AKT INVEST SRL TIMIȘ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu au fost depuse la 

dosar: certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu și certificatul de atestare fiscală privind obligațiile 

de plată  cătr bugetul de stat. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale  a fost depus fară semnătură 

și ștampilă. Nu a prezentat documente din care sa reiasa indeplinirea criteriilor de eligibilitate conf art.11, lit. j) personal 

angajat ( nu a prezentat documente care sa ateste existenta unui inginer angajat avind cod COR 2151, conform REVISAL). 

Din documentul depus pentru cod COR 741103 nu rezulta data inceperii activitatii ca instalator.

17 272/PF 14.03.2019 BÂRSAN ELECTRIC SRL MARAMUREȘ
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Nu a fost depus Certificatul de atestare privind 

obligațiile la Fondul pentru mediu. Nu a fost depus atestat de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B. 

18 278/PF 14.03.2019
BLUEKEY DIRECT SOLUTION 

SRL
ARGEȘ

Exista neconcordante intre contractul individual de munca al salariatului si intervalele de vechime, aferent codului COR 

741103. La data depunerii dosarului de validare tebuie sa  existe angajat cod COR 2151, si conform dosarului depus rezulta 

ca activitatea acestuia incepe pe data de 15.04.2019. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la 

ghid. Nu a fost depus Certificatul Constatator, astfel cum solicita ghidul de finantare.



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

19 285/PF 14.03.2019
PLAAN RENEWABLES POWER 

SRL
ILFOV

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a depus document 

doveditor din care sa rezulte ca are atestat ANRE,  nu a depus documente doveditoare din care sa rezulte executarea 

lucrarilor de   instalarea sau intretinere a sistemelor de panouri fotovoltaice (Proces verbal de receptie la contractul de 

exploatare si intretinere. 

20 288/PF 15.03.2019
TELECOMPONENTI ROMÂNIA 

SRL
BUCUREȘTI

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a depus documente 

doveditoare din care sa rezulte executarea lucrarilor de instalarea sau intretinere / mentenanta a sistemelor panouri 

fotovoltaice. 

21 289/PF 15.03.2019 ENERGOFANEX SRL BACĂU

Nu a depus documente doveditoare din care sa rezulte executarea lucrarilor de   instalarea sau intretinere / mentenanta a 

sistemelor de panouri fotovoltaice. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la 

data depunerii. Certificatul privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu nu a fost depus la dosar.

22 290/PF 15.03.2019 SMART DOMUSTHERM SRL ALBA

Cererea de validare este incompletă ( lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal) și nu respecta formularul 

prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Certificatul constatator a fost depus intr-o altă formă decât cea 

solicitată prin ghidul de finanțare aferent Programului. Potrivit certificatului de atastare fiscală la bugetul de stat (ANAF) nr. 

3182/14,03,2019 solicitantul are obligații de plată. Certificatul privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu nu a fost 

depus la dosar. Nu a depus document doveditor din care sa rezulte ca are atestat ANRE,  nu a depus documente 

doveditoare din care sa rezulte executarea lucrarilor de instalarea sau intretinere a sistemelor de panouri fotovoltaic, nu a 

depus doc. doveditor ca are angajat cod Cor 2151- revisal.

23 291/PF 15.03.2019 TRIFAZAT-RO SRL NEAMȚ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a fost depus 

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu. Nu a depus documente doveditoare din care sa rezulte 

ca a instalat sau a prestat servicii de intretinere /mentenanata a sistemelor de panouri fotovoltaice. 

24 292/PF 15.03.2019 GLOBAL INSTAL SRL SUCEAVA
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a fost depus 

Certificatul de cazier fiscal al operatorului economic.

25 295/PF 15.03.2019 ELECTRO SAVUT SRL SUCEAVA

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu a depus 

documentele doveditoare cu privire la existenţa personalului angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri 

fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) , nu a depus documente doveditoare cu privire la experienta in instalare sau 

prestarrea serviciilor de intretinere/mentenanta (proces verbal de receptie la ctr. nr. 10/08.10.2018).

26 300/PF 15.03.2019 MAT-NIC UTIL EDILITAR SRL BUCUREȘTI
 Potrivit certificatului constatator nr. 102176/20.02.2019 obiectul  de activitate lucrări de instalații electrice  - 4321 nu este 

autorizat.

27 305/PF 18.03.2019 TEHNO INDUSTRY PROJECT SRL SIBIU

 Cererea de validare este incompletă ( lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal) și nu respecta formularul 

prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Certificatul privind obligațiile de plată la Fondul pentru mediu nu a 

fost depus la dosar. Din documentele depuse nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit.i) 

experienta similara (din documentele depuse , inclusiv nota explicatica, nu reiese experienta in montarea si intretinerea 

panourilor fotovoltaice). Documentele privind personalul angajat nu sunt prezentate conform cerintelor ghidului (per 

salariat)



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

28 307/PF 19.03.2019
ELECTROCONS GROUP 

PROIECT INTL SRL
BUCUREȘTI

Conf art.13 (5) s-au solicitat clarificari la documentele depuse pentru demonstrarea experientei similare (din documentele 

depuse nu rezulta in mod clar ca s-au montat si instalat sau s-a facut mentenanta la sisteme de panouri fotovoltaice). 

Propus spre respingere deoarece nu au fost depuse clarificările la documentele depuse inițial.  Propus spre respingere 

deoarece Certificatul constatator transmis este cu dată ulterioară depunerii cererii de validare. Art.13 pct.(5) din ghidul de 

finanțare aferent sediunii de depunere prevede: ” ...au posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în 

forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului 

la data depunerii cererii de validare.”

29 318/PF 19.03.2019 PRO WIN TEC SRL MARAMUREȘ
Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Din documentele prezentate nu rezulta 

indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform art.11, lit.h) atestat ANRE tip B (nu a prezentat nici un atestat ANRE).

30 321/PF 20.03.2019 ELECTRO MEGAWAT SRL MARAMUREȘ

Atestatul ANRE nu este prezentat conform cerintelor ghidului "CONFORM CU ORGINALUL". Contractele nu sunt  

prezentate conform cerintelor ghidului "CONFORM CU ORIGINALUL" pe fiecare pagina.  Cererea de validare nu respecta 

formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Totodata, in cererea de validare se precizeza ca semnatura ii apartine 

imputernicitului reprezentantului legal, insa nu a fost depusa o imputernicire notariala in acest sens.

31 323/PF 20.03.2019 TERSEL S.R.L. Bihor

Din documentele prezentate nu rezulta in mod clar experienta in instalare sau mentenanta  panouri fotavoltaice. 

Documentele prezentate pentru demonstrarea experientei similare nu sunt prezentate "conform cu originalul".  Atestatele 

ANRE nu au fost prezentate  "conform cu originalul. Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la 

ghid. Nu au fost depuse clarificări în termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

32 324/PF 20.03.2019 CORAL ELECTRIC AS S.R.L. Satu Mare

Din documentele prezentate nu rezulta in mod clar experienta in instalare sau mentenanta  panouri fotavoltaice. Din 

documentul prezentat nu rezulta in mod clar ca societatea are angajat cu cod COR 741103. Documentul privind personalul 

angajat nu a fost prezentat conform ghid (raport per salariat). Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in 

anexa nr. 1 la ghid. Propus spre respingere deoarece nu au fost depuse clarificările solicitate la documentele depuse inițial.

33 325/PF 20.03.2019 TOTHWILL S.R.L. Bihor

Atestatul ANRE nu este certificat ,,conform cu originalul”, documentele din care rezulta executarea lucrarilor de instalatii 

nu sunt certificate ,,conform cu originalul". Din documentele referitoare la existența personalului specializat - inginer profil 

electric și angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice, nu rezultă codurile REVISAL. Dosarul de 

validare nu a fost depus conform dispoziţiilor art.13 din ghidul de finanţare ( nu este opisat ). Nu au fost depuse clarificări 

în termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

34 327/PF 20.03.2019 66 PRO S.R.L. Brașov
Nu a depus documente doveditoare din care sa rezulte ca aexecutat lucrari instalare sau a prestat servicii de intretinere / 

mentenanta a sistemelor de panouri fotovoltaice. 

35 339/PF 21.03.2019 BIOTEL SRL DÂMBOVIȚA
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. Certificatul de atestare fiscală nr. 

9777/15.02.2019 era expirat la data depunerii dosarului.

36 340/PF 21.03.2019 ALLSYS ENERGY SA BUCUREȘTI

Din documentele depuse nu rezultă executarea lucrarilor de instalare a panourilor fotovoltaice sau prestarea serviciilor de 

mentenanță a sistemelor de panouri. Nu au fost depuse clarificări în termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent 

programului.

37 346/PF 22.03.2019 VALSOFT SRL MUREȘ Operatorul economic nu a depus copie de pe atestatul ANRE tip B.  Atestatul depus este pentru o persoană fizică.



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

38 351/PF 22.03.2019 DRAGOIU ELECTRIC SRL HUNEDOARA

Certificatul AFM nr. 11870/21.02.2019 a fost depus în copie si nu în original sau copie legalizată așa cum prevede Ghidul 

de finanțare. Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. Nu au fost depuse 

documente din care rezultă executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere/mentenanță.

39 358/PF 25.03.2019 STYL XXI SRL CĂLĂRAȘI
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. Nu au fost depuse documente 

din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreținere.

40 364/PF 25.03.2019 COSMOCHIM SRL VÂLCEA

Nu a depus certificat ANRE din care sa rezulte ca are competente de tip  Bp. Documentul transmis, Hotărârea AGA 

nr.02/05.04.2019 nu respectă condițiile impuse de art.12 lit.b) din ghidul de finanțare aferent Programului și este cu dată 

ulterioară depunerii cererii de validare. Art.13 pct.(5) din ghidul de finanțare aferent sediunii de depunere prevede: ” ...au 

posibilitatea de a completa/transmite documentele inițiale în forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca 

documentele și/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.”

41 365/PF 25.03.2019 ELECTROMEB OL SRL BACĂU  Nu a depus documente doveditoare (raport per salariat ca are angajat activ ) cod. cor.2151- revisal.

42 367/PF 25.03.2019 ELECTROINST SCINTEIE SRL VASLUI

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Propus spre respingere 

deoarece documentul depus în vederea remedierii nu respectă prevederile ghidului de finanțare. Astfel, solicitantul este 

propus spre respingere deoarece "Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr.1 la ghidul de finanţare 

aferent sesiunii de depunere".

43 378/PF 26.03.2019 IMSAT DACIA SA HUNEDOARA
Formularul cererii de validare nu a fost completat integral (nu au fost completate datele reprezentantului legal). Atestatul 

de tip C2A depus nu include toate competențele de tip B. Atestatul nr. 10184 aparține altui operator. 

44 380/PF 26.03.2019 GREEN SEIRO MONTAGE SRL SIBIU Atestatul ANRE depus aparține altei societăți.

45 385/PF 26.03.2019 NICO ELECTROSERVICE SRL BUCUREȘTI

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Contractele nr. 56, 

189, 93 și procesele verbale de recepție aferente sunt pentru racordare la rețeaua de energie electrică, nu pentru lucrări 

de instalare sau pentru lucrări de întreținere/mentenanță a sistemelor de panouri fotovoltaice.

46 386/PF 26.03.2019
ENERGOSERV & CONSULTING 

SRL
ARAD

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Conform certificatului 

de atestare fiscală nr. 4950/05.03.2019 solicitantul înregistrează obligații de plată la bugetul de stat.

47 406/PF 27.03.2019 CYCLON TECH SRL BRĂILA
Din documentele prezentate nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit j)personal angajat (are 

inginer angajat cod COR 2152, si nu inginer angajat cod COR 2151 conform cerintelor ghidului).

48 410/PF 27.03.2019 AHM SMARTEL SRL
CARAȘ 

SEVERIN

Cererea de validare  este incompletă, lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal. Din documentele depuse nu 

reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit. j) personal angajat (nu are angajat instalator sisteme 

fotovoltaice cod COR 741103). Din documentele prezentate nu reiese in mod clar experienta in instalarea sau mentenanta 

sistemelor de panouri fotovoltaice (nu a fost prezentat si Proces verbal aferent contractului nr.441/30.01.2019).



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

49 440/PF 28.03.2019 SMART DOMUSTHERM SRL ALBA

Cererea de validare nu este completată integral ( lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal)  și nu respecta 

formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Certificatul constatator a fost depus intr-o altă formă 

față de cea solicită prin ghidul de finanțare aferent Programului. Certificatul de cazier fiscal nr. 7990/14.03.2019 a fost 

depus în copie și nu în original sau copie legalizată. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul 

de stat nr. 3182/14.03.2019 prezintă datorii și a fost depus în copie și nu în original sau copie legalizată așa cum prevede 

Ghidul de finanțare. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr. 

3889/14.03.2019 a fost depus în copie și nu în original sau copie legalizată așa cum prevede Ghidul de finanțare. 

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu nr. 19117/19.03.2019 a fost depus în copie și nu în 

original sau copie legalizată așa cum prevede Ghidul de finanțare. Atestatul tip Be depus nu include toate competențele de 

tip B. Nu a depus niciun document din care din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de 

mentenanță. Din documentele depuse nu rezultă că are personal angajat pentru cod COR 2151.

50 449/PF 29.03.2019 PET COMMUNICATIONS SRL CONSTANȚA

 Contractele nr 72, 11, 13, 12, 14, 10, 24, 31 și procesele verbale de recepție aferente sunt pentru mentenanță parcuri 

eoliene, nu pentru sisteme de panouri fotovoltaice. Nu a fost depus raportul din revisal pentru instalator sisteme de 

panouri fotovoltaice cod COR 741103. Cererea de validare nu este semnată de reprezentantul legal, astfel cum rezultă din 

certificatul constatator depus la dosar. Împuternicirea depusă nu este o Împuternicire notariala și  astfel nu îndeplinește  

condițiile impuse  prin ghidul de finanțare aferent Programului.

51 450/PF 29.03.2019 COMRANADO SRL DOLJ

Din documentele depuse nu rezulta in mod CLAR experienta similara  in mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice. 

Propus spre respingere deoarece documentele depuse in completare nu fac referire la documentele depuse Ia dosarul 

initial.

52 457/PF 29.03.2019 MRB ELCTRIC SRL CLUJ

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Totodata, cererea de validare nu este semnata 

de reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia. Avand in vedere ca cererea de validare nu este semnata de 

reprezentantul legal, nu se poate analiza eligibilitatea solicitantului.

53 459/PF 29.03.2019 QUATRO ELECTRO SRL MUREȘ Cererea  de validare nu este semnata de reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia. 

54 464/PF 29.03.2019 ELECTRO CENTER SRL SATU MARE

Cererea de validare nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid. Totodata, cererea de validare nu este semnata 

de reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia. Potrivit procurii notariale depuse, semnatarul cererii de 

finantare este imputernicit sa reprezinte societatea doar in fata organelor de control, aceasta reprezentand un mandat 

special.

55 470/PF 01.04.2019 DGSOLAR SRL BRAȘOV

NU a fost depus Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat. Din documentele depuse  

nu rezulta indeplinirea criteriilor de eligibilitate conf art.11, lit j) personal angajat ( nu are angajat inginer cod COR 2151 are 

personal angajat cod COR 2152).

56 483/PF 02.04.2019 ELECTROIND SRL BACĂU
Din documentele depuse nu rezultă clar că a executat lucrări de instalare. Nu au fost depuse clarificări în termenul stabilit 

de ghidul de finanțare aferent programului.

57 490/PF 02.04.2019 LESMONTAJ SRL PRAHOVA
Din documentul depus nu rezultă prestarea serviciilor de întreținere a sistemelor de panouri fotovoltaice. Nu au fost 

depuse clarificări în termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

58 494/PF 02.04.2019 ICPE LOGISTICS BUCUREȘTI
Din documentele depuse nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit h) atestat ANRE tip B, ( nu are 

competente tip Bp).

59 500/PF 03.04.2019
VITUS CUSTOMS CONSULTING 

SRL
COVASNA

Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. Nu a fost remediat motivul 

respingerii inițiale.



Nr. Crt. Nr. AFM
Data 

depunerii
Solicitant Județ Motivele respingerii

60 502/PF 03.04.2019 GEPIDEN SRL SATU MARE
 Din documentele transmise nu rezultă clar că a executat lucrări de instalare panouri fotovoltaice (din contract reiese că 

participă la lucrări de instalare și construire; nu se poate stabili daca PV este însușit de beneficiarul lucrării).

61 503/PF 03.04.2019 HOT&COLD PRODEL SRL MUREȘ
Cererea de validare nu respectă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare. Nu au fost depuse clarificări în 

termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

62 504/PF 03.04.2019 TEXAMET GRUP SRL NEAMȚ

Certificatul ANAF nr. 1114/13.03.2019 nu este ștampilat de către instituția emitentă. Formularul cererii de validare nu a 

fost completat integral (nu au fost completate datele reprezentantului legal). Din documentele depuse nu rezultă existența 

personalului angajat cod COR 2151.

63 506/PF 03.04.2019 PENTAGON SRL BACĂU
Din documentele depuse nu reiese clar că au fost  executate lucrările de instalare. Nu au fost depuse clarificări în termenul 

stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

64 516/PF 04.04.2019 DNK PLANET CONSTRUCT SRL ARGEȘ

Din documentele prezentate nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform ar. 11, lit. h) atestat ANRE tip B ( nu a 

fost prezentat). Nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit i) experienta similara (nu a prezentat 

documente din care sa rezulte experienta in instalarea sau mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice). Documentul 

privind personalul angajat nu a fost prezentat conform cerintelor ghidului (per salariat). Cererea de validare nu este 

completată integral( lipsesc datele de identificare ale reprezentantului legal)  și nu respecta formularul prevazut in anexa 

nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. Nu se poate constata dacă cererea de validare este semnată de reprezentantul legal 

al solicitantului având în vedere lipsa certificatului constatator. Nu a fost depus certificatul constatator emis de oficiul 

registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social instalatorul. Avănd în vedere lipsa 

certificatului constatator nu se poate stabili dacă solicitantul îndeplinește toate condițiile de eligibilitate stabilite prin 

ghidul de finanțare.

65 521/PF 04.04.2019 ANTO ELECTRO SRL MUREȘ

Documentele depuse privind experienta similara nu au fost prezentate conform cerintelor ghidului ("CONFORM CU 

ORIGINALUL"). Certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, eliberat de către organul teritorial de specialitate al 

Ministerului Finanțelor Publice nu a fost depus la dosar. În locul acestuia a fost depus cazierul fiscal eliberat pe numele 

reprezentantului legal, persoană fizică.

66 523/PF 04.04.2019 ELECTROCERALI SRL TELEORMAN
Din documentele prezentate nu reiese indeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11, lit i) experienta similara (nu a 

prezentat documente din care sa rezulte experienta in instalarea sau mentenanta sistemelor de panouri fotovoltaice).

67 529/PF 04.04.2019 MRB ELCTRIC SRL CLUJ

Din documentele depuse nu rezultă clar că solicitantul a executat lucrări de instalare panouri fotovoltaice. Solicitantul nu a 

clarificat Procesul Verbal în care MRB ELECTRIC figurează antreprenor general, iar PV este semnat de încă o firmă; astfel nu 

se poate stabili cu exactitate că MRB ELECTRIC a executat lucrările de instalare.

68 530/PF 04.04.2019 SIMETRIC BUILD SRL BUCUREȘTI

Nu au fost depuse documentele: certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată la bugetul de stat, certificatul de 

cazier fiscal, certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și cerificatul de atestare privind obligațiile la 

Fondul pentru mediu. Nu a depus atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competențele de tip B. Procesele 

verbale nu sunt depuse în copii certificate "conform cu originalul". Nu au fost depuse documente din care rezultă că are 

personal angajat cod COR 741103. Rapoartele Revisal depuse nu sunt însușite prin semnătură de către instalator, în 

original. Dosarul de validare nu a fost depus conform dispozitiilor art. 13 din ghid. Nu este paginat si opisat. Cererea de 

validare nu este completata prin tehnoredactare, astfel cum solicita ghidul de finantare. Nu a fost depus certificatul 

constatator.

69 531/PF 04.04.2019 ENERGOBIT SA CLUJ
Nu a fost prezentat originalul sau copia legalizată a certificatului de atestare fiscală nr.1068465/11.03.2019 , depus la 

dosar .
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70 537/PF 05.04.2019 ELECTRO ENERGETICA SRL CLUJ

Conform certificatului de atestare fiscală nr. 1128329/03.04.2019, solicitantul înregistrează obligații de plată la bugetul de 

stat. Din documentele prezentate nu rezulta ca a instalat sau a prestat servicii de intretinere /mentenanta a sistemelor de 

panouri fotovoltaice.

71 543/PF 05.04.2019 ONY ENERGY SRL-D
BISTRIȚA 

NĂSĂUD

Nu a depus raport per salariat ca are angajat cu specialitatea instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 

741103- REVISAL). Dosarul de validare nu a fost depus conform dispoziţiilor art.13 din ghidul de finanţare ( nu are  opis ). 

Formularul cererii de validare nu a fost completat integral prin tehnoredactare. Nu a fost depus certificatul de cazier fiscal.

72 544/PF 05.04.2019
DA AUTOMAZIONE 

IMPIANTISTICA SRL
PRAHOVA

Conform certificatului de atestare fiscală nr. 5245/13.03.2019, solicitantul înregistrează obligații de plată la bugetul de 

stat.

73 549/PF 05.04.2019 ROM ELECTRIC SYSTEM SRL DOLJ
Nu a fost depus certificatul de atestare fiscală privind taxele si impozitele locale emis de Primăria Cârcea, unde își are 

sediul solicitantul.

74 550/PF 05.04.2019 SOLADO GROUP SRL ARGEȘ
Din documentele depuse nu reiese îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform art.11 litera j) personal angajat (nu are 

inginer angajat Cod COR 2151, are inginer angajat Cod COR 2153).

75 551/PF 05.04.2019
CLAROM SOLUTION GROUP 

SRL
DOLJ Nu a fost depus la dosar certificatul de atestare fiscala privind obligațiile de plata la Fondul  pentru mediu.

76 555/PF 05.04.2019 PRONTO MOBILE SRL BUCUREȘTI

Cererea de validare nu este completată integral prin tehnoredactare, astfel cum se solicită prin ghidul de finanțare aferent 

Programului. Operatorul economic nu este atestat ANRE. Atestatul depus la dosar aparține altei firme. Nu au fost depuse 

procesele verbale de recepție aferente contractelor nr 58, 53, 52 și 49. 

77 556/PF 05.04.2019 TG ELECTRIC STABIL SRL BUCUREȘTI

Copiile atestatului nr.11059/08.06.2015,  a contractului nr. TG01/10.07.2017 și a procesului verbal de recepție nr. 

1/22.08.2017 nu sunt semnate conform cu originalul. Dosarul nu este opisat ( lipsa OPIS). Nu au fost depuse clarificări în 

termenul stabilit de ghidul de finanțare aferent programului.

78 557/PF 05.04.2019 ELECTRICA SERV SA BUCUREȘTI

 Documentul depus în remediere (Certificatul de cazier fiscal 605/15.04.2019) este emis după data depunerii dosarului de 

validare. Din documentul depus nu rezultă respectarea condițiilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.  Nu a depus 

rapoarte Revisal  per salariat din care sa rezulte faptul că are personal angajat specializat în instalarea de siteme de panouri 

fotovoltaice (cod  COR 74113).  Certificatul constatator transmis este cu dată ulterioară depunerii cererii de validare. Art.13 

pct.(5) din ghidul de finanțare aferent sediunii de depunere prevede: ” ...au posibilitatea de a completa/transmite 

documentele inițiale în forma corectă și/sau a clarificărilor, cu condiția ca documentele și/sau clarificările să dovedească 

eligibilitatea solicitantului la data depunerii cererii de validare.”

79 558/PF 05.04.2019 ELECTROGAVRAU SRL SATU MARE

Nu au fost depuse rapoarte per salariat extrase din Revisal de unde să rezulte că există personal ANGAJAT specializat în 

instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice-cod COR 741103 și inginer cod COR 2151. Nu au fost depuse procese verbale 

de recepție/revizie aferente contractelor nr.11 și 12. Cererea de validare nu este completată integral ( lipsesc datele de 

identificare al reprezentantului legal)  și nu respecta formularul prevazut in anexa nr. 1 la ghid, valabil la data depunerii. 

Certificatul constatator nu respectă condițiile impuse de ghidul de finanțare, este  depus în copie. Certificatul de atestare 

fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat și Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi 

alte venituri ale bugetului local au fost depuse în copie. Certificatul de cazier fiscal nu a fost depus.


