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Kudarchoz közelít a Zöld ház 
program – hívja fel a fi gyelmet 
a Megújulóenergia-termelők 
Romániai Munkáltatói Szövet-
sége (PATRES). A programban 
részt vevő egyik vállalkozás 
vezetője lapunk megkeresé-
sére elmondta: hatalmas a 
felháborodás a kivitelezők és 
a visszautasított magánszemé-
lyek körében, a tapasztalatok 
szerint a pályázati iratcsomókat 
felületesen, összevissza bírál-
ták el a Környezetvédelmi Alap 
munkatársai.

 » BÍRÓ BLANKA

F elháborítónak tartják az érintet-
tek, hogy a Környezetvédelmi 
Alap (AFM) saját szabályzatának 

ellentmondva, visszautasította a Zöld 
ház programban pályázók több mint 
felét. A kérések nagy részénél azzal 
indokolták a visszautasítást, hogy a 
novemberi feltöltési időszakban lejárt 
a csatolt dokumentumok érvényessé-
ge, holott éppen a hatóság közölte 
korábban, hogy a kivitelezőnél az 
iktatás pillanatában érvényes aktá-
kat nem kell megújítani. A program-
ban részt vevő cégek fellebbeznek, a 
Megújulóenergia-termelők Romániai 
Munkáltatói Szövetsége (PATRES) 
pedig Ludovic Orban kormányfőhöz 
és Costel Alexe környezetvédelmi mi-
niszterhez fordult megoldást sürget-
ve. Ne hagyják, hogy a programból 
fi askó legyen – kéri a szövetség.

„Mondvacsinált indokok”
A kormányhoz intézett beadvány-
ban a PATRES aggodalmának és 
elégedetlenségének ad hangot, és 
leszögezi, kudarchoz közelít a Zöld 
ház program. Aláhúzzák: bár a prog-
ram nagy népszerűségnek örvend, a 
Környezetvédelmi Alap a kezdetek-
től „minősíthetetlen módon” kezeli. 
Rámutatnak, a hatóság a feltöltött 
iratcsomók közül 12 718-at fogadott 
el, és több mint felét – 13 337-et – 
elutasította. A többség fellebbez, 
és készek az igazságszolgáltatás-
hoz fordulni – fogalmazzák meg a 
beadványban. Véleményük szerint 
nincs magyarázat a visszautasított 
dossziék nagy számára, és elfogad-
hatatlannak tartják a Környezetvé-
delmi Alap közleményében felsorolt 
indokokat, miszerint a kivitelezők 
hiányos iratcsomókat töltöttek fel, a 

csatolt bizonylatok hibásak voltak, 
vagy lejárt érvényességűek.

Felháborítónak tartják ugyanakkor, 
hogy iratcsomók százait utasítottak 
vissza arra hivatkozva, hogy az adó-
hatóság által kibocsátott bizonylaton 
nincs pecsét és aláírás, mert azt elekt-
ronikus formában állították ki, vagy 
ha van rajta pecsét, nem látszik jól.  
„A hatóság fi gyelmen kívül hagyja, 
hogy az érvényben levő törvénykezés 
szerint a pecsét nem kötelező, nem 
bátorítja, hanem ellenkezőleg bünteti 
a digitalizációt” – áll a munkáltatói 
szövetség beadványában.

Tájékoztatásuk szerint a legtöbb 
kérést arra hivatkozva utasították 
vissza, hogy lejárt a dokumentumok 
érvényessége, holott ezek az iktatás-
kor még érvényesek voltak. „Nem az 
állampolgárok hibája, hogy a jelent-
kezést felfüggesztették, mert éppen 
a hatóságnál merült fel a visszaélés 
gyanúja. Sőt közleményt is kiadtak 
arról, hogy a csúszás miatt elfogad-
ják azokat a bizonylatokat, amelyek 
időközben kifutottak a határidőből” 
– szögezi le a PATRES.

A munkáltatói szövetséghez csat-
lakozott vállalkozók szerint az AFM 
gúnyt űz az emberekből és a cégek-
ből. „Hosszas késlekedés, akadozás 
után, melyekért a hatóság nem vál-
lalt felelősséget,  több ezer ember 
arra ébredt, hogy visszautasították 
a pályázatát. Mintha csak azért ta-
lálnák ki ezeket a mondvacsinált 
indokokat, hogy a program ne mű-
ködjön. A fellebbezés, a pereskedés 
elvesztegetett pénz és idő, miközben 

a kedvezményezettek használhatnák 
a megújuló energiát” – hívja fel a fi -
gyelmet a szövetség.  Követelik, hogy 
sürgősen bírálják el újra a visszauta-
sított iratcsomókat, mert a jelenlegi 
helyzet kompromittálhatja az egész 
Zöld ház programot, sőt a zöldener-
gia felhasználásának támogatottsá-
gát is az országban.

Fellebbeznek és várnak 
Abból a több mint 25 ezer pályázóból, 
akinek az iratcsomóját a szeptemberi 
és novemberi jelentkezési időszakban 
sikerült feltölteni, több mint a felét el-
utasították – erősítette meg a Krónika 
megkeresésére András Lehel, a prog-
ramban részt vevő Melinda-Impex 
Install Kft . vezérigazgatója. Rámuta-
tott, az AFM márciusban, áprilisban 
és májusban is közzétett listákat a jó-
váhagyott pályázatokkal, de akkor a 
visszautasítottakról nem lehetett tud-
ni semmit. Aztán a napokban renge-
teg elutasított pályázatot tettek közzé, 
ez hatalmas felháborodást váltott ki.  
A székelyudvarhelyi cégnél több mint 
harminc feltöltött pályázatot utasítot-
tak vissza. „Tartjuk a kapcsolatot az 
ország kivitelezőivel, azt tapasztaljuk, 
hogy felületesen zajlott az elbírálás, 
formailag hibás iratcsomók átmentek 
a szűrőn, viszont nagyon sokat azzal 
az indokkal utasítottak vissza, hogy 
a novemberi feltöltési időszakban 
lejárt a dokumentumok érvényessé-
ge. Holott még most is fenn van az 
ügynökség honlapján, hogy azokat a 
dokumentumokat, melyek szeptem-
berig 10-ig bekerültek a kivitelezőcég 
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Fiaskó árnyékában a napelemprogram

Égető probléma. A napelemes cégek attól tartanak, hogy cserben hagyja őket a román kormány
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iktatási nyilvántartásába, érvényes-
nek tekintik” – részletezte a vezér-
igazgató. Akkor jóhiszeműen tájé-
koztatták a pályázókat, hogy nem 
kell új bizonylatokat kiváltaniuk, 
most ezek a személyek felháborod-
va kérik számon, hogy mégis eluta-
sították a kérésüket.  A cégek a szűk 
ötnapos határidőben megfellebbez-
ték a visszautasítást, most várják 
ennek az eredményét.

Heelyben topognak 
az elfogadott pályázatokkal
Ugyanakkor amikor március végén 
közzétették a programban jóváha-
gyott pályázatok első listáját, akkor  
a székelyudvarhelyi cég a szükség-
állapottól függetlenül elkezdte a 
visszatáplálási engedélyek beszer-
zését. Ennek ellenére azóta sem 
nyílt lehetőség, hogy megkössék 
a fi nanszírozási szerződést a ha-
tóság, a kivitelező és a pályázó kö-
zött. Emiatt még mindig nem tudják 
elkezdeni a szerelést. A program 
szabályzata szerint a fi nanszírozási 
szerződés megkötése után nyolc hó-
nap áll  kivitelező rendelkezésére, 
hogy beszerelje a rendszert, és el is 
számolja a pályázatot.

A végkifejlet miatt is aggódnak 
„A kezdetektől összevisszaság jel-
lemezte a Zöld ház programot: a 
jelentkezés, a pályázatok feltöltése 
késlekedett, akadozott, a napok-
ban pedig kiderült, hogy az elbírá-
lásánál a saját, korábban kiadott 
közleményének ellentmondva járt 
el a hatóság” – összegezte András 
Lehel. Hozzátette: ilyen előzmé-
nyek mellett a kivitelezőcégeknek 
hatalmas aggályai vannak a pénz-
ügyi elszámolás kapcsán is. „Attól 
tartunk, hogy sikerül végre tető alá 
hozni a beszerelést, benyújtjuk az 
elszámolást a hatósághoz, újabb 
akadékoskodással szembesülünk, 
és nem kapjuk vissza a pénzünket. 
A programban a pénzügyi kockáza-
tot a cégek vállára terhelték, előbb 
el kell végezniük a munkálatot, és 
utólag kapjuk meg a pénzüket” – 
hívta fel a fi gyelmet a vezérigazgató.

Mint ismeretes, a Zöld ház prog-
ramra összesen 113 millió euró 
európai uniós pénzt hívott le a 
bukaresti kormány, ebből 27 ezer 
napelemrendszer telepítését lehet 
fi nanszírozni. Egy magánszemély 
legtöbb 20 ezer lejig terjedő támoga-
tást hívhat le, amiből 10 százalékos 
önrész mellett legalább 3 kWp telje-
sítményű napelemrendszert lehet 
vásárolni és felszerelni.

 » „A kezdetek-
től összevissza-
ság jellemezte a 
Zöld ház progra-
mot: a jelentke-
zés, a pályázatok 
feltöltése késle-
kedett, akado-
zott, a napokban 
pedig kiderült, 
hogy az elbírá-
lásánál a saját, 
korábban kiadott 
közleményének 
ellentmondva 
járt el a hatóság” 
– összegezte 
András Lehel. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Egymilliárd eurót fordít Románia 
a következő hét évben uniós ala-

pokból a települések földgázelosztó 
hálózatainak kiépítésére; a cél a gáz-
hálózatra csatlakozott háztartások 
számának megduplázása – nyilatkoz-
ta szombaton Ludovic Orban minisz-
terelnök. A kormányfő azt mondta, 200 

millió euró még a 2014–2020-as idő-
szakra szánt uniós alapokból, további 
800 millió euró pedig a 2021–2027-es, 
többéves pénzügyi keretből Romá-
niának járó összegből kerül ki. „Az 
egymilliárd eurós ráfordítással a cél a 
gázhálózatra csatlakozott háztartások 
számának legalább megkétszerezése” 
– hangsúlyozta. A miniszterelnök hoz-
zátette, ez a projekt nemcsak a háztar-

tások, hanem a települések számára is 
fontos, a gázhálózatra való csatlako-
zással ugyanis újabb beruházásokra 
igényelhetnek alapokat. Orban ugyan-
akkor rámutatott, bár Romániának 
jelentős földgáztartalékai vannak, a 
lakosság mindössze 35 százalékához 
jut el jelenleg a földgáz, emiatt sokan 
fával vagy más energiahordozóval fű-
tenek, ami drágább és szennyező.

A kormányfő összehasonlításkép-
pen közölte, ehhez képest Magyaror-
szágon – amely a földgáztartalékok 
szempontjából nem mérhető Románi-
ához – a lakosság 90 százaléka része-
sül a földgázszolgáltatásban. 

A miniszterelnök szombaton részt 
vett a Suceava megyei Moara község-
ben kiépített gázvezeték-hálózat üzem-
be helyezésén.

Magyarország földgázellátottságával bezzegelt a román kormányfő
 » Ludovic Or-

ban rámutatott, 
bár Romániának 
jelentős föld-
gáztartalékai 
vannak, a lakos-
ság mindössze 
35 százalékához 
jut el jelenleg a 
földgáz.




