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ACORD CADRU DE COLABORARE  

Nr. FREE ………/…………….2018 
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/fax 021.233.88.01/021.233.88.02, având contul bancar RO42 BPOS 8500 2722 
316R OL05 deschis la Banc Post Sucursala Libertăţii Bucureşti reprezentat de către dr. ing. Mihai - Marius 
VORONCA, director executiv, denumit în continuare “Fondul” 
şi 
…………………………………………, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului/actul de identitate 
….……….……., codul unic de înregistrare/CNP……………………………., cu sediul/domiciliul în localitatea 
…………………………., str. ……………….., nr. …, ap. …, sector/judeţ ……….…, telefon/fax 
…………………………., având contul bancar ………………………….., deschis la banca ………………., 
reprezentată de către …………………………………….., denumit în continuare „Promotor”. 
 

PREAMBUL 
 

Având în vedere că, Fondul doreşte colaborarea cu Promotorul pentru identificarea unor proiecte de eficienţă energetică 
în vederea finanţării şi care să fie iniţiate şi propuse de către Promotor,  
şi  
Având în vedere că, Promotorul a consimţit, în conformitate cu Scrisoarea de intenţie transmisă în data de      , la 
aceasta, 
 
PĂRŢILE CONTRACTANTE au convenit după cum urmează: 
 
Promotorul înţelege că este dreptul exclusiv şi necondiţionat al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei să decidă 
dacă un Contract de prestări servicii va fi încheiat pe baza prezentului Acord cadru de colaborare.  
 
Promotorul are obligaţia de a-şi însuşi obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa 
Energiei, precum şi de a respecta Procedura de intermediere anexată la prezenta. 
 
Promotorul promovează obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei către 
potenţiali viitori Clienţi.  Informaţiile prezentate Clienţilor de către Promotor se vor referi în mod obligatoriu şi se vor 
limita strict la informaţiile publicate şi/sau puse la dispoziţia Promotorului  de către Fondul Român pentru Eficienţa 
Energiei. 
 
Promotorul confirmă că a luat cunoştinţă de prevederile termenilor şi condiţiilor din Contractul de prestări servicii şi 
este de acord  necondiţionat cu aceşti termeni şi condiţii. 
 
Promotorul acceptă ca, pe durata derulării Contractului de prestări servicii cât şi după finalizarea acestuia, ca acesta cât 
şi orice entităţi afiliate acestuia, după caz, să nu furnizeze bunuri sau să presteze lucrări şi servicii (altele decât 
Serviciile prevăzute în Contractul de prestări-servicii) pentru orice activitate care rezultă din/sau are legătură cu aceste 
Servicii. Este implicit înţeleasă interdicţia expresă pentru Promotor de a nu poate factura aceleaşi servicii de consultanţă 
şi potenţialului Client. 
 
Promotorul nu deţine exclusivitatea prestaţiei 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 si/sau procedura prealabilă şi/sau 
vreo notificare.  
 
Fondul va pune gratuit la dispoziţia Promotorului informaţiile şi materialele necesare promovării obiectivelor şi 
principiilor de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. 
 
Fondul va plăti Promotorului numai sumele prevăzute în Contractul de prestări servicii semnat cu acesta. Fondul nu va 
acoperi şi nu poate fi făcut responsabil pentru nici un fel de cheltuieli efectuate de Promotor . În cazul respingerii 
solicitării de finan ţare, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei nu are nici o obligaţie de plată faţă de 
Promotor. 
  

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIEN ŢA ENERGIEI 
Director executiv, 

 
Dr. ing. Mihai - Marius VORONCA  

PROMOTOR, 

 
Data: ………………………. 

 
Data: ………………….… 
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ANEXA 1 la Contractul de prestări servicii 
 

PROCEDURA DE INTERMEDIERE 
 

În sensul prezentei proceduri, prin Promotor se înţelege orice persoană fizică sau juridică română, agreată de Fondul 
Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului. Nu pot fi Promotori persoanele fizice 
sau juridice aflate în conflict de interese raportat la activitatea curentă, de exemplu funcţionari publici, angajaţi ai unor 
instituţii de stat sau aflate în subordinea acestora. 
 
CALIFICARE 
 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Promotori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică 
îndeplinirea cerinţelor minime de calificare (Cerinţe minime de calificare).  Persoanele fizice sau juridice care 
îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie (Scrisoare de intenţie) împreună cu CV-ul 
(Curriculum Vitae ) sau scurta prezentare a instituţiei (Informa ţii referitoare la institu ţie) şi CV-ul (Curriculum 
Vitae) persoanei/persoanelor de contact. 
 

Persoanele fizice sau juridice calificate semnează un Acord de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei 
(Acord de colaborare), în baza căruia sunt înscrişi în lista promotorilor, publicată la adresa http://www.free.org.ro/. 
Prin semnarea Acordului de colaborare, Promotorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului 
Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor clienţi oferta de finanţare. 
 

Ulterior identificării unui potenţial client agreat în principiu de Fond, Promotorul va semna cu Fondul Român pentru 
Eficienţa Energiei un Contract de prestări servicii încheiat în condiţii de exclusivitate privind relaţia Fondului cu 
respectivul client, pentru un anumit proiect sau pachet de proiecte. 
 
CONTRACTARE 
 

Pentru fiecare Client identificat, Promotorul verifică îndeplinirea Criteriile de eligibilitate ale Fondului Român pentru 
Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Promotorul depune spre aprobare la Fond un Dosar Client 
care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente: 
- Descrierea proiectului de eficienţă energetică (Descrierea proiectului de eficienţă energetică) de la adresa 

http://www.free.org.ro/Promotori/; 
- Criterii de eligibilitate (Criterii de eligibilitate ) de la adresa http://www.free.org.ro/Promotori/; 
 

În cazul aprobării Dosarului Client, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei semnează Contractul de presări servicii  
cu Promotorul (Contract de prestări servicii) , odată cu depunerea Scrisorii de reprezentare emisă de Client pentru 
Promotor (Anexa B la Contractul de prestări servicii ). 
 
EXECUŢIE CONTRACT 
 

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1 (Formularul nr. 1 ) de la adresa 
http://www.free.org.ro/Promotori/, asumat prin ştampilă şi semnătură 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 ) de la adresa http://www.free.org.ro/Promotori/. 
 

La solicitarea Clientului, Promotorul îl poate asista pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a 
documentaţiei aferente. Pentru serviciile de consultanţă prestate pentru Client, Promotorul nu va solicita plata 
contravalorii. 
 

În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depunerea de către Client a Formularul nr. 2 împreună cu anexele sale, 
Promotorul transmite spre aprobare Fondului Român pentru Eficienţa Energiei documentul intitulat “Analiza tehnico-
economică a proiectului de eficienţă energetică” (conform modelului din Anexa C la Contractul de prestări servicii ).  
 

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

În cazul semnării Contractului de împrumut dintre Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (ca finanţator) şi Client (ca 
beneficiar al împrumutului), Fondul Român pentru Eficienţa Energiei va onora obligaţiile de plată către Promotor în 
condiţiile şi la termenele prevăzute în Contractului de prestări servicii.  
 

În cazul respingerii solicitării de finan ţare, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei nu are nici o obligaţie de 
plată faţă de Promotor. 
 

Am citit şi sunt de acord cu Procedura de intermediere. 
Promotor,       Data 
 
SS        Locul 


