
ANUNȚ ORGANIZARE PROCEDURĂ SELECȚIE PARTENER 
în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente propunerii de proiect împreună cu Sectorul 1 al 

Municipiului București în cadrul  Programului pentru Energie în România 
Apel proiecte 3.1 „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile" 

- Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)- 
  

Domeniu de interes: Energie regenerabilă 
 Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021 

  
  
  

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti cu sediul în str. Banu Manta, nr. 9, anunță organizarea 
unei  PROCEDURI DE SELECȚIE în vederea încheierii unui ACORD DE PARTENERIAT pentru inițierea, 
elaborarea și depunerea  unei cererii de finanțare  în cadrul Programului pentru Energie în România, 
Apel 3.1- „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile -Alte SRE, Domeniu de interes-
Energie regenerabilă. 

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti,  în calitate de PROMOTOR DE PROIECT va fi responsabil 
pentru coordonarea generală, managementul și implementarea proiectului în conformitate cu cadrul de 
reglementare și contractual specificat în Acordul ce urmează a fi semnat cu partenerul/ rii selectat/ ti. 

În vederea implementării proiectului, Sectorul 1 al Muncipiului Bucuresti va respecta prevederile art. 14 
din OUG 34/ 2014 cu privire la: „aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind selecția 
partenerilor din sectorul privat, cu excepția parteneriatelor din cadrul Programului educație, burse, ucenicie și 
antreprenoriat pentru tineri, unde se aplică modelul proiectelor similare din programele Uniunii Europene pentru 
educație, formare profesională și tineret", PROCEDURA DE SELECTIE ce poate fi consultata - aici 

"Programul  pentru  Energie  în  România"  (denumit  în  continuare  "Programul") va  contribui 
la  atingerea  obiectivelor  generale  ale  granturilor  SEE  și  Norvegiene  2014‐2021,  respectiv  la 
reducerea  disparităților  economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și  la consolidarea relațiilor 
bilaterale dintre Statele  SEE  și Statele  beneficiare  ale  granturilor SEE și  Norvegiene. 

Obiectivul  Programului  este:  "energie  cu  mai  puține  emisii  de  carbon  și  siguranță  sporită  a         
       furnizării  de  energie".  

În PROCEDURA DE SELECȚIE se va ține cont de cele prevăzute  in GHID-ul Aplicantului – aici 
Pentru a fi selectat, PARTENERUL/ PARTENERII  trebuie să îndeplinească integral cerințele de 

eligibilitate prevăzute în GHID. 
  Apelul  de  Propuneri  va  finanța  proiectele  propuse  de  entitățile  românești  în  domeniul  de    inter

es  al  Programului:  Energie  regenerabilă. 
Rezultatul preconizat al proiectelor ce vor fi depuse în cadrul APELULUI constă 

în " Producerea  sporită de energie  regenerabilă din alte Surse Regenerabile de Energie (biomasă/biogaz,ene
rgie eoliană, fotovoltaică etc."), fiind  exclusă hidroenergia și energia geotermală.   

Realizările preconizate sunt:  
  capacitate  instalată  crescută  pentru  producerea  de  energie/ electricitate din alte  Surse 

Regenerabile  de  Energie și   

  un număr crescut de instalații noi pentru producerea de energie/electricitate regenerabilă din alte 

 Surse  Regenerabile de Energie.   

***Se așteaptă ca proiectele să contribuie la reducerea emisiilor CO2 și la securitatea sporită a furnizării 
energiei. 

Eligibilitatea partenerului (ca persoană juridică, tip de organizație, statut etc) va fi demonstrată 
cu documente juridice la momentul depunerii proiectului! 

Solicitanții  eligibili sunt:  orice entitate,  publică  sau  privată,  comercială  sau  non‐
comercială,  precum  și  organizații  non‐guvernamentale, înființată ca persoană juridică în România. 

Solicitantul trebuie să fie înființat cu cel puțin 3 ani înainte de termenul limită al acestui Apel.  
Partenerii  eligibili:  orice entitate  publică  sau  privată,  comercială  sau  non‐

comercială,  înființată  ca  persoană  juridică în Norvegia ori în Romania.  
***Partenerul trebuie să fie înființat cu cel puțin 1 an înainte de termenul limită al acestui Apel! 
Proiectele privitoare la producerea de energie din alte SRE trebuie să contribuie  direct la următorii 
indicatori: 
  

https://www.primariasector1.ro/download/atasamente-articole/procedura%20selectie%20partener%20SECTORUL%201.PDF
https://www.primariasector1.ro/download/atasamente-articole/GHIDUL%20aplicantului%20APEL%203.1%20ENERGIE%20REGENERABILA.pdf


  Indicatori de rezultat:   

a)Reducerea anuală estimată a emisiilor de CO2 (tone CO2 echivalent/an);  
b)Energie  electrică  produsă  din  alte  surse  regenerabile,  inclusiv  energie  eoliană,  solară,  bio
masă/  biogaz (în MWh/an);  

  
  Indicatori de realizare:   

a) Capacitate instalată pentru producția de energie/electricitate din alte SRE (în MW);  
b)Număr  de  instalații  noi  pentru  producția  de  energie/electricitate  regenerabilă  din  biomasă/
  biogaz, surse eoliene, fotovoltaice sau alte surse regenerabile. 

  
*Opțional, proiectele pot contribui la următorul indicator de rezultat:  

  Numărul de locuri de muncă create. 

  
GRANT MINIM ȘI GRANT MAXIM PENTRU FIECARE PROIECT 
  
Suma minimă solicitată de asistență prin grant va fi de EUR 200.000.   
Suma maximă solicitată de asistență prin grant va fi de EUR 2.000.000.  
  
RATĂ GRANTURI ȘI CO-FINANȚARE 
  
Solicitantul (Promotorul de Proiect) va garanta întreaga finanțare a proiectului.  
PROMOTORUL DE PROIECT  (și/sau  Partenerul/Partenerii  de  Proiect)  vor  furniza  sau  vor  obține  

în  numerar    restul  sumei  pentru  co‐finanțare. 
Toate cheltuielile eligibile aferente unui proiect pot forma baza cofinanțării necesare. 
Contribuțiile în natură nu sunt acceptate ca formă de co‐finanțare.  
Daca va fi selectat, PARTENERUL/ PARTENERII se vor implica activ si vor contribui efectiv la 

implementarea proiectului, împărtășind cu PROMOTORUL DE PROIECT același/ aceleasi obiectiv/ ve care 
trebuie atinse prin implementarea proiectului si va fi responsabil pentru ȋndeplinirea activităţilor şi sarcinilor care 
ii vor fi atribuite ȋn conformitate cu ACORDUL DE PARTENERIAT (Partnership Agreement)- (click – aici) 

Prezentul ANUNȚ are scopul de a identifica și selecta un partener/ mai multi parteneri eligibili care pot 
sustine activitatile care contribuie la implementarea urmatoarelor categorii de 
activitatii privind producerea de energie/ electricitate din alte Surse Regenerabile de Energie  (SRE):  

•        energie  solară :  noi  proiecte  la  scară  mică  (capacitate  instalată  de  maxim  1.000  kW)  și  produ
cția de energie electrică pentru consumul propriu al Solicitantului  (adică nu pentru vânzare în  scopuri
 de         profit);  

*** Notă: proiectele care produc energie electrică regenerabilă pentru consum propriu nu exclud o  

conexiune la  rețeaua de utilități  (pentru a injecta în  rețea excesul de producție orară/zilnică  de  electr
icitate),  cu condiția  ca  cel  puțin  cantitatea  echivalentă  de  energie  electrică  să  fie  consumată din 
rețea raportat la o bază de calcul lunară/anuală. 

•        sistemul fotovoltaic trebuie să  fie dimensionat  pentru  a acoperi nevoile de energie electrică  ale 
Solicitantului (consumul propriu).  

•        solicitantul  trebuie  să  indice  în  cererea  de  finanțare  nivelul  actual  de  consum  de  energie  electr
ică  (de  exemplu,  prin  transmiterea  facturilor de la furnizorul de energie electrică pentru ultimele 12 
luni).  

•        instruirea  personalului cu  privire la  utilizarea  și întreținerea echipamentului, asigurată de  furnizorul  
de echipamente,  ca  parte  integrantă  a  unui  proiect  de  investiții  (activitate  secundară  în  cadrul  p
roiectului de investiții). 

  
Documentele solicitate vor fi înaintate într-un plic sigilat cu mențiunea: „În atenția coordonatorului 
Compartimentului Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte, pentru participarea la procedura de 
selecție a partenerului în cadrul  Apelulului 3.1 „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile", ‐Alte 

https://www.primariasector1.ro/download/atasamente-articole/08_draft_partnership-agreement_v.1.1%20(1).doc


SRE, Domeniu de interes: Energie regenerabilă,  v.1.0 – Aprilie 2021", la adresa Bd. Banu Manta Nr. 9, 
Sectorul 1, Municipiul Bucuresti. 

  
  
Vor fi excluși din PROCEDURA DE SELECȚIE aplicanții care: 
  

  nu trimit documentele solicitate: 

  nu depun la DOSARUL DE ÎNSCRIERE, Declarația/țiile  pe proprie răspundere (conform 
profilului economic al entitatii pe care o reprezinta), asa cum acestea sunt prevazute in Lista 
documentelor obligatorii ce vor fi anexate cererii de finantare 
-  https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-3.1/ 

  nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în GHID; 

  nu se  încadrează în criteriile de calificare și selecție din Grila de evaluare/ selecție prevăzută 
în PROCEDURA DE SELECȚIE; 

  
Informarea partenerului/ lor selectat/ ti care a/ au întrunit toate criteriile și condițiile prevăzute, se va 

realiza prin e-mail. 
Data limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 31.08.2021, ora 14:00 ! 
Pentru orice alte informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel: 0767 683 241 sau 

la  adresa de e-mail celia.besciu@primarias1.ro 
 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/call-3.1/
mailto:celia.besciu@primarias1.ro

