
Întrebări frecvente 
 

1. Cine este eligibil pentru finanțare în cadrul GEFF? 
Persoane fizice, Asociații de locatari, întreprinderi (atât IMM-uri, cât și întreprinderi 
mari, inclusiv ESCO), furnizori și producători de tehnologii verzi (Selectorul de Tehnologii 
Verzi). 

2. Sunt companiile în capitalul cărora statul deține o cotă majoritară eligibile în condițiile 
GEFF? 
Nu, facilitatea este proiectată pentru a finanța proiecte de eficientizare a utilizării 
resurselor și energie regenerabilă în sectorul privat. Persoana juridică ce aplică pentru 
finanțare GEFF trebuie să fie deținută în proporție de cel puțin 51% de proprietari din 
sectorul privat. 

3. Ce gen de proiecte sunt eligibile pentru un împrumut GEFF? 
Orice proiect ce duce la îmbunătățirea eficienței energetice, a utilizării ape sau 
resurselor, precum și a managementului deșeurilor, dar și a surselor de energie 
regenerabile. Proiectele trebuie să se conformeze standardelor tehnice și de mediu 
stabilite de Facilitate și vor fi evaluate atent de echipa GEFF. 

4. Este dificil procesul de aplicare pentru un împrumut GEFF? 
Nu, dimpotrivă, este simplu. Deși, împrumuturile GEFF necesită prezentarea unor 
documente tehnice și financiare, majoritatea lucrurile este efectuat de către instituția 
financiară și echipa GEFF. 

5. Care sunt pașii pentru a aplica? 
a) Selectați una dintre instituțiile financiare participante  
b) Prezentați Formularul de aplicare și documentele disponibile despre proiectul 

Dvs la una din filialele băncii. 
c) Echipa GEFF evaluează, gratuit, proiectul Dvs din perspectiva standardelor 

tehnice și de mediu. 
d) Instituția financiară participantă oferă „lumină verde” pentru acordarea 

împrumutului. 
e) Utilizați resursele împrumutului pentru a face investiția verde. 

6. La ce bancă trebuie să aplic pentru împrumutul GEFF? 
Este în totalitate decizia Dvs. Echipa GEFF nu va oferi sfaturi sau informații privind banca 
recomandată, dobânzile aplicate, perioada de grație sau alte condiții. Aceste lucruri 
urmează să le discutați direct cu banca. 

7. Sunt serviciile GEFF gratuite? 
Da. Asistența Tehnică este asigurată prin fonduri alocate de Ministerul Trezoreriei și 
Finanțelor al Republicii Turcia și de Fondul Verde pentru Climă.  

8. Ce servicii oferă GEFF beneficiarilor săi? 
Echipa GEFF va: 
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• evalua în mod independent proiectul Dvs. din perspectivă tehnică și economică și va 
pregăti un pachet de documente pentru a sprijini cererea de împrumut. 
• furniza servicii de asistență tehnică gratuite pentru a vă ajuta să identificați în 
continuare oportunități suplimentare de eficiență a resurselor în clădirea sau fabrica 
dvs.. 

9. GEFF acoperă costurile de pregătire a raportului bancar care sprijină investiția către 
instituția financiară participantă? 
Da, raportul bancar este pregătit gratuit de către consultantul facilității, care va sprijini 
investiția dvs. ecologică către instituția financiară participantă. 

10. Echipa GEFF sprijină compania mea pentru a îmbunătăți în continuare calitatea 
investiției mele ecologice? 
Da, echipa GEFF vă poate sprijini compania pentru a îmbunătăți în continuare calitatea 
investiției Dvs. ecologice legate atât de echipamente, cât și (pentru proiecte mai 
complexe) de aplicare a echipamentului. 

11. Ce proporție dintr-o investiție este eligibilă? 
Până la 100% din costul total al investiției, cu condiția ca investiția totală să fie mai mică 
decât limita de împrumut din categorie. 

12. Ce monedă este utilizată - LEU, USD sau EUR? 
Moneda împrumutului depinde de acordul dintre instituția financiară participantă și 
beneficiar - nu există cerințe în acest sens. 

13.  Care sunt condițiile de împrumut GEFF? 
Condițiile împrumutului GEFF (ratele dobânzii, scadența, perioada de grație și garanția) 
sunt stabilite între instituția financiară participantă și beneficiar. 

14.  Tipurile de împrumut au aceeași limită de împrumut? 
Nu. Fiecare categorie are o limită de împrumut diferită. În special: 
• Tehnologiile pre-aprobate, finanțate prin Selectorul de Tehnologie Verde au limită de 
până la 300.000 EUR; 
• Investițiile complexe care necesită asistență tehnică în sectorul rezidențial au limita de 
credit de până la 500.000 EUR 
• Investițiile complexe care necesită asistență tehnică în alte sectoare - până la 
5.000.000 EUR 

15.  GEFF poate fi combinat cu alte programe subvenționate în țară? 
Da, acest lucru este posibil. 

16. Există o componentă de grant sub orice formă în cadrul GEFF? 
Nu, nu există nici o de componentă de grant. GEFF în Moldova oferă de obicei condiții 
mai bune de împrumut în comparație cu fondurile proprii ale instituției financiare 
participante. 

17. GEFF acceptă echipamente second-hand? 
Da, însă cu condiția că echipamentele la mâna a doua îndeplinesc cerințele tehnice 
minime ale Facilității. 

18. Susține GEFF proiectele de energie regenerabilă cu scopul principal de a vinde 
electricitate la rețea? 
Da, GEFF sprijină, de asemenea, proiecte de energie regenerabilă cu scopul principal de 
a vinde electricitate la rețea. 



19. Susține GEFF proiecte într-o clădire nouă?  
Da, GEFF susține proiecte într-o clădire nouă, cu anumite limitări. 

20. Susține GEFF proiecte din industrie care extind capacitatea de producție? 
Da, GEFF susține proiecte care extind capacitatea de producție, cu anumite limitări. 

21. Compania mea este un beneficiar eligibil care dorește să investească într-un nou 
proiect ecologic. Compania mea poate cumpăra echipamente din străinătate? 
Da, nu există limitări în ceea ce privește țara de origine a echipamentului, cu condiția ca 
acesta să respecte standardele tehnice minime stabilite de Facilitate. 

22. Ce este Selectorul de Tehnologii Verzi? 
Selectorul de Tehnologii Verzi oferă o listă de tehnologii și materiale performante care 
au fost evaluate și aprobate în prealabil ca eligibile pentru sprijin financiar GEFF. 
Echipamentele și materialele pre-aprobate îndeplinesc cerințele minime de performanță 
definite și depășesc practicile actuale de pe piață, rezultând în beneficii clare, inclusiv de 
mediu. Lista este actualizată periodic pentru a include cele mai noi tehnologii, materiale 
și furnizori. 

23. Recomandă GEFF anumiți furnizori sau echipamente? 
Nu. Echipa GEFF nu recomandă niciun furnizor sau distribuitor. O listă a produselor 
eligibile și a furnizorilor este disponibilă în Selectorul de Tehnologii Verzi. Lista nu este 
exhaustivă și este actualizată periodic. 

24. Compania mea este un furnizor înregistrat oficial în Selectorul de Tehnologii Verzi. 
Poate compania mea să ia un împrumut GEFF? 
Da, compania Dvs. poate solicita un împrumut pentru furnizori de la o instituție 
financiară participantă GEFF. 

25. Compania mea este furnizor / instalator de tehnologii ecologice. Cum se poate 
înregistra compania mea în Selectorul de Tehnologii Verzi 
Vă puteți înregistra direct pe site-ul Selectorului de Tehnologii Verzi. De asemenea, 
puteți descărca un ghid detaliat despre cum să vă înregistrați compania și produsele pe 
platformă în secțiunea de descărcare a site-ului web. 
 

26. Sunt toate proiectele evaluate de echipa GEFF în același mod, indiferent de mărimea 
împrumutului? 
Nu. Dacă tehnologia este inclusă în Selectorul de Tehnologii Verzi și împrumutul solicitat 
este mai mic de 300.000 EUR, echipa GEFF sau instituția de finanțare parteneră va 
verifica conformitatea tehnologiei doar cu standardele minime stabilite în Selector. 
Dacă proiectul / tehnologia nu se încadrează în categoria menționată, echipa GEFF va 
efectua o evaluare tehnică și de mediu mai aprofundată în care este evaluat întregul 
proiect (nu doar tehnologia), fără costuri pentru sub-împrumutat. 

27. Cât durează de obicei evaluarea tehnică a unui proiect? 
Depinde de tipul proiectului. 
Pentru tehnologiile pre-aprobate finanțate prin Selectorul de Tehnologii Verzi, evaluarea 
tehnică este foarte rapidă. Dacă toate seturile de date sunt disponibile echipei GEFF, 
durează doar o (1) zi. 
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Pentru investițiile complexe care necesită asistență tehnică, perioada variază în funcție 
de complexitatea proiectului. Dacă toate seturile de date sunt disponibile echipei GEFF, 
evaluarea durează între 3 și 10 zile. 


