





    ANEXA 2
    la ghidul de finanţare

    Nr. de înregistrare la agenţia teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: 
    ............./.............................
    Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu: ........./.................................


CERERE
de finanţare nerambursabilă

Date de identificare a solicitantului*)
    Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): _________
    Numărul şi seria actului de identitate: CI seria ___ nr ________
    Valabilitatea actului de identitate: __________-_________
    Codul numeric personal: ______________________
    Adresa completă a solicitantului:  _________________
    Localitatea (oraş/municipiu/comună,sat):  _________
    Judeţul/Sectorul:   ______
    Telefon fix: prefix judeţ ______    nr. Telefon ____________
    Telefon mobil: _________________
    Fax: ......................... e-mail: ...................................
    Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul: ___________
    Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat): _________ 
    Judeţul/Sectorul:  ______
    Cont deschis la Banca BANCA __________________, sucursala __________
    Cont IBAN RO_______________________
    (Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă.)

Finanţare solicitată
Subsemnatul, ............................................. cu datele de identificare sus-menţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de 6000 lei, reprezentând cofinanţare pentru realizarea proiectului Casa Verde, pentru „INSTALATIE SOLARA PRESURIZATA” pentru prepararea apei calde menajera. Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Numele şi prenumele solicitantului:.......................................................................






Date privind instalaţiile pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară şi finanţarea solicitată

Denumirea instalaţiei
(De exemplu: panou solar sau pompă de
căldură)
Destinaţia (apă caldă menajeră / încălzire
locuinţă)
Tipul instalaţiei



Puterea
(kW)

Bucăţi

Valoare





Cu
TVA

fără
TVA


PANOU SOLAR
24 tuburi vidate
WESTECH SP-S58/1800-A
Apa calda
menajera
Sistem solar
Presurizat

569kw/h/mp/an
1
2182 Ron
1818 Ron
Boiler Solar TWS - 2W
Apa calda
menajera
Sistem solar
Presurizat
200 L / 58w
1
2425 Ron
2021 Ron
VAS SOLAR   EXPANSIUNE Aquasistem 18L
Apa calda 
menajera
Sistem solar
Presurizat
18 litri 
1
162 Ron 
135 Ron
Grup pompare solar  ER-HE  
1,5 - 6 l/min
Apa calda
menajera
Sistem solar
Presurizat
40W/h
1
1058 Ron
882 Ron
Automatizare 
RESOL CS/2 
Apa calda 
menajera
Sistem solar
Presurizat
3W/h
1
454 Ron
378  Ron
Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului  

1500 Ron 

1250 Ron

Total investiţie
7781 Ron
6484 Ron
Valoare finanţare solicitată
6000 Ron 
5000 Ron


   
 Semnătura ..........................................

    *) Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit Notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanţare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
    ANEXA 3
    la ghidul de finanţare
DECLARAŢIE
pe propria răspundere

    Subsemnatul NUME si PRENUME, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
    a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
    b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
    c) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză şi selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanţare a programului;
    d) sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum şi toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;
    e) mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o perioadă de minimum un an;
    f) sunt de acord ca reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;
    g) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;
    h) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul programului;
    i) nu am mai aplicat pentru acelaşi imobil şi nu am depus o altă cerere de finanţare care să fi fost acceptată în cadrul acestei sesiuni;
    j) nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.
    Subsemnatul NUME si PRENUME, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
    Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de finanţare.

    Numele şi prenumele solicitantului NUME si PRENUME,

Semnătura ..........................

