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Anexa C-3A Formular Retail Rezidențial  
DETALII CLIENT 

Client      

 Nume    Numele de Familie  

Adresa       

 Oras, strada, nr. la casa, nr.la apartament                     Cod postal                   Oraș/Țara 

Telefon   Email   

Tipul Clientului 

  Persoană fizică, care deține sau locuiește într-un apartament sau o casă 

De unde ați 
aflat de GEFF? 
Alege o opțiune 

 Publicitate din Bancă                       Promoția Consultantului 

 Internet                Recomandări             Alte  
Alte ________________________________________________________ 

Locația 
proiectului 
Dacă este diferită de adresa 

solicitantului      

 

 

 

Oras, strada, nr. la casa, nr.la apartament     Cod postal  Oraș/Țara 

 

Localitatea 
proiectului 
Alege o opțiune 

  Urban (Oraș > 50,000 sau zona orașului) 

  Rural (Oraș <50,000, sate sau zone rurale) 

Eligibilitatea 
proiectului 

 Ne propunem să achiziționăm echipamente, materiale, produse sau sisteme listate în 
Selectorul de tehnologie GEFF, așa cum se menționează pe certificatul de eligibilitate 
atașat. 

Certificatul de eligibilitate pentru o tehnologie pre-aprobată poate fi generat pe site-ul web GEFF www https://techselector.com/moldova-ro/  

 
Măsuri eligibile 
Alegeți toate categoriile pe 

care doriți să le finanțați 

 Înlocuirea ferestrelor / geamurilor suplimentare ale balcoanelor și logiilor 

 Izolarea termică a podelei 

 Izolarea termică a pereților exteriori. 
Această măsură nu se aplică apartamentelor individuale din clădirile de apartamente cu mai multe etaje, dar se 
aplică dacă una sau mai multe fațade ale unei clădiri vor fi izolate complet de la nivelul solului până la acoperiș, 
ca parte a proiectului. 
 

 Izolarea termică a podelei acoperișului / mansardei. 
Această măsură nu se aplică apartamentelor individuale din clădirile cu mai multe etaje, dar se aplică dacă toate 
apartamentele de la ultimul etaj aplică pentru credit ca grup și / sau întregul acoperiș vor fi izolate ca parte a 
proiectului. 
 

 Izolarea termică a pereților despărțitori care împart zonele cu cerințe diferite de temperatură 
interioară 

 Sobe / cazane cu biomasă eficiente din punct de vedere energetic, sisteme de stocare a apei 
calde menajere (încălzire spațiu și apă caldă menajeră) 

 Cazane pe gaz eficiente din punct de vedere energetic, sisteme de încălzire a spațiilor și de 
stocare a apei calde menajere (această măsură nu se aplică pentru apartamentele individuale din clădirile cu 
mai multe etaje conectate la sistemele de încălzire a clădirilor centralizată) 

 aparate de aer condiționat (clasa energetică A +++ sau A ++) 

 Frigidere (clasa energetică A +++ sau A ++) 

 Sistem de iluminare 

 Ventilație mecanică echilibrată cu recuperare de căldură 

 Pompe de căldură (electricitate sau gaz), inclusiv instalații aer-aer, sol-apă, aer / apă-apă 

 Încălzitoare solare termice de apă 

https://techselector.com/moldova-ro/
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 Aplicație integrată în rețea și în afara rețelei de acoperiș a instalațiilor solare fotovoltaice 

 Altele (introduceți detalii): 

Documente 
obligatorii:  

 
 Pro-forma Factura – lista: 

• fiecare tip concret de tehnologie care este finanțat 

• costul de instalare pentru fiecare tehnologie care urmează să fie instalată 
 

 Certificat de eligibilitate - din Selectorul de Tehnologii Verzi  
 

Suma creditului solicitată [introduceți 
moneda]: 

  

  

DECLARAȚIE 

1. Noi / eu, solicitantul subsemnat, intenționăm să încheiem un contract de împrumut pentru implementarea 

proiectului menționat mai sus, cu Banca care participă la Facilitatea de finanțare a economiei verzi (GEFF) 

implementată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sprijinul financiar al Fondului 

Verde pentru Climă și al Ministerului Trezoreriei și Finanțelor al Republicii Turcia. 

2. Suntem de acord și înțelegem în mod explicit că toate serviciile furnizate de Consultantul Facilității sunt gratuite 

pentru noi / pentru noi și nu se presupune că ar trebui să fie oferită de noi / de noi și / sau de furnizorii sau 

furnizorii noștri sau solicitate consultantul instalației. 

3. În cazul unei evaluări a eligibilității, noi/eu voi/vom fi de acord să oferim acces Consultantului Facilității la locația 

fizică și documentele financiare, tehnice și de alt gen, solicitate de Consultantul Facilității pentru efectuarea 

evaluării. 

4. Sunt/suntem de acord că BERD, Consultantul Facilității, Fondul Verde pentru Climă și Ministerul Trezoreriei și 

Finanțelor al Republicii Turce pot publica informații despre proiect, inclusiv numirea persoanei subsemnate, ca 

beneficiar în cadrul GEFF, în contextul promovării finanțării economiei ecologice și publicității rezultatelor / 

succesului GEFF. 

5. Înțelegem că vom folosi împrumutul GEFF numai pentru implementarea unui proiect eligibil. 

6. Confirmăm că vom obține toate acordurile și aprobările legale necesare (controlul clădirilor, amenajarea teritoriului 

etc.) și avem autoritatea de a instala tehnologiile pe locație (inclusiv permisiunea proprietarului locuinței, dacă este 

cazul). 

7. Dacă este solicitat de BERD sau de Consultantul Facilității, sunt/suntem de acord să oferim acces la orice 

informații și / sau înregistrări legate de proiectul meu și să acordăm acces la sediul în care a fost implementat 

proiectul. 

8. Confirmăm / confirmăm că informațiile furnizate în acest formular de cerere sunt corecte, precise și complete, 

completate pe baza cunoștințelor noastre. 

 

    
 

Semnătura Clientului  Data, Locul  

     
 

Introduceți numele băncii participante  Semnătura reprezentantului sucursalei 

băncii  

 

 

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

