
   

  

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE  PARTENER IN 

CADRUL UNUI PROIECT POCU 

 În conformitate cu prevederile:   

– O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020,  

– H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. 40/2015;  

– Ordinul nr. 714/17.07.2018 privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții 

Specifice ”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru personae 

vârstnice”, afferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, AxaPrioritară 

4, Prioritatea de investiții 9.II., Obiectiv Specific 4.4, Reducerea numărului de 

persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 

sociale/medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 

specifice.  

  

PRIMARIA OCNA MUREȘ, Judetul ALBA, unitate administrativ teritorială, cu 

personalitate juridică, cu sediul social în ORAȘUL OCNA  MUREȘ, str. Nicolae 

Iorga, nr. 27, cod fiscal 4563228, reprezentată prin domnul SILVIU VINȚELER, in 

calitate de Primar, anunță rezultatul procedurii de selecție pentru încheierea unui 

Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de 

finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 

”Bunicii comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, 

AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea CENTRU. 

 Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri, conform 

Grilei de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, este: 

 

NR.CRT. DENUMIRE ENTITATE PUNCTAJ 
OBTINUT 

REZULTAT 
SELECTARE 

1. ASOCIATIA SMART SES 
SFANTUL GAVRIL 

100 ADMIS 

 

Concluzii:   Partenerul selectat în vederea depunerii și implementării proiectului  în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii 

comunității – Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 

9.ii/ OS 4.4, Regiunea CENTRU, este : ASOCIATIA SMART SES SFANTUL 

GAVRIL. 

În situația în care, ca urmare a desfășurării procesului de selecție, participanții sunt 

nemulțumiți de rezultatul comunicat mai sus, aceștia pot formula contestație, în 



termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pe site-ul UAT 

OCNA MURES. Contestațiile vor fi transmise prin poștă, la următoarea adresă UAT 

OCNA  MUREȘ, str. Nicolae Iorga, nr. 27,: cu mențiunea: “Contestație ref. selecția 

de parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept 

privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ”Bunicii comunității – Servicii Sociale 

și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, Regiunea 

CENTRU. 

 Contestațiile depuse vor fi soluționate, iar după analizarea acestora, rezultatele 

finale vor fi publicate pe site-ul instituției în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la 

data depunerii acestora.   

 

 

PRIMAR 

 

VINTELER SILVIU 

 


