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Date inițiale 

Acest Ghid vă va îndruma pe Dvs., în calitate de companie locală Furnizor de produse/echipamente 

din tehnologiile verzi, cum să: 

 Înregistrați Contul de Furnizor în platforma GTS 

 Înregistrați Puncte de Vînzare / Magazine la Contul de Furnizor 

 Înscrieți (înrolați / legați) la Contul de Furnizor produse deja existente în baza de date a GTS 

 Înregistrați produse noi (care încă nu există în baza de date a GTS) la Contul de Furnizor. 

 

Pentru exemplificare, în acest Ghid se va utiliza informația unei companii ipotetice cu următoarele 

date: 

Contul de Furnizor 

Informație Furnizor Informații de autentificare în Contul de Furnizor 

Denumire Furnizor: S.R.L. Exemplu e-mail (login): xxxxx.yyyyy@exemplu.com 

Persoana de contact Furnizor: Nume Prenume Parolă:  

Telefon Furnizor: +373 xx xxx xxx  

e-mail Furnizor: office@exemplu.md  

Adresa juridică Furnizor: str. Mitropolit 

Bănulescu-Bodoni, 57/1 

Chișinău, MD-2005 

 

Punct de vînzare / Magazin 

Date Comentarii 

Nume magazin: S.R.L. Exemplu 

Aceste date vor fi vizibile publicului și prin intermediul 

contactelor indicate aici veți fi contactat de către 

potențialii clienți (cumpărători) de tehnologii verzi. 

Adresa magazin: str. Mitropolit Bănulescu-

Bodoni, 57/1 

Chișinău, MD-2005 

Telefon magazin: +373 xx xxx xxx 

e-mail magazin: office2@exemplu.md 

 Pagina web: https://www.exemplu.md 

 

 

 

mailto:xxxxx.yyyyy@exemplu.com
mailto:office@exemplu.md
mailto:office2@exemplu.md
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1.    Înregistrarea Contului de Fuznizor și a punctelor 

de vînzare / Magazinelor 

1.1 Înregistrarea Contului de Fuznizor 

Accesați pagina de start a Selectorului de Tehnologii Verzi (în continuare – GTS): 

https://techselector.com/moldova-ro/ 

În pagina web deschisă selectați “FURNIZOR” → ”Înregistrare”: 

 

https://techselector.com/moldova-ro/
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Se va deschide forma de înregistrare a Contului de Furnizor al Dvs. ca companie furnizoare de echipamente/tehnologii verzi. Urmați indicațiile de lîngă 

cîmpurile afișate și includeți informațiile necesare (cîmpurile marcate cu * sunt obligatorii): 
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În continuare vom analiza înregistrarea unei companii ipotetice menționate la începutul ghidului: 

 

 

 

(!) Aici încărcați copia Certificatului de 
Înregistrare a companiei furnizor (pdf 
sau jpeg/jpg)  
 
Documentul nu va fi afișat public. 

Date 
companie 

furnizor 
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Adresa juridică a 
companiei furnizor  
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Date de autentificare pentru intrare (logare) în Contul 
de Furnizor al Dvs. 
 
E-mail: poate fi același ca mai sus sau oarecare alt e-mail 
al Dvs. Pe acest e-mail veți primi de la Administratorul 
GTS confirmarea înregistrării/aprobării Contului. 
 
Parolă: creați parola Dvs. 
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După includerea informațiilor necesare, accesați butonul “Creați un Cont”. Astfel, veți fi direcționat la pagina de start al Contului de Furnizor al Dvs. nou 

creat: 

 

 



  

 

Ghid de utilizare a Selectorului de Tehnologii Verzi – “Green Technology Selector” (GTS) Pagina - 11 - 

Contul Dvs. a fost înregistrat! În paralel veți fi informat de către Administratorul GTS pe e-mailul indicat în datele de autentificare (în cazul dat: 

xxxxx.yyyyy@exemplu.com) precum că contul Dvs. este înregistrat. După aceasta, în decurs de 48 ore lucrătoare Administratorul GTS va verifica 

informațiile introduse și vă va aproba ca Furnizor, Dvs. primind o nouă notificarea pe e-mail că contul a fost aprobat. Din acel moment (dacă ați adăugat 

punct de vînzare / magazin la cont – vedeți paragraful 1.2) puteți să începeți adăugarea la contul Dvs. a produselor din tehnologiile verzi pe care le furnizați. 

Dacă doriți să verificați datele Contului de Furnizor al Dvs. în orice moment, din pagina de start al contului accesați “Informații cont”: 

 

  

Accesați aici dacă doriți ulterior să 
corectați adresa. 

Accesați aici dacă doriți ulterior să 
modificați parola. 

Accesați aici dacă doriți ulterior să 
dezactivați Contul de Furnizor. 

mailto:xxxxx.yyyyy@exemplu.com
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1.2 Înregistrarea Punctelor de vînzare / Magazinelor furnizorului 

Prin Punct de vînzare / Magazin se înțelege locul în care potențialii clienți (cumpărători) de produse din tehnologiile verzi vă pot contacta / vizita, pentru a 

primi consultație și/sau oferte pentru echipamentul solicitat. Acesta poate fi atît oficiul companiei Dvs. cît și/sau filiale/magazine pe care le aveți în țară. 

(!) Notă: Veți putea adauga la Contul de Furnizor al Dvs. produse pe care doriți să le furnizați prin intermediul GEFF potențialilor clienți doar dacă ați 

înregistrat cel puțin un punct de vînzare / magazin în Moldova. 

Pentru a înregistra punctul de vînzare / magazinul, din pagina de start al Contului de Furnizor al Dvs. accesați “Înregistrare magazin” apoi “Adăugare 

magazin nou”: 
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Se va deschide forma de înregistrare a punctului de vînzare / magazinului de produse din tehnologiile verzi. Urmați indicațiile de lîngă cîmpurile afișate 

și includeți informațiile necesare (cîmpurile marcate cu * sunt obligatorii): 

 

 

Aceasta va fi denumirea Punctului 
de Vînzare / Magazinului afișată 
public. 

Aceasta va fi adresa e-mail 
a Punctului de Vînzare / 
Magazinului, afișată public 
și la care veți fi contactat de 
potențialii clienți. Datele de contact al Punctului 

de Vînzare / Magazinului, 
afișate public și la care veți fi 
contactat / vizitat de potențialii 
clienți. 
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Copiați aici adresa web deplină așa 
cum este scrisă în bara de adrese a 
browser-ului. Exemplu: 
 
Corect:    https://www.exemplu.md 
 
Incorect:  www.exemplu.md 
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Locația geografică a 
Punctului de Vînzare / 
Magazinului. 
 

(!) Suficient să îndepliniți doar acest 
cîmp: începeți să scrieți adresa aici și 
selectați din sugestia Google Maps 
apărută.  
 
După selectare, datele Longitudine, 
Latitudine precum și punctul pe hartă 

vor apărea automat. 
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După includerea informațiilor necesare, accesați butonul “Salvare”. Astfel, magazinul este înregistrat și veți fi direcționat la pagina cu lista magazinelor 

incluse în contul Dvs. GTS: 

 

 

Pentru a verifica în orice moment lista punctelor de vînzare / magazinelor contului Dvs, accesați meniul “Înregistrare magazin”. Dacă doriți să adăugați 

puncte de vînzare / magazine adiționale, accesați “Adăugare magazin nou” și repetați pașii indicați în acest paragraf al Ghidului.

Accesați aici dacă doriți ulterior să 
modificați datele Punctului de 
Vînzare / Magazinului existent. 

Accesați aici dacă doriți să mai adăugați un 

Punct de Vînzare / Magazin. 
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2.    Înscrierea (înrolarea) la Contul de Furnizor local 

a produselor existente în baza de date 

internațională a GTS 

La moment în baza de date a platformei GTS există deja peste 28 000 produse din tehnologiile verzi. 

Însă, pentru a fi eligibil pentru finanțare GEFF locală, produsul trebuie să fie legat de cel puțin un 

furnizor local, din țara respectivă (în cazul dat – din Moldova). 

Prin urmare, cel mai simplu mod de a avea produse in Contul de Furnizor al Dvs (pe care să le oferiți 

potențialilor clienți prin intermediul finanțarii GEFF în Moldova) este să înscrieți (înrolați, legați) la 

contul Dvs produse pe care le furnizați pe piața din Moldova și care există deja în baza de date a 

GTS. Acest lucru se face simplu, urmînd explicațiile din imaginile ce urmează. 

(!) Notă: pentru a putea înrola un produs din baza de date existentă a GTS trebuie numaidecît să 

aveți înregistrat în Contul de Furnizor al Dvs cel puțin un punct de vînzare / magazin în Moldova 

(vedeți paragraful 1.2 al acestui Ghid). 

În exemplul dat vom înrola la Contul de Furnizor următorul produs existent în baza de date a GTS, 

și pe care presupunem că îl furnizează pe piața Moldovei compania Dvs: Cazan convențional cu 

ardere atmosferică, pe gaze naturale, tip Brava Slim 30 BFT, producător – SIME. 
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Cîmp de căutare produse existente în 
baza de date GTS. 
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Scrieți aici denumirea 
produsului. 

Accesați produsul dorit din lista operativă ce 
apare în timp ce scrieți denumirea produsului. 
 
Dacă produsul dorit nu apare în lista operativă, 
accesați “View all” (“Afișați toate” - vor fi afișate 
toate produsele cu denumire asemănătoare) și 
din lista apărută căutați și selectați produsul 
necesar. 
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Veți fi direcționat la pagina produsului: 

 

 

  

Selectați “Modificare 
stare înregistrare” 
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Va apărea fereastra de modificare a stării produsului: 

 

 

(!) Bifați numaidecît 
Republica Moldova. 
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Cîmp obligatoriu: Aici includeți denumirea 
produsului - în cazul dat va fi “Brava Slim 30 BFT” 
(!) nu adăugați alte cuvinte, precum “cazan”, 
“ardere atmosferică”, “tiraj forțat”, “eficiență înaltă”, 
etc. – toate aceste descrieri și puncte forte le puteți 
adăuga mai jos, în cîmpul “Descriere scurtă” 

Cîmp opțional: Doar dacă 
dotiți să faceți o descriere mai 
detailiată a produsului în limba 
română (avantaje, etc.) 

Cîmp obligatoriu: Aici includeți o 
descriere succintă minimă în limba 
română a produsului. 
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După ce apăsați butonul “Salvare”, înrolarea este finisată și va apărea din nou pagina produsului, de data aceasta cu indicarea furnizorilor locali disponibili 

(in exemplul dat – compania Dvs. S.R.L. Exemplu), ca în imaginea de mai jos (la fel o va vedea și potențialul cumpărător, în timpul navigării pe platforma 

GTS): 
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Selectînd link-ul “S.R.L. Exemplu”, potențialul cumpărător va fi direcționat la pagina cu contactele furnizorului produslui dat, ca în imaginea ce urmează, din 

care va putea găsi informația necesară pentru a Vă contacta: 
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Dacă doriți să vedeți ce produse aveți înrolate la Contul de Furnizor al Dvs. în orice moment, accesați din pagina principală a contului Dvs. meniul 

“Produsele înscrise de mine”: 
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3.    Înregistrarea unui produs nou (inexistent în baza 

de date a GTS) în Contul de Furnizor local 

Dacă produsul din tehnologiile verzi pe care compania Dvs. îl furnizează pe piața din Moldova nu 

există în baza de date a platformei GTS, atunci este necesar să înregistrați acest produs ca unul 

nou. Acest lucru se face la fel simplu, urmînd instrucțiunile din imaginile ce urmează. 

(!) Notă: pentru a putea înregistra un produs nou în GTS trebuie numaidecît să aveți înregistrat în 

Contul de Furnizor al Dvs cel puțin un punct de vînzare / magazin în Moldova (vedeți paragraful 

1.2 al acestui Ghid). 

În exemplul dat presupunem că Compania Dvs. furnizează pe piața Moldovei următorul produs 

ipotetic care nu există încă în baza de date a GTS: Cazan cu condensare, pe gaze naturale, tip 

Logano RT 25 FT, producător – Buderus. 

 

 



  

 

Ghid de utilizare a Selectorului de Tehnologii Verzi – “Green Technology Selector” (GTS) Pagina - 30 - 

Din pagina de start al Contului de Furnizor al Dvs. accesați “Înregistrare produs”. Se va deschide forma de înregistrare a produsului nou din imaginea 

de mai jos. Urmați indicațiile de lîngă cîmpurile afișate și includeți informațiile necesare (cîmpurile marcate cu * sunt obligatorii): 

 

 

Cîmp obligatoriu: Aici includeți codul produsului 
(EAN – “European Article Number” sau GTIN – 
“Global Trade Item Number”). 
 
Dacă nu cunoașteți acest cod, selectați “Nu cunosc 
codul EAN/GTIN” și introduceți codul 
producătorului. 
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Va apărea următoarea pagină: 
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Scrieți aici denumirea producătorului (în 
cazul dat - Buderus). 

Dacă acest producător deja este în baza 
de date a GTS, acesta va apărea în 
caseta din stînga. 
 

(!) Faceți numaidecît click (selectați) pe 
denumirea producătorului din caseta 
din stîngă, ca acesta să apară în caseta 
din dreapta (să devină activ). 
 

Dacă producătorul necesar nu 
există în baza de date a GTS, 
atunci adaugați-l manual, apăsînd 
butonul “Adăugare Producător” 
și urmați instrucțiunile din 

“Remarca 1” de mai jos. 

(!) Aici încărcați fișierul cu datele tehnice ale 
produsului (în cazul dat – fișierul cu datele 
tehnice ale cazanului, inclusiv randamentul său 
nominal). 
 
Ca document poate fi fișier de la producător, 
sau cel puțin o fotografie (screenshot) a paginii 
web a producătorului unde este indicată 
caracteristica necesară a produsului (în cazul 
dat – randamentul nominal al cazanului). 
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Remarca 1: 

Dacă producătorul echipamentului dat nu este găsit în lista existentă din GTS, atunci adăugați-l manual, în felul următor: 

În pagina indicată în imaginea de mai sus accesați “Adăugare producător” și includeți Numele de brand al producătorului și Țara de origine, apoi apăsați 

butonul “Salvare producător”: 

 

Sfîrșit Remarca 1. 
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Veți fi direcționat la următoarea pagină: 
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Includeți valoarea indicatorului de 
performanță nominal conform fișierului cu 
date tehnice atașat la pasul precedent. 
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Veți fi direcționat la următoarea pagină: 
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Selectînd butonul “Mai Departe” din ultima pagină de înregistrare de mai sus, veți fi direcționat la următoarea pagină în care va fi arătat un sumar al datelor 

produsului pe care l-ați introdus (dacă însă produsul introdus nu corespunde cerințelor minime de performanță a GTS pentru Moldova, va apărea mesajul 

respectiv și veți fi rugat să introduceți din nou un alt produs). În această pagină apăsați “Salvați”. Astfel, produsul nou este înregistrat în baza de date 

GTS și în Contul de Furnizor al Dvs. 

Indicați denumirea (tipul) produsului. 
În cazul dat – Logano RT 25 F. 

Includeți o descriere succintă în limba 
română a produsului. 
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Pentru a vizualiza / edita produsele noi introduse de către Dvs., din pagina de start al Contului de 

Furnizor accesați meniul “Produsele create de mine”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Oficiul GEFF Moldova 
https://ebrdgeff.com/moldova/ro/ 

 
str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, Nr.57/1, 
Officiul 412, Chișinău 
Moldova 
 
E-mail: moldova@ebrdgeff.com    

 

https://ebrdgeff.com/moldova/ro/
mailto:moldova@ebrdgeff.com

