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Anexa C-3C Formular - COMMERCIAL 
DETALII CLIENT 

Denumirea   

Persoana de 
contact / 
Reprezentantul 
autorizat   

 Denumirea companiei   Prenume, prenume 

Adresa       

 Strada, nr. la casa, apartament  Codul Postal  Oraș 

Telefon   Email   

      
 

INFORMAȚIA DESPRE COMPANIE 

Tip de afacere 
alegeți o opțiune 

 

    Afaceri generale, companie privată, întreprindere, firmă, proprietar unic sau 

altă persoană juridică 
 

    Furnizor de servicii care furnizează servicii de întreținere, operare, instalare, 

construcție, renovare sau servicii similare  
 

 Furnizorul care participă la programul GEFF de finanțare a furnizorilor  
 

 Producător / producător de tehnologie „verde” care intenționează să 

susțină sau să extindă partea „verde” a afacerii sale 

 

Cerințele speciale de eligibilitate se pot aplica tipului dvs. de afacere. Vă rugăm să vizitați site-ul web al 
Facilității pentru mai multe detalii sau contactați banca noastră parteneră sau biroul local al Facilității. 

Structura de 
proprietate a 
companiei 
alegeți o opțiune

 

 Privat 
 

 Public 
 

Numărul de 
Înregistrare a 

companiei 

  

 

 

Dimensiunea 
companiei 
(calificarea 
IMM-urilor) 
indicați după caz 

Întreprinderi mici sau mijlocii (IMM), inclusiv microîntreprinderi 
 

 

  DA       NU 

Clasificarea 
activității 
industriale 
(cod) 
alegeți o opțiune 

    A Agricultură, silvicultură și pescuit 
    B Minerit si cariere 
    C de fabricație 
    D Alimentare cu energie electrică, gaz, abur și aer condiționat 
    E Alimentare cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de 

remediere 
    F Construcție 
    G Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații de autovehicule și motociclete 
    H Transport și depozitare 
    I   Activități de cazare și servicii alimentare 
    J  Informații și comunicare 
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    K Activități financiare și de asigurări 
    L Activități imobiliare 
    M Activități profesionale, științifice și tehnice 
    N Activități de servicii administrative și de asistență 
    O Administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii 
    P Educație 
    Q Activități de sănătate umană și asistență socială 
    R Arte, divertisment și recreere 
    S Alte activități și servicii 

 

INFORMATII DESPRE PROIECT 

Descrierea proiectului 

Descrieți pe scurt proiectul, inclusiv măsurile de investiții planificate

 

Costul estimat al 
investiției pentru proiect   

Suma 
împrumutului 
solicitat   

Valută CCY  Valută CCY  

De unde ați aflat de 
GEFF? 
Alege o opțiune 

 Publicitatea Băncii                       Promoția Consultantului 

 Internet                Recomandări             Altele  

Alte 
 ____________________________________________________________________________________ 

Locația proiectului 
dacă este diferită de adresa 

solicitantului      

 

 Strada, nr. la casă, apartament  Codul Postal  Oraș  

Localitatea proiectului 
Alege o opțiune 

  Urban (Oraș > 50,000 sau zona orașului) 

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

Eligibilitatea proiectului 
Alege o opțiune 

 Eu intenționez să cumpăr echipamente; material, produse sau sisteme 
enumerate în Selectorul de tehnologii Verzi al GEFF. 

       
      Vă rugăm să atașați la această aplicație certificatul de eligibilitate pentru tehnologia pe 

care intenționați să o achiziționați. Certificatul poate fi generat pe site-ul web GEFF: 
https://techselector.com/moldova-ro/  

 

 Aș dori să cer asistență de la o echipă de experți pentru a evalua 
propunerea mea de proiect și pentru a evalua dacă este eligibil în 
temeiul GEFF. 

 Eu nu am încă o idee de proiect și aș dori ca consultantul să 
propună măsuri prospective 

 
 Eu am deja o idee de proiect și am atașat documentele 

tehnice ale proiectului (selectați unul sau mai multe): 
 Studiu de fezabilitate                         Rezumatul ideii de proiect 

 
 Audit energetic propriu                      Oferta furnizorului 

 
  Altele - vă rugăm să specificați:
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DECLARAȚIA 

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. 

  
 

    
 

Numele complet al persoanei care 

semnează 

 Poziția persoanei care semnează  

 
    

 

Semnatara  Locul, Data  
 

 

 

 


