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NUME COMPANIE ESCO: …………………… 

Adresa: 

Pagina web: 

Cod CAEN: 

     Domeniul de activitate: Scurtă descriere 

Furnizor servicii (se specifică tipul) …………………..  
 

Furnizor echipamente (se specifică tipul) ………………….. 
 

Furnizor lucrări (se specifică tipul) ………………….. 
 

Furnizor energie (se specifică tipul) ………………….. 
 

Altele (precizați) ………………….. 
 

 

     Activități prestate: 

Identificarea și evaluarea proiectului ☐ ………………….. 
 

Audit energetic industrial ☐ ………………….. 
 

Audit energetic clădiri ☐ ………………….. 
 

Proiectare ☐ ………………….. 
 

Management energetic în industrie ☐ ………………….. 
 

Management energetic în clădiri ☐ ………………….. 
 

Monitorizare, evaluare reducere de consum 
 

☐ ………………….. 

Întreținere și operare ☐ ………………….. 
 

Acordare (sprijin pentru) finanțare ☐ ………………….. 
 

Altele (precizați) ☐ ………………….. 
 

 

În continuare, vă rugăm să completați câte o fișă pentru ultimele maxim 5 contracte de tip EPC realizate, conform 
modelului anexat: FIȘĂ PROIECT. 
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Anexa: FIȘĂ PROIECT 
 

      Nume proiect:  

     Scurtă descriere:  

 

 

 

 

      Tipul contractului: 

☐ Furnizare de Servicii  ☐ Furnizare de Lucrări  ☐ Furnizare de Echipamente  

☐ Furnizare de Finanțare  ☐ Furnizare de Energie  Altul (precizați): 

      Beneficiar: 

☐ Public  ☐ Industrie  

☐ Rezidențial  ☐ IMM  

      Durata contractului [ani]:  

.............. Anul semnării contractului .............. Anul finalizării contractului 

      Servicii incluse1 

☐ Audit energetic  ☐ Consultanță ☐ Finanțare  

☐ Instalare echipamente  ☐ Furnizare energie și/sau combustibil  ☐ Întreținere & Operare  

☐ Monitorizare  ☐ Verificare rezultate  Altele (precizați): 

      Finanțator proiect2 

☐ ESCO (capital propriu, finanțare atrasă sau leasing)  ☐ Beneficiar  

☐ Banca  Altul (precizați): 

      Reduceri de consum realizate 

 Estimat: Realizat: 

 Cantitativ Valoric Procentual Cantitativ Valoric Procentual 

Energie electrică        

Energie termică       

Altele (precizați tipul și UM):       

Altele (precizați tipul și UM):       

      Indicatori financiari ai proiectului 

RIR: VNA: B/C: 

      Schema împărțirii beneficiilor 

☐ „Guaranteed savings”  ☐ “Shared savings”  ☐ „Management energetic”  

☐ “First out”  ☐ „BOOT”  ☐ „Leasing”  

Alt tip (precizați): 

  
 

 

                                                        
1 Precizați care dintre serviciile oferite au fost subcontractate 
2 Precizați cine a preluat riscul creditului 


