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ANUNȚ PROCEDURĂ SELECȚIE PENTRU ACORD PARTENERIAT 
 

 

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;  
- documentul „Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021 “Program pentru energie 

în 
România””, Apeluri de Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Energie regenerabilă 
 

PRIMĂRIA 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 organiz area unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat 
cu o entitate privată sau publică,  
comercială sau non‐comercială, înființată ca persoană juridică în Norvegia sau România, 
pentru și în condițiile documentului „Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014 ‐2021 
„Program pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte, Domeniu de 
interes: Energie regenerabilă, Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru 
furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE)”. 
 

Informații generale 
 
1. Apelul specific este: „Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea 
energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE)”.  
2. Obiectivul general al proiectului va consta în realizarea unui parc fotovoltaic pentru 
energie solară cu capacitate instalată de maxim 1.000 kW.  
3. Scopul proiectului este producția de energie electrică pentru utilizare în regim propriu 
Solicitant, respectiv PRIMĂRIA OCNA MUREȘ. 
 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat 
în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul 
proiect sunt specificate în „Mecanisme financi are SEE și Norvegia, 2014‐2021, “Program 
pentru energie în România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Energie 
regenerabilă.” 
 

Principalele activități ale proiectului: cele obligatorii conform documentului specific 
menționat. 
 

Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 
 

Entitățile private interesate sunt invitate să depună dosarul de candidatură la sediul 
Primăriei OCNA MUREȘ, str. Nicolae Iorga, nr. 27, cu mențiunea „Pentru selectia de 
parteneri Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021, „Program pentru energie în 
România”, Apeluri de Propuneri de Proiecte, Domeniu de interes: Energie regenerabilă”, 
până la data de 11.03.2019 ora 16.00. 



 
 
 
 

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi analizate și selectate de o comisie de 
evaluare numită în acest sens de către Primarul ORAȘULUI OCNA MUREȘ. 

Partenerul selectat va fi contactat direct pentru stabilirea detaliilor de colaborare.  
Rezultatul selecției va fi publicat pe site-ul PRIMĂRIEI OCNA MURES, 

www.primariaocnamures.ro.  
Candidații respinși pot depune contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

publicării rezultatului selecției pe site-ul Primăriei. Contestațiile se vor soluționa de către 
Comisie în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
contestațiilor. 
 

 

Iulian Olariu Iakab 


