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ACORD CADRU DE COLABORARE  
Nr. FREE ………/…………….201... 

ÎNCHEIAT ÎNTRE: 
 

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (“FREE”), având codul fiscal 14411251, cu sediul în Bucureşti, str. Johann 
Strauss nr.2A, et.6, sector 2, telefon: 021.233.88.01, fax: 021.233.88.02, având contul bancar RO42 BPOS 8500 2722 
316R OL05 deschis la Banc Post Libertăţii, reprezentat de către dr. ing. Mihai-Marius VORONCA, director executiv, 
denumit în continuare “Fondul” 
şi 
..................................……………….., având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului …………….., codul unic 
de înregistrare  …………… cu sediul în localitatea ….......................…….., str. ……...............……., nr. …., judeţul 
..................……, telefon/fax …………………………., având contul bancar nr. …………..........……………….., 
deschis la banca ……………...............….., Sucursala …...............……….., reprezentată de către 
…………..............……….., director general, denumit în continuare „Furnizor ”. 
 

PREAMBUL 
 

Având în vedere că parteneriatul şi colaborarea cu sectorul privat pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în vederea 
creşterii eficienţei utilizării energiei reprezintă unul din principiile de bază ale activităţii FREE, 
 

Având în vedere că Fondul doreşte colaborarea cu Furnizorul pentru identificarea unor proiecte de utilizare eficientă a 
energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor, în 
vederea finanţării acestora de către Fond şi care să fie iniţiate şi propuse de către Furnizor, astfel încât clienţii interesaţi 
de derularea de proiecte de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în 
scopul acoperirii consumului propriu să beneficieze de un pachet complet de servicii: asistenţă tehnică  - echipament  - 
finanţare,  
şi  
Având în vedere că Furnizorul a consimţit la colaborarea cu Fondul în conformitate cu Scrisoarea de intenţie primit ă 
de Fond la data de ............................., 
 

PĂRŢILE SEMNATARE au convenit după cum urmează: 
 

1. Furnizorul va depune toate diligenţele în vederea identificării de clienţi interesaţi de derularea de proiecte de utilizare 
eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu 
cărora le va prezenta posibilităţile de finanţare oferite de Fond, iar Fondul va depune toate diligenţele pentru a analiza 
dosarul de finanţare al acestora în vederea acordării unui împrumut. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin expres 
că Fondul nu are obligaţia de a încheia contracte de finanţare cu clienţii identificaţi de Furnizor. 
 

2. Furnizorul are obligaţia de a-şi însuşi obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa 
Energiei, precum şi de a respecta Procedura de Parteneriat anexată la prezentul acord. 
 

3. Furnizorul promovează obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei către 
potenţialii Clienţi. Informaţiile prezentate Clienţilor de către Furnizor se vor referi în mod obligatoriu şi se vor limita 
strict la informaţiile publicate şi/sau puse la dispoziţia Furnizorului de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei. 
Cu excepţia informaţiilor furnizate clienţilor puse la dispoziţie de Fond, Furnizorul se obligă să păstreze confidenţiale 
toate informaţiile şi datele în legătură cu executarea prezentului acord, incluzând conţinutul acestuia, cu proiectele de 
utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului 
propriu şi cu situaţia juridică şi economică a clienţilor. 
 

4. Furnizorul nu deţine exclusivitatea identificării de beneficiari eligibili in raport cu Fondul, acesta din urma fiind liber 
să contracteze simultan acelaşi gen de prestaţii cu terţe persoane specializate in domeniu, fără vreo formalitate şi/sau 
procedură prealabilă şi/sau vreo notificare. Fondul se obligă să nu recomande clienţilor identificaţi de Furnizor şi care 
au supus FREE spre analiză şi aprobare a finanţării proiecte de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a 
surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu alt producător sau distribuitor de echipamente 
decât Furnizorul pentru achiziţia echipamentelor necesare derulării proiectelor respective. 
 

5. Fondul va pune gratuit la dispoziţia Furnizorului informaţiile şi materialele necesare promovării obiectivelor şi 
principiilor de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. 
 

6. Fondul nu va datora şi nu poate fi făcut responsabil faţă de Furnizor pentru nici un fel de cheltuieli, despăgubiri, 
indemnizaţii, remuneraţii sau orice alte plăţi în baza prezentului acord.  

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIEN ŢA ENERGIEI  FURNIZOR 
Director executiv, 

 
Dr. ing. Mihai - Marius VORONCA 

Data: ………………….. 

 
 
 
Data: ………………….. 
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ANEXA 1 la Acordul Cadru de Colaborare  
 

PROCEDURA DE PARTENERIAT 
 

 
În sensul prezentei proceduri, prin Furnizor se înţelege orice persoană juridică, cu sediul în România sau în orice alt 
stat membru al Uniunii Europene ori făcând parte din Spaţiul Economic European, agreată de Fondul Român pentru 
Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului, aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă 
tehnică - echipament - finanţare, destinate beneficiarilor proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare 
a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. Nu pot fi Furnizori persoanele 
juridice aflate în conflict de interese raportat la beneficiarii proiectelor. 
 
CALIFICARE 
 

 
Persoanele juridice care doresc să devină Furnizori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea 
cerinţelor minime de calificare (Cerinţe minime de calificare). Persoanele juridice care îndeplinesc cerinţele minime 
de calificare depun o scrisoare de intenţie (Scrisoare de intenţie) împreună cu scurta prezentare a entităţii ( Informa ţii 
referitoare la entitate) şi CV-ul (Curriculum Vitae ) persoanei/persoanelor implicate în desfăşurarea proiectului. 
 

Persoanele juridice calificate semnează un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei 
(Acord cadru de colaborare), în baza căruia sunt înscrişi în lista Furnizorilor, publicată la adresa 
http://www.free.org.ro/Furnizori/. Prin semnarea Acordului de colaborare, Furnizorii îşi însuşesc obiectivele şi 
principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor Clienţi 
oferta de finanţare aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică - echipament - finanţare. 
 

 
IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI 
 

Pentru fiecare Client identificat în condiţiile prezentei proceduri, Furnizorul verifică îndeplinirea Criteriilor de 
eligibilitate solicitate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi, în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Furnizorul 
depune spre aprobare la Fond un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în 
următoarele documente: 
- descrierea proiectului de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în 

scopul acoperirii consumului propriu (Descrierea proiectului) în forma prevăzută la adresa 
http://www.free.org.ro/Furnizori/; 

- criterii de eligibilitate (Criterii de eligibilitate ) în forma prevăzută la adresa http://www.free.org.ro/Furnizori/ 
 

 
CONTRACTAREA ÎMPRUMUTULUI 
 

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1 (Formularul nr. 1 ) prevăzut la adresa 
http://www.free.org.ro/Pagina clientului/, semnat de către reprezentantul legal al Clientului. În cazul notificării de 
acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a 
completa Formularul nr. 2 (Formularul nr. 2 ) prevăzut la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/. 
 

La solicitarea Clientului, Furnizorul îl poate asista cu titlu gratuit pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi 
a documentaţiei aferente.  
 

Furnizorul va asista la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la, după caz, aprobarea solicitării 
de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau respingerea solicitării de finanţare. 
 

Furnizorul acceptă şi înţelege că decizia de a acorda împrumutul unui Client identificat de Furnizor în condiţiile 
prezentei proceduri şi de a încheia în consecinţă Contractul de împrumut aparţine în totalitate Fondului Român pentru 
Eficienţa Energiei. Furnizorul renunţă în mod expres la orice drept sau acţiune având ca obiect solicitarea către Fondul 
Român pentru Eficienţa Energiei de remuneraţii, onorarii sau alte sume în legătură cu prezentarea de beneficiari eligibili 
Fondului. 
 
 

Am citit şi sunt de acord cu Procedura de parteneriat. 
 
Furnizor,       Data 
 
 
 
Semnătur ă şi ştampilă      Locul 


