
Boerescu Zaharia, N1/4, Târgovişte - Dâmboviţa

C.U.I - RO 27077170, Nr. reg. com J15/326/2010,

Tel. 0040 723 403 441, e-mail energy@volvox.ro

1

Chestionar
parcuri fotovoltaice

1. Date de contact

Denumirea firmei / Nume și prenume .......................................................................................... .......
Adresa ...........................................................................................Localitate........................................
Nr. Înreg. Reg. Com.: .........................................................CUI .............................................................
Persoană de contact ............................................................ Funcția ...................................................
Telefon ........................................................... Fax ...............................................................................
E-Mail ...................................................................................................................................................
Semnătura / Stampila: Data: ................................

2. Informații despre proiect
Putere instalată (MW).................................... Denumirea proiectului .................................................

• Amplasare
Localitate........................................................................... Județ .........................................................
Latitudine .......................................................... Longitudine ...............................................................
Suprafața .......................................... m2 / .......................................... ha
Dată estimată începere construcție .......................................................................................... ...........
Dată estimată finalizare construcție .....................................................................................................

• Stadiul finanțării proiectului
finalizată în negociere

Care sunt sursele de finanțare a proiectului?
...............................................................................................................................................................
..............
...............................................................................................................................................................
..............

• Au fost obținute autorizațiile de construire?
da parțial nu

• A fost obținut Avizul de Mediu?
da nu

• A fost obținut Avizul Tehnic de Racordare la rețeaua electrică de distribuție?
da nu

• Forma de proprietate a terenului
proprietate privată concesiune proprietate publică

• Încadrarea actuală a terenului (intravilan, extravilan, în circuitul agricol etc.)
...............................................................................................................................................................
• Există planuri ale terenului în AutoCad sau dwg?



Boerescu Zaharia, N1/4, Târgovişte - Dâmboviţa

C.U.I - RO 27077170, Nr. reg. com J15/326/2010,

Tel. 0040 723 403 441, e-mail energy@volvox.ro

2

da nu
• Exista zone protejate a caror destinatie nu poate fi modificata?

da nu
• Terenul este plan?

da nu
Dacă “nu”, care este înclinarea și în ce direcție (ex. sud, est etc.)
Înclinare ………………..…o Direcție …………………………

• Compoziţia suprafeţei terenului
păşune câmp beton
nisip argilă pietriş
altele: ..................................................................................................................... ............

• Este cunoscut pH-ul solului?
da nu

Dacă “da”, vă rugăm să-l precizaţi: ........................................................................................
• Există zone de umbră (copaci etc.)?

da nu

• Există factori de poluare atmosferică în zonă (ex. terenuri agricole, fabrici etc.)?
da nu

…………………………………………………………………………………………………………
• Numele furnizorului de energie electrică: ........................................................................................

• Există o reţea de medie tensiune în apropierea centralei fotovoltaice?
da nu

Dacă “da” vă rugăm să precizaţi distanţa la care se află .......................................................

ALTE OBSERVATII :


