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„Fi şa de verificarea criteriilor de eligibilitate” 1 
 

A. Eligibilitatea entităţii * care solicită Împrumutul FREE 

1) Societate privată  Structură mixtă (capital 
privat şi de stat) 

 Altele 
(descriere) 

 

*  nu sunt admise unităţi administrativ - teritoriale sau instituţii publice, entităţi care se supun prevederilor legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice 

2) Autorizaţie de mediu Existentă 

(vă rugăm să prezentaţi o 
copie) 

 În curs de obţinere 

(vă rugăm să prezentaţi 
documentele respective) 

 

B. Eligibilitatea Proiectului de eficienţă energetică 

1) Perioada simplă de recuperare a investiţiei de maximum 4 (patru) ani? 

 Da  Nu  Dacă nu, cât este aceasta? _____ ani 

  

2) Contribuţia financiară proprie a Clientului este de minim 20% din valoarea totală estimată a investiţiei? 

 Da  Nu  Dacă nu, cât este aceasta? ____% 

  

3) Beneficiile financiare provenind din economiile de energie reprezintă cel puţin 50% din beneficiile financiare 

totale generate de Proiect ? 

 Da  Nu  Dacă nu, cât reprezintă acestea? ____% 

 

Informaţii utile pentru Furnizor: 

1. FREE nu finanţează societăţi implicate în industria tutunului, a armelor sau alcoolului (cu excepţia 
fabricilor de bere sau de vinuri); 

2. Sunt de preferat tehnologiile simple, aplicate în practică, incluzând, dar nelimitându-se la arzătoare şi 
cazane, sisteme de încălzire locală, alimentare centralizată cu energie termică, motoare cu turaţie variabilă, 
condensatoare pentru compensarea factorului de putere, compresoare, co-generare, sisteme de răcire, 
valorificarea surselor regenerabile de energie pentru consumul propriu al societăţii, iluminat public interior 
şi exterior etc. 

3. FREE propune perioada de graţie în funcţie de particularităţile fiecărui proiect, luând în considerare 
perioada necesară implementării proiectului de eficienţă energetică, economiile şi beneficiile financiare 
rezultate şi bonitatea financiară a entităţii. 

 
 
Vă rugăm să specificaţi cum aţi aflat de FREE ? 
 

                                                           
1 La această etapă, Furnizorul declară pe proprie răspundere dacă Criteriile de eligibilitate ale FREE sunt îndeplinite sau 

nu. Aceste criterii vor fi verificate în timpul procesului de analiză.  
 


