
Sistem fotovoltaic și sta�ie de reîncărcare pentru vehicule electrice, finan�at prin
Ministerul Economiei, Energiei și  Mediului de Afaceri

București: b-dul Chișinău nr. 8 bl. M2 sc. C, parter;

Mobil: 0746.888.838, 0726.785.385

DISTRIBU�IE S.R.L.

Scopul instala�iei fotovoltaice este de producere a energiei electrice necesară

consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic na�ional.

La calculul punctajelor de mai jos s-a luat în considerare ca sta�ia de reîncărcare

pentru vehiculele  electrice să fie accesibilă publicului.

Rm. Vâlcea: b-dul General Magheru nr. 6 bl. V6, parter;

Caracteristici sistem

Subven�ie
(Euro)

Cofinan�are
(Euro)

Consum minim
anual *

ă ă(MWh)

Suprafa�ă
acoperiș **

(mp)

Punctaj
proiect

Kit fotovoltaic 27,6kWp,
acumulatori 11kWh și o sta�ie
de reîncărcare de 44kW

37.700 - 174 145 95

Kit fotovoltaic 37,05kWp,
acumulatori 11kWh și două sta�ii
de reîncărcare de 44kW

49.900 - 234 195 95

Kit fotovoltaic 50,05kWp,
acumulatori 11kWh și doua sta�ii
de reîncărcare de 44kW

61.100 - 316 265 95

Kit fotovoltaic 85,15kWp,
acumulatori 11kWh și două sta�ii
de reînărcare de 44kW

88.300 - 537 450 95

Kit fotovoltaic 100,1kWp,
acumulatori 11kWh și două sta�ii
de reîncărcare de 44kW

99.700 - 630 525 95

Kit fotovoltaic 120,25kWp,
acumulatori 11kWh și două sta�ii
de reîncărcare de 44kW

100.000 13.600 762 630 100

* Consum minim anual calculat pe baza facturilor pentru 12 luni consecutive alese de

solicitant din perioada 1.01.2019 - 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul

estimat pentru 12 luni consecutive

** Suprafa�a minimă necesară pentru amplasarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș

Echipamente premium:
Nu percepem taxă pentru înscrierea și întocmirea proiectului!



● Invertor 17,5W Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 85 de panouri fotovoltaice  monocristaline JA SOLAR

3 p25W /buc (total 27,62kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Sta�ie reîncărcare mașini electrice de 44kW cu două

puncte de încărcare de 22kW

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 145mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu orientare

S, V sau E

Cofinan�are: -

Subven�ie: 37.700 EURO

Panouri Fotovoltaice ConsumatoriInvertoare

Banc de a icumulator

Kit fotovoltaic 27.6kWp, acumulatori 11kWh

și o sta�ie de reîncărcare  de 44kW

Consum anual * (M h)W : 174

Punctaj proiect: 95

● Invertor 27W Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 114 panouri fotovoltaice

3 pmonocristaline JA SOLAR 25W /buc (total 37,05kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Două sta�ii de reîncărcare mașini electrice de 44kW cu

două puncte de încărcare de 22kW fiecare

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 195mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu

orientare S, V sau E

Cofinan�are: -

Subven�ie: 49.900 EURO

Kit fotovoltaic .0 kWp, acumulatori 11kWh37 5

și ă sta�ii de reîncărcare  de 44kWdou

Consum anual * (M h) 234W :

Punctaj proiect: 95

Echipamente premium:
Nu percepem taxă pentru înscrierea și întocmirea proiectului!



● Invertor 25kW Fronius

● Invertor 15kW Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 154 panouri fotovoltaice

3 pmonocristaline JA SOLAR 25W /buc (total

50,05kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Sta�ie reîncărcare mașini electrice de 44kW cu

două puncte de încărcare de 22kW fiecare

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 265mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu

orientare S, V sau E

Cofinan�are: -

Subven�ie: 61.100 EURO

Kit fotovoltaic 50.05kWp, acumulatori 11kWh

și două sta�ii de reîncărcare  de 44kW

● Trei invertoare25kW Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 262 panouri fotovoltaice

3 pmonocristaline JA SOLAR 25W /buc (total

85,15kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Două sta�ii de reîncărcare mașini electrice de

44kW cu două puncte de încărcare de 22kW fiecare

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 450mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu

orientare S, V sau E

Kit fotovoltaic 85.1 kWp, acumulatori 11kWh5

și ă sta�ii de reîncărcare  de 44kWdou

Cofinan�are: -

Subven�ie: 61.100 EURO

Consum anual * (M h) 316W :

Punctaj proiect: 95

Cofinan�are: -

Subven�ie: 61.100 EURO

Cofinan�are: -

Subven�ie: 88.300 EURO

Consum anual * (M h) 537W :

Punctaj proiect: 95

● Trei invertore 25kW Fronius

● Invertor 15kW Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 308 panouri fotovoltaice

3 pmonocristaline JA SOLAR 25W /buc (total

100,1kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Două sta�ii reîncărcare mașini electrice de 44kW

cu două puncte de încărcare de 22kW fiecare

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 525mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu

orientare S, V sau E

Cofinan�are: -

Subven�ie: 61.100 EURO

Kit fotovoltaic 100.1kWp, acumulatori 11kWh

și două sta�ii de reîncărcare  de 44kW

● Trei invertoare25kW Fronius

● Invertor 15kW Fronius

● Invertor hybrid 10kW Fronius
● Banc de acumulatori BYD 11kWh

● 370 panouri fotovoltaice

3 pmonocristaline JA SOLAR 25W /buc (total

120,25kWp)

● Suport de prindere pe plan înclinat

● Contor inteligent de energie electrică

● Două sta�ii de reîncărcare mașini electrice de

44kW cu două puncte de încărcare de 22kW fiecare

● Cofret protec�ii AC, DC

● Accesorii cablare și manoperă

- Necesită 630mp suprafa�ă liberă pe acoperiș, cu

orientare S, V sau E

Kit fotovoltaic 120.2 kWp, acumulatori 11kWh5

și ă sta�ii de reîncărcare  de 44kWdou

Cofinan�are: -

Subven�ie: 99.700 EURO

Consum anual * (M h) 630W :

Punctaj proiect: 95 Subven�ie: 61.100 EURO

Cofinan�are: 13.600 EURO

Subven�ie: 100.000 EURO

Consum anual * (M h) 762W :

Punctaj proiect 100:

Echipamente premium:
Nu percepem taxă pentru înscrierea și întocmirea proiectului!



●cererea de finanţare semnată electronic;
●certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;

împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât●

solicitantul, scanată;
actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;●

documentele doveditoare ale calită�ii de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar●

cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai
vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de
implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul
imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calită�ii de administrator,
concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi înso�ite de extrasul de carte
funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul
proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu
corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document
emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;

certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis●

pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen
de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis●

pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în
termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis●

pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa
proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate
decât cea în care se implementează proiectul, scanat;

solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile●

aprobate în condi�iile stabilite prin suma solicitată;
în situa�ia prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condi�iile●

legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Documente necesare înscrierii:


