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Cerinţe minimale de calificare pentru activitatea de „Furnizor” - în cadrul parteneriatului cu 
Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (FREE), în scopul asigurării unui pachet complet 

către clientul FREE: asistenţă tehnică - echipament - finanţare  
 
 

Persoane juridice care activează în sau în legătură cu industria tutunului, armelor sau alcoolului (cu 
excepţia fabricilor de bere şi vin), nu pot fi Furnizori. 
 
Îndeplinirea cerinţelor minime de către persoana juridică, prin reprezentant, care urmează să îşi 
desfăşoare activitatea în calitate de Furnizor. 
 
Autorizări sau atestări ale persoanei juridice în domeniul energetic şi al protecţiei mediului, obţinute 
în condiţiile legii constituie un avantaj.  
 
 
 
 

Cerinţe minime reprezentant Furnizor 
 
Experienţă în domeniul energetic şi al protecţiei mediului, de: 

- minim 2 (doi) ani pentru persoanele juridice cu profil energetic sau asimilat acestuia, sau 
- minim 3 (trei) ani pentru persoanele juridice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat 

acestuia, dar ai căror reprezentanţi au absolvit cursuri de perfecţionare în domeniul 
energetic, sau  

- minim 4 (patru) ani pentru persoanele juridice care au activat în domeniul managementului 
de proiect sau vânzări echipamente. 

 
Activitate anterioară în identificarea/derularea proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de 
valorificare a surselor regenerabile de energie în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. 
 
Capacitate de a realiza evaluări preliminare ale propunerilor de proiecte iniţiate de Furnizor în 
domeniul energetic, pentru a stabili viabilitatea (fezabilitatea) şi eficienţa tehnică şi economică a 
acestor propuneri de proiecte.  
 
Abilit ăţi de monitorizare şi raportare a consumurilor energetice şi a  cheltuielilor de operare înainte 
şi după implementarea proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor 
regenerabile de energie în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. 
 
Capacitate de realizare/redactare de analize tehnico-economice preliminare ale proiectelor de 
utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energie în scopul 
acoperirii consumului propriu al clienţilor. 
 
 
 

 


