ANEXA 2 la ghid

ÎNSCRIEREA OPERATORULUI ECONOMIC ÎN PROGRAM
Nr. [________________] din [____/____/_________] Generate de Aplicația Informatică
Denumirea completă a operatorului [....................................................] tip [S.R.L./S.A./...]
Declar că sunt:
 IMM
 persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară, conform
codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa
Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul [.........................]
cu nr. de ordine [....../....../.............], cod de identificare fiscală [.....................................]
cont nr. [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] deschis la Trezoreria [.........................]
Adresa sediului social: localitatea [.........................................], str. [..............................]
nr. [.....], bl. [.....], sc. [.....], et. [.....], ap. [.....], judeţul/sectorul [....................................]
cod poştal [_ _ _ _ _ _], telefon (fix şi mobil) [.............................], fax [............................]
e-mail [............@............... . ......], website [.............................................................]
reprezentat/reprezentată legal de [............................], în calitate de [.............................]
Responsabil de proiect [.................................................................. ], telefon (fix şi mobil)
[.............................], fax [............................] e-mail [...................@............... . ......]
Denumirea completă a instalatorului autorizat care certifică și răspund datele [.....................] tip
[S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
[.........................] cu nr. de ordine [....../....../.............], cod de identificare fiscală
[.....................................] cont nr. [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] deschis la
Trezoreria [.........................]
Responsabil de proiect [..................................................................], telefon (fix şi mobil)
[.............................], fax [............................] e-mail [...................@............... . ......]
Autorizație

ANRE



Nr. [............................] din [....../....../.............]

sau
Denumirea completă a managerului energetic autorizat care certifică și răspund datele [...............]
tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
[.........................] cu nr. de ordine [....../....../.............], cod de identificare fiscală
[.....................................] cont nr. [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] deschis la
Trezoreria [.........................]
Responsabil de proiect [.................................................................. ], telefon (fix şi mobil)
[.............................], fax [............................] e-mail [...................@............... . ......]
Autorizație

sau

ANRE 
MEEMA 

Nr. [............................] din [....../....../.............]
Nr. [............................] din [....../....../.............]

Denumirea completă a auditorului energetic autorizat care certifică și răspund datele [...............]
tip [S.R.L./S.A./...] Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
[.........................] cu nr. de ordine [....../....../.............], cod de identificare fiscală
[.....................................] cont nr. [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] deschis la
Trezoreria [.........................]
Responsabil de proiect [................................................................ ..], telefon (fix şi mobil)
[.............................], fax [............................] e-mail [...................@............... . ......]
Autorizație

ANRE 
MEEMA 
MLPDA 

Nr. [............................] din [....../....../.............]
Nr. [............................] din [....../....../.............]
Nr. [............................] din [....../....../.............]

Este obligatorie cel puțin introducerea datelor unui instalator, manager energetic sau auditor
energetic, pentru a certifica cifrele introduse în program.

Adresa sediului social: localitatea [.........................................], str. [..............................]
nr. [.....], bl. [.....], sc. [.....], et. [.....], ap. [.....], judeţul/sectorul [....................................]
cod poştal [_ _ _ _ _ _], telefon (fix şi mobil) [.............................], fax [............................]
e-mail [............@............... . ......], website [.............................................................]
reprezentat/reprezentată legal de [............................], în calitate de [.............................]
Responsabil de proiect [.................................................................. ], telefon (fix şi mobil)
[.............................], fax [............................] e-mail [...................@............... . ......]
Solicităm înscrierea în cadrul Programului
privind finanțarea întreprinderilor mici și
mijlocii și a persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau secundară,
conform codurilor CAEN una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa, pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată
cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul
Energetic Național,
precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice
hibrid plug-in, şi perfectarea contractului de finanțare în vederea decontării cu MEEMA, denumit în
continuare program.
În cadrul programului, societatea noastră, prin instalatorul ales acreditat de către ANRE,
intenţionează să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru
producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în
reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul
de finanţare, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice
şi electrice hibrid plug-in.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în
procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, radiere, lichidare, închidere operaţională,
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o
altă situaţie similară legal reglementată

b) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile
prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară


c) avem  /nu avem deschis cont la Trezoreria Statului, însă ne angajăm ca, în situaţia validării
societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de
finanțare şi să prezentăm actul doveditor, în copie

d) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin
hotărâre judecătorească definitivă

e) societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară
instalării sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW
pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele
operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de
finanţare 
f) societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice,
precum și a cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW, cu minim 2 puncte de încărcare pentru
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de
eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare printr-un instalator ales, acreditat de către ANRE și
are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice conform COR 741103

g) declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor
datelor şi informaţiilor furnizate

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii

Îmi asum în calitatea de beneficiar răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de
validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor
condiţii va duce automat la respingerea cererii de înscriere sau, ulterior, la returnarea integrală a
sumelor decontate societăţii noastre de către MEEMA în cadrul programului

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de înscriere orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice și fizice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai MEEMA cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint 
Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate
conţinutul acesteia

Semnătura electronică
Data
Informatică

[............................]
[....../....../.............]

Generată

de

Aplicația

Semnătura electronică instalator
Data
Informatică

[............................]
[....../....../.............]

Generată

de

Aplicația

Semnătura electronică manager energetic
Data
Informatică

[............................]
[....../....../.............]

Generată

de

Aplicația

Semnătura electronică auditor energetic
Data
Informatică

[............................]
[....../....../.............]

Generată

de

Aplicația

Este obligatorie cel puțin o semnătură a unui instalator, manager energetic sau auditor energetic.

