
Ofertă 

angajantă 

�lecţrica 
�--i�urn,zare .... 
Jmpreu�. De peste 120 de ani. 
Pentru ceea ce contează. 

C'1t�g1:ac:.:_ 2 O. 1 O. 2 O 22 

--:• . 

-

r 

r 

r 

SI!)\ -



Ofertă implementare soluţie energetică fotovoltaică 

• Soluţia energetică propusă de Electrica Furnizare presupune construirea unei Centrale Electrice Fotovoltaice 
(CEF) de putere instalată 0,06156MWp/0,06MW în cadrul locaţiei Şcoala Gimnazială Potigrafu, Potigrafu şi 
livrarea energiei produse către consumul propriu de energie electrică, cu sau fără livrarea surplusului de energie 
electrică în retea 

• Implementarea Centralei Electrice Fotovoltaice pentru autoconsum constă în: Dimensionarea puterii 
instalate pentru profilul de consum aferent locaţiei, Utilizarea suprafeţelor disponibile acoperişul clădirii, din 
cadrul locaţiei pentru amplasare modulelor fotovoltaice, racordarea Centralei Electrice Fotovoltaice autoconsum 
la reţeaua electrică prin intermediul instalaţiei electrice de utilizare existentă şi livrarea energiei electrice produse 
către consumul propriu de energie electrică, cu sau fără livrarea surplusului de energie electrică în reţea 

• Avantajele Centralei Electrice Fotovoltaice autoconsum pentru afacerea ta: Predictibilitate pe termen 
lung a costurilor operaţionale cu energia electrică, reducerea pe termen lung a costurilor operaţionale 
cu energia electrică şi reducerea impactului asupra mediului 

• Avantajele Electrica Furnizare pentru afacerea ta: Garanţia Electrica, companie cu tradiţie şi experienţă 
în sectorul serviciilor energetice de peste 120 ani, construcţia la cheie a proiectului1 ) prin personal intern, 
Implementarea prin plată integrală1 >, calitate şi performanţă demonstrată a echipamentelor, garanţie 
extinsă a echipamentelor, servicii de operare şi exploatare complete 
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Ofertă implementare soluţie energetică fotovoltaică 

• 

• 

• 

Electrica Furnizare vă oferă o soluţie energetică integrată prin construcţia la cheie a proiectului1 l, şi 
servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă. 

Soluţia dimensionată conform solicitării presupune construirea şi punerea în funcţiune a unei capacităţi 
fotovoltaice de putere instalată 0,06156MWp/0,06MW, prin care se va realiza o reducere anuală a consumului 
de energie electrică şi o economie anuală operaţională la costurile cu energia electrică 

Soluţia energetică poate fi implementată prin plata integrală a proiectului în valoare de 67.325 Euro plus TVA 
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Date tehnice generale soluţie energetică fotovoltaică 

• 114 module fotovoltaice celule monocristaline 540 Wp 

• 1 invertor de putere 60 kW 

• Amplasare pe acoperiş terasă 

• Suprafaţă necesară amplasare module fotovoltaice: == 600 m2 

• Racordare în instalatia de utilizare existentă 0,4kV , 

• Putere instalată 0,06156 MWp(tensiune continuă)/ 0,06 MW(tensiune alternativă) 
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Condiţii generale implementare 
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• Echipamente tehnologice (Module fotovoltaice, Invertoare de putere) 

• Construcţii şi instalaţii (Structură de montaj, Tablouri electrice, Reţele electrice de cabluri, Instalaţie de legare la 
pământ, Instalaţie electrică curenţi slabi, Instalaţie interioară de protecţie împotriva trăsnetului, Instalaţie interioară 
de protecţie împotriva trăsnetului1 l) 

• Dotări NPM (Norme protecţia muncii) şi PSI (protecţie şi stingerea incendiilor) 

• Lucrări de construcţii - montaj echipamente, construcţii, instalaţii şi dotări 

• Servicii (Elaborare documentaţie Autorizaţie de Construire2l, Aviz Tehnic de Racordare şi Proiect Tehnic instalaţie 
de utilizare) 

• Punere în funcţiune instalaţie de utilizare aferentă Centralei Electrice Fotovoltaice 

• Mentenantă preventivă si corectivă3l a instalatiei de utilizare aferentă Centralei Electrice Fotovoltaice 

• Tarif de racordare3l aferent actualizării Avizului Tehnic de Racordare inclusiv documentaţie proiectare 

• Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii anterioare construirii, cote şi taxe pe parcursul construirii 

• Plata diriginţilor de şantier autorizaţi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

• Elaborarea documentaţiilor, expertizarea tehnică a clădirii şi plata taxelor în vederea obţinerea licenţei de 
producător sau cheltuieli cu înregistrarea în pieţele centralizate de energie electrică (dacă este cazul) 

1) Nu este inclus Tn oferta angajantă. În cadrul documenta/iei de proiectare, se va stabili necesitatea acesteia, conform normativelor Tn vigoare. 
2) Nu este inclus în oferta angajantă. În conformitate cu Legea 712020 pentru modificarea Legii 5011995, art.11, litera f, lucrăr,Je ce fac obiectul prezentei oferte nu necesită Autorizaţie de 

Construire. /n cazul modificării legislaţiei actuale Electrica Fumizare SA va asigura activităţile necesare pentru obţinerea Autorizaţie de Construire, contra cost. 
3) Nu este inclus în oferta angajantă. Serviciile de mentenanţă se pot asigura pe baza unui contract separat de mentenanţă. 
4) Reprezintă obligaţie de plată pentru beneficiarul investiţiei şi nu este inclus. Electrica Fumizare SA va asigura activităţile necesare pentru actualizarea Avizului Tehnic de Racordare 

precum şi antrepriza generală a lucrărilor pe tarif de racordare la cerere. prin încredinţare directă din partea beneficiarului. 
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Etape implementare 

1 2 3 4 
✓ Proiectare şi inginerie instalaţie electrică 

5 

utilizare1 > 
1 ✓ Proiectare rezistenţă1

> şi proiectare arhitectură2
> 

✓ 

✓ Elaborare documentatie Autorizatie de 
Construire2

> 

' ' 

_) 

luni 
1 2 3 

Achizitie, livrare si lucrări ' ' 

construcţii - montaj 
echipamente tehnologice, 
constructii si instalatii, dotări ' ' ' 

luni 
1 2 I luni 

✓ Recepţie şi punere în 
functiune instalatia de 
utilizare1 1 O Taxe avize, acorduri şi autorizaţii2

> 

O Emitere Autorizaţie de Construire2
> 

instalaţia de utilizare1 l ID 
O Achizitie, livrare si lucrări 

Recepţie şi punere în 
functiune instalatia de ✓ Elaborare documentaţie Aviz Tehnic de 

racordare1
> 

O Proiectare şi inginerie instalaţie electrică de 
racordare2

> 

O Emitere Aviz Tehnic de racordare2> 
O Contract de racordare si taxă tarif de 

racordare2> 

' ' 

construcţii - montaj 
echipamente tehnologice, 
construcţii şi instalaţii, dotări 
instalaţia de racordare2l 

racordare2l 
O Licente si contracte 

operaţionale2J 
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1) Inclus în ofertfl angajanlll Tn sarcina Electrica Furnizare SA conform termene şi condiţii ofertă neangajantfl. 
2) Nu este inclus în ofertfl angajantfl. in conformitate cu Legea 712020 pentru modificarea Legii 50/1995, art.11, litera f. /ucrflrile ce fac obiectul prezentei oferte nu necesitfl Autonzaţie de Constr111re. În 

cazul modificării legislaţiei actuale Electrica Furnizare SA va asigura activităţile necesare pentru obţinerea Autorizaţie de Construire, contra cost. 

6 


