VEZI AICI care sunt firmele
acreditate din Vâlcea pentru
montarea panourilor fotovoltaice
subvenţionate

Administrația Fondului pentru Mediu a primit finanțarea pentru programul de instalare

a panourilor fotovoltaice subvenționate. Persoanele fizice pot începe să se înscrie în
program de la data de 9 septembrie, iar lista instalatorilor validați a fost publicată
de site-ul AFM în data 26 august.
Iată care sunt firmele acreditate din județul Vâlcea:
VALORIS SRL Râmnicu Vâlcea, str Raureni, nr. 266 0250732227 0721299711 office@valoriselectrice.ro
ELECTROVÂLCEA SRL Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 19 0250739188 0784251400
tehnic@electrovalcea.ro
UNCLE SAM SERVICE SRL Râmnicu Vâlcea, str. Râureni, nr. 153 A 0250734573,0 741116932,
fax 0250734573 info@unclesam.ro
ENEL ELECTRIC SRL Pausesti Maglasi, str. Vladuceni, nr. 146 0744867417 0350420424
enelelectric14@gmail.com
GENWAY VIDEOINTERFOANE SRL Râmnicu Vâlcea, str. Eroilor, nr.3, bl.A16, sc. A, st. 2,
ap. 8 0216270034 0747773031 office@genway.ro
DUGULAN ELECTRO SRL Dăești, nr. 422 0729946451 0724116686 elena_dugulan@yahoo.com
HAM CONSULTING SRL Râmnicu Vâlcea, str. Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 20, bl. Vila 3,
sc. A, et. 3, ap. 13 0217460015 office@hamgroup.ro
„Persoanele fizice care doresc să instaleze panouri fotovoltaice cu subvenție de
20.000 de lei de la stat pot începe să acceseze programul începând cu data de 9
septembrie”, după cum a declarat președintale Administrației Fondului pentru Mediu,
Cornel Brezuică.
Brezuica a făcut aceste declarații cu ocazia semnării, la sediul Ministerului
Mediului, a contractului de finanțare aferent Programului pentru instalarea de sisteme
fotovoltaice, în valoare 536 milioane lei (din Programul Operațional Regional
2014-2020).
În total, acest program are la dispoziție 656 de milioane de lei, care asigură
finanțarea a 33.000 de instalații fotovoltaice pentru locuințe.
Președintele AFM a declarat că vor putea accesa programul și cei cu ipotecă pe
locuință, în condițiile în care apăruse temerea că acest lucru nu va fi posibil.
„Am găsit o soluție,se va finanța și imobilul care are o ipotecă, cu condiția ca în
perioada de implementare și monitorizare, care este de șase ani, să nu se schimbe
dreptul de proprietate”, a spus Brezuică. El a mai precizat că dacă se va schimba
proprietarul locuinței, acest lucru constituie o culpă și AFM se va îndrepta împotriva
beneficiarului.

