[Antetul SC (persoană juridică)]
sau
[Numele persoanei fizice]
SCRISOARE DE INTENŢIE
Data _______________
CĂTRE:
FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI
Str. Johann Strauss 2A, sector 2, cod 020312, Bucureşti 30
Stimate Domnule / Stimată Doamnă __Director___________,
Prezenta Scrisoare de intenţie reprezintă şi confirmă dorinţa SC.../ persoanei fizice __________ de a colabora cu
Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în Procedura
de intermediere publicată la adresa http://www.free.org.ro/ pe care o cunoaştem şi ne-o însuşim integral.
Subscrisa/Subsemnatul am ataşat o scurtă descriere a SC conform anexei “Informaţii referitoare la instituţie”
şi/sau un Curriculum Vitae (CV), pe baza modelului propus de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei conform
anexei “Curriculum Vitae“. (Precizare: în cazul unei instituţii, se va anexa şi un CV al persoanei(lor) care
va(vor) efectua prestaţia şi va(vor) menţine contactul cu Fondul şi cu potenţialul Client).
Subscrisa/Subsemnatul înţelege că această Scrisoare de intenţie reprezintă exclusiv acordul de principiu şi nu va
crea obligaţie legală nici uneia dintre părţi, numai concomitent cu încheierea Acordului cadru de colaborare şi a
Contractului de prestări servicii.
Prezenta Scrisoare de intenţie este expresia unui acord de principiu şi a acceptului ferm, definitiv şi irevocabil de
a respecta termenii si condiţiile stabilite de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei prin „Procedura de
intermediere”.
Subscrisa/Subsemnatul înţelege că este dreptul exclusiv şi necondiţionat (care nu necesită motivare), al Fondului
Român pentru Eficienţa Energiei, să decidă dacă un Acord de cadru de colaborare va fi încheiat pe baza acestei
scrisori de intenţie şi a anexelor sale.
Subscrisa/Subsemnatul confirm că am studiat şi cunosc termenii, definiţiile, etapele şi activităţile “Procedurii de
intermediere” a Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, prezentate la adresa http://www.free.org.ro/.
Subscrisa/Subsemnatul confirm că am luat cunoştinţă de prevederile termenilor şi condiţiilor din Acordul cadru
de colaborare şi Contractul de prestări servicii şi sunt de acord cu aceşti termeni şi condiţii pe care mă oblig să
îi/le respect, fără a fi posibilă negocierea acestora prin documentele pe care, eventual, le voi semna cu Fondul
Român pentru Eficienţa Energiei. În consecinţă, prezenta Scrisoare de intenţie va deveni de referinţă pentru
determinarea acordului de voinţă la semnarea Acordului cadru de colaborare şi/sau a Contractului de prestări
servicii.
Subscrisa/Subsemnatul accept ca, pe durata execuţiei Contractului de prestări servicii în calitate de Prestator cât
şi după finalizarea acestuia, ca subscrisa/subsemnatul cât şi orice entităţi afiliate nouă, după caz, să nu furnizăm
către terţe persoane orice fel de informaţii, documente şi/sau alte bunuri sau să prestăm lucrări şi servicii (altele
decât Serviciile prevăzute în Contractul de prestări servicii) pentru orice activitate care rezultă din/sau are
legătură cu aceste Servicii. Prin terţe persoane se înţelege inclusiv potenţialul viitor beneficiar de credite
acordate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei de la care nu se poate pretinde plata aceloraşi servicii de
consultanta.

[numele şi funcţia]
[semnătura şi ştampila]

