ANEXA: FORMULAR DE APLICARE
LA PROGRAMUL DE AUDIT ENERGETIC PINE
Va rugam sa furnizati toate informatiile solicitate in acest formular. Dacă firma dvs. are mai mult de un punct
de lucru si doriti sa aplicati pentru programul de auditare pentru mai multe puncte de lucru ale companiei dvs.,
va rugam sa definiti aceste puncte de lucru la sectiunea 2.
Dupa evaluarea si aprobarea aplicatiei dumneavoastra, partenerul proiectului PINE va va transmite Acordul de
confidentialitate, care trebuie sa fie avut in vedere de catre ambele parti, inainte de beneficierea de programul
de auditare.Consortiul proiectului PINE isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice aplicatie.
Sectiunea 1: Informatii despre companie
Denumirea legala a companiei
Adresa

Oras

Regiunea

Persoana de contact
Telefon

Cod Postal
Functia

Numar de fax

Adresa de email

Numar de ani de
functionare
Oras

Numar de angajati

Sectiunea 2: Informatii punct de lucru
Denumire punct de lucru (daca este diferita
de cea de mai sus)
Adresa punct de lucru (daca este diferita de
cea de mai sus)

Regiunea

Cod postal

Tipul de afacere sau industrie (descrieti si indicati codul CAEN, daca este posibil):
Sectiunea 3: Criterii de selectie pentru auditul energetic preliminar / auditul energetic complet

A. ELIGIBILITATEA
A.1- Este compania dumnevoastra un IMM?
Principalii factori care determina daca o companie este un IMM, in conformitate cu recomandarea UE
2003/361 sunt: numarul de salariati (<250) si cifra de afaceri (≤ € 50 m) sau bilantului total (≤ € 43 m).

A.2 Numar de angajati: ...................

Da / Nu

A.3 Cifra de afaceri anuala: .....................

A.4 Sunteti dispus sa colaborati cu partenerii proiectul PINE?

Da / Nu

B. SECTORUL DE ACTIVITATE AL IMM-ULUI
B.1 Apartineti unuia dintre urmatoarele sectoare economice: producator/ fabricant
industrial?

Da/ Nu

B.2 Carui sector industrial apartine IMM-ul dumnevoastra?
* Industria alimentara
- Uleiuri si grasimi, fructe si legume, hrana pentru animalelor
- Panificatie, patiserie, vinificatie, uscarea si maturarea produselor din carne
* Industria metalurgica
- Utilaje, rezervoare, echipamente generale
- Rezervoare, cisterne, containere metalice si echipamente generale

Responsabilitatea pentru continutul paginii web apartine autorilor. Ea nu reflecta neaparat opinia Uniunii Europene. Nici EACI si nici Comisia Europeana nu
sunt responsabile pentru orice utilizare a informatiilor continute in acest site.

* Industria chimica
* Minerale nemetalice
- Industria sticlei si a produselor din stricla
- Produse ceramice, gresie, caramizi industriale
* Industria textila
* Industria materialelor plastice
* Altele (indicati sectorul industrial) ...................................................................

C. POTENTIALUL DE SALVARE A ENERGIEI
C.1 Cat de mult cheltuie IMM-ul dvs. anual pentru asigurarea necesarului de
energie?
C.2 Considerati despre costul energiei ca reprezinta o mare parte din cheltuielile
dumnevoastra anuale?

C.3 Compania dvs. a implementat un audit energetic in ultimii trei ani?
C.4 –Daca da, va rugam sa descrieti pe scurt actiunile puse in aplicare

Euro

Da / Nu
Da / Nu

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

C.5 IMM-ul dumnevoastra are mai multe puncte de lucru?

Da / Nu

C.6 Daca da,cate puncte de lucru?
D. Disponibilitate din punct de vedere financiar
D.1 Compania dvs. are un buget destinat pentru imbunatatirea eficientei
energetice?
D.2 Daca da, care este acest buget, exprimat in Euro?

Da / Nu

E. Colaborare
E.1 Luati in considerare eventuale investitii in eficienta energetica, in urmatorii
doi ani?

Da/ Nu

E.2 Auditul energetic presupune ca personalul dumneavoastra sa colaboreze in mod activ in
furnizarea de date, documente etc. responsabililor nostri cu auditarea.Cat timp este dispus
personalul dumneavoastra sa dedice pentru a sprijini auditurile energetice?
a) Nu mai mult de 10 de ore
b) Nu mai mult de 30 de ore
c) Nu mai mult de 50 de ore
d) Cat este necesar
Sectiunea 4: Cum ati aflat de proiectul PINE?
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Sectiunea 5: Informatii contact PINE
Numele partenerului PINE

Telefon

Sectiunea 6: Declaratia aplicantului
Subsemnatul, declar pe proprie raspundere ca informatiile furnizate in prezenta cerere sunt corecte si
complete. De asemenea, mi-a fost adus la cunostinta faptul ca aceasta cerere adresata consortiului proiectului
PINE nu constituie o aprobare a acestei cereri si ca selectarea companiilor pentru furnizarea de servicii de
audit este la latitudinea consortiului proiectului PINE, schimbul de date si informatii intre Partenerul PINE si
Compania pe care o reprezint realizandu-se in baza unui Acord de Confidentialitate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nume
Semnatura
Data

Responsabilitatea pentru continutul paginii web apartine autorilor. Ea nu reflecta neaparat opinia Uniunii Europene. Nici EACI si nici Comisia Europeana nu
sunt responsabile pentru orice utilizare a informatiilor continute in acest site.

