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BULETIN INFORMATIV PRIVIND FINANŢĂRILE DISPONIBILE 

AUGUST 2022 
 

Program de 

finanţare 
Obiectivul 

programului 
Solicitanţi eligibili Activităţi eligibile Valoarea 

finanţării 
Contribuţia 

beneficiarului 
Termen 

limită 
https://www.f

onduri 

Granturile SEE 

și Norvegiene 

2014-2021 
Fondul Român 

de Dezvoltare 

Socială (FRDS) 
 

Apelul 2 pentru 

propuneri de 

inițiative 

bilaterale în 

cadrul 

Programului 

„Dezvoltare 

locală, transfer 

de bune practici” 

Apelul de propuneri 

de inițiative 

bilaterale vizează 

facilitarea 

schimbului și 

transferului de 

informații, 

cunoștințe, 

tehnologie, 

experiență și bune 

practici între 

Promotorii de Proiect 

și partenerii lor din 

România, pe de o 

parte, respectiv 

entități relevante din 

Statele Donatoare și/ 

sau organizații 

internaționale, pe de 

altă parte, în domenii 

de interes și pe teme 

specifice proiectelor 

finanțate prin 

Programul 

Dezvoltare locală. 

 

entități implicate (în 

calitate de Promotori de 

Proiect sau de 

parteneri) 
 

în implementarea unui 

proiect finanțat în 

cadrul Programului 

Dezvoltare locală din: 
 

România, 
Islanda, 
Liechtenstein,  
Norvegia. 

 
 

  Prin intermediul acestuia va fi 

sprijinită participarea la întâlniri 

bilaterale și de tip rețea, sesiuni de 

formare și ateliere de lucru, vizite de 

studiu, conferințe și seminare relevante 

pentru tematica proiectului aflat în 

implementare. 
 

Cel puțin o entitate din Statele 

Donatoare sau dintr-o organizație 

internațională trebuie să fie implicată în 

activitățile bilaterale propuse. 

până la 5.000 

de euro 
 1 mai 2024 

h
ttp

s://d
ezvo

ltare
-lo

cala.frd
s.ro

/ap
elu

l-2
-tran

sfer-d
e-b

u
n

e
-

p
ractici/ 

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Guvernul 

României 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

 

Programului 

privind creşterea 

eficienţei 

energetice a 

infrastructurii de 

iluminat public 

Optimizarea 

consumului de 

energie și, implicit, 

în reducerea 

facturilor la utilități, 

precum și 

în reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Unitățile dministrativ-

teritoriale organizate de 

la nivel de 

comună, oraș sau 

municipiu 

Sunt considerate eligibile următoarele: 

a) cheltuielile pentru elaborarea auditului 

energetic; 

b)  cheltuielile cu consultanţa; 

c) cheltuielile pentru investiţia de bază: 

1. achiziţionarea şi montarea de: corpuri de 

iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de 

aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, 

linii electrice de joasă tensiune subterane sau 

aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a 

liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, 

accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armături, echipamente de comandă, 

automatizare şi măsurare utilizate pentru 

iluminatul public, pentru modernizarea şi/sau 

extinderea sistemului de iluminat; 

2. achiziţionarea şi instalarea sistemului de 

telegestiune; 

3. active necorporale noi (brevete, licenţe, 

know-how) necesare investiţiei de bază; 

d) cheltuieli pentru informare şi publicitate, 

conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al 

devizului general aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

e) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în 

care aceasta a fost solicitată şi nu este 

recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin 

orice alte mijloace potrivit prevederilor legale; 
 

-comune cu o 

populaţie de 

până la 5.000 

de locuitori - 

maximum 

1.000.000 

lei; 

-comune cu o 

populaţie de 

peste 5.001 de 

locuitori - 

maximum 

2.000.000 lei; 

-oraşe - 

maximum 

3.000.000 lei; 

-municipii de 

rang I - 

maximum 

6.000.000 lei; 

-municipii de 

rang II - 

maximum 

5.000.000 lei.; 

 Perioada de 

depunere a 

cererilor de 

finanțare în 

aplicația 

informatică

, împreună 

cu 

documentaț

ia aferentă, 

începe în 

data de 

19.08.2022 

ora 10:00. 
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https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf
https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf

