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Referitor la: Programul privind instalarea de sisteme /01ovoltaice pentru 
izolate neracordate la re/eaua de distribu{ie a energiei electrice 

Stimate domnule pre�edinte, 

gospodiiriile 

Prin prezenta, va infonnam ca in perioada 10 aprilie - 10 iulie 2019. Administratia 
Fondului pentru Mediu organizeaza sesiune de depunere a dosarelor de finantare. in cadrul 
Programului privind instalarea de sisteme forovoltaice pentru gospodiiriile izolate 
neracordate la re{eaua de distribu{ie a energiei elecrrice. 

Scopul programului il reprezinta cre�terea eficientei energetice. imbunata\irea 
calita\ii aerului �i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin producerea de energie 
electrica din surse regenerabile la locuintele situate la eel putin 2 km fati de reteaua 
nationali de distributie a energiei electrice �i prin reducerea utilizarii combustibililor 
conventionali. 

Obiectul programului ii reprezinta finantarea achizitionarii �i instalarii sistemelor 
de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante pentru 
gospodariile situate la eel pu\in 2 km fata de reteaua de distributie a energiei electrice, cu 
destina\ia de locuintli a unei persoane fizice. 

Finan\area nerambursabila acordata de AFM este in procent de 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TV A, pentru fiecare sistem 
fotovoltaic care deserve�te o gospodarie. Finantarea se acorda e�alonat, in interiorul 
perioadei de valabilitate a contractului de finantare �i pe masura implementarii proiectului. 

Categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului sunt: 
a) achizitia sistemului fotovoltaic pentru o putere de eel pu\in 1 kwp. avand ca

principale parti componente: 
- panou fotovoltaic;
- incarcator:
- baterii (acumulatori):
- invertor;
- materiale conexiuni �i siguran\e;
- modul inregistrare - stocare date �i comunica\ie a acestora;
- structura de montaj a sistemului;
- tahlou electric de curent continuu-altemativ;
b) achizitia instalatiei electrice exterioare �i interioare in imobil;
c) montajul �i punerea in functiune a sistemului fotovoltaic, a instalatiei electricc

exterioare �i interioare. reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor �i 
instalatiilor electrice; 

d) TVA aferenta cheltuielilor eligibile.
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