Chestionar de evaluare a potențialilor clienți
pentru programul UE BERD RoSEFF de către
pentru investiții in eficienţă energetică sau energie regenerabilă

Date de identificare client
Denumire companie:
Domeniul de activitate companie (cod CAEN):
Adresa companiei/web:
Persoana de contact (Nume, Prenume, Funcție, Telefon de contact, Email):

Întrebare
1
2
3
4

Răspuns
DA
NU

Este acționariatul majoritar privat ?
Compania este IMM (nr. salariați < 250; cifra de afaceri <50 EUR; active< 43 MEUR)?
Care este situația economica actuala a companiei? Este solvabila in vederea unui împrumut?
Este interesata compania in vederea contractării unui credit bancar pentru investiții?
Are planuri investiționale - pentru proiecte de eficienta energetica sau creșterea productivității?
sau
Este dispusa compania sa investească pentru a reduce consumului de energie?
Este disponibil o persoana din managementul superior (acționar, președinte, director general,
economic) pentru stabilirea unei întâlniri in vederea identificării proiectelor eligibile?

5
6

Daca răspunsurile sunt "DA", stabiliți o întâlnire cu unul din reprezentanții echipei de management a programului –
in vederea identificării posibilelor proiecte/masuri de eficientizare a activității companiei.

Aplicații:


Pentru împrumuturi de pana la 1 MEUR - "Investiții mari și complexe" – folosind Scrisoarea de Angajament
disponibila pe site-ul www.seff.ro
o Pentru investiții in linii de producție, echipamente, utilaje, cazane, cogenerare, reabilitarea
clădirilor, energie regenerabila si mult mai multe – cu un studiul tehnic gratuit;



Pentru împrumuturi de pana la 250 000 EUR - „Investiții simple”, online pe site-ul www.seff.ro
o Alegeți dintr-o gama larga de echipamente: motoare electrice, variatoare de viteza, electrocasnice,
sisteme de iluminat, compresoare, tractoare, sisteme solare de apa calda, cazane pe biomasa,
sisteme cu biogaz, izolație cu polistiren, panouri sandwich, geamuri eficiente-energetic, pompe de
căldura, cazane, arzătoare, panouri radiante infra-roșii, sisteme de cogenerare ... şi multe altele

Contacte:




Banca Transilvania
o Claudiu Ruşu, Tel: 0264 30 1961, Fax: 0264 40 7168, email: claudiu.rusu
Manager de Relație intre consorțiul RoSEFF şi BT
o Ciprian Comşulea , Tel: 0745 546088, email: ciprian.comsulea

bancatransilvania.ro

seff.ro

Pentru informații tehnice privitoare la proiectele de eficienta energetica si energie regenerabila
o Vizitați www.seff.ro; sau
o Contactați RoSEFF Help Desk - 031 224 8104, Fax: 031 224 8221, email: seff seff.ro

