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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Către: Administrația Fondului pentru Mediu                


Aprobat,
Administrația Fondului pentru Mediu


CERERE DE TRANSFER


Subsemnatul,................., cu domiciliul în .................., act de identitate tip ......, seria ....... nr. ............,cod numeric personal ............, în calitate de solicitant aprobat/beneficiar final, cu contract de finanțare nerambursabilă nr………, solicit transferul de la instaltorul…………………………….la instalatorul…………………, motivul/motivele fiind……………………………………………..

SC……………………………………………., cu sediul…………………………………, în calitate de instalator validat in baza contractului de participare nr.... de la care se transferă beneficiarul final,………………., sunt de acord cu transferul acestuia la instalatorul menționat mai jos și mă oblig să predau în format fizic documentele introduse în aplicația informatică pentru dosarul RO.......... 

Reprezentant legal/împuternicit,
…………………………….(semnatura)

SC……………………………………………., cu sediul…………………………………, în calitate de instalator validat in baza contractului de participare nr....... la care se transferă beneficiarul final,………………., sunt de acord cu preluarea solicitantului aprobat, respectiv a beneficiarului final, semnatar al contractului de finanțare nerambursabilă nr……........... și mă oblig să efectuez conformitatea documentelor recepționate cu cele introduse în aplicația informatică pentru dosarul RO.....

Reprezentant legal/împuternicit,
…………………………….(semnatura)



 Beneficiar final,	                   solicit suspendarea contractului de finanțare
 				
	  				   

                                     nu solicit suspendarea contractului de finanțare
                                                                                                                                                                                                                                          
…………………………..(semnatura)	
      
Conform Deciziei nr. 47/25.03.2021 a Comitetului Director al Administrației Fondului pentru Mediu, contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între AFM si beneficiarul final/solicitant poate fi suspendat 30 zile de la înregistrarea cererii de transfer a beneficiarului final la Autoritate, perioada adăugându-se duratei de implementare de 12 luni.
La sfârșitul celor 30 de zile sau la finalizarea demersurilor privind transferul între instalatorii validați (dacă acestea au fost finalizate înaintea termenului prevăzut anterior), suspendarea contractelor de finanțare încetează, iar durata de realizare a proiectelor reintră în vigoare., 
Pe perioada suspendării, beneficiarul nu poate încheia formalități privind recepția sistemului, emiterea facturii, plata contribuției proprii sau obținerea Certificatului de racordare la rețeaua de distribuire a energiei electrice.
Solicitarea de suspendare poate fi aprobată doar dacă însoțește cererea de transfer asumată atât de beneficiarul solicitant cât și de instalatorii validați implicați în acest proces.



