
Harta proiectelor REGIO Stadiul POR 2014-2020 în București-Ilfov 

În atenția beneficiarilor REGIO: A fost publicata noua variantă a Manualului de utilizare MySMIS2014 Front Office – Gestionare cont și 
Cereri de finanțare, utilă pentru familiarizarea utilizatorilor cu aplicația și opțiunile de gestionare a contului, precum și cu modulul 
dedicat cererii de finanțare. Față de versiunea anterioară, manualul aduce modificări subcapitolului 1.4 - Identificare electronică, 
crearea unei entități juridice și asocierea la o entitate juridică, respectiv clarificări în cazul subcapitolului 1.7 - Înrolare la o persoană 
juridică. Documentul poate fi consultat aici. 

Anul acesta va fi marcat de evenimente majore legate de Green Deal: pactul va deveni un 

angajament politic al Uniunii Europene, fără cale de întoarcere, iar Legea europeană privind 

clima va confirma în mod oficial decizia Europei de a deveni neutră din punct de vedere climatic 

până în anul 2050, dar și de a-și reduce emisiile poluante la cel puțin 55% din nivelul aferent 

anului 1990 până în anul 2030. Toate sectoarele economice vor participa la implementarea Legii 

privind clima, iar acțiunile vor fi structurate pentru mai multe domenii de politici europene.  

Mai multe detalii                                                          Consultă toate materialele campaniei 
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Ați primit acest mesaj, deoarece vă aflați în baza de contacte a ADRBI. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje din partea noastră, vă rugăm sa trimiteți un e-mail la 

contact@adrbi.ro, cu subiectul "dezabonare". 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

A doua întâlnire a actorilor regionali din cadrul proiectului PLASTECO 

Al doilea seminar AgroRES de promovare, informare și dezbatere cu privire la utilizarea energiei din 

surse regenerabile ca vector al dezvoltării durabile în sectorul agricol și în zonele rurale 

Letonia va produce o trotinetă electrică “off-road” 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (AM POCA) a lansat un apel de proiecte pentru consolidarea 
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din București-Ilfov de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. 
 
Solicitanții și partenerii pot fi: 

 ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, 
camerele de comerț); 

 Parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și 
formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică). 
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În anul 2020, ADR București-Ilfov a semnat 45 de contracte de finanțare cu beneficiari de 
finanțare REGIO. Printre acești beneficiari se numără autorități publice locale care au depus 
proiecte pentru iluminat public, transport ecologic sau infrastructură preșcolară și școlară, 
precum și o serie de instituții publice, în special instituții de învățământ superior. Valoarea 
totală a proiectelor contractate este de 744.520.954,01 lei, din care 613.249.802,07 lei fonduri 
nerambursabile acordate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Regional. Detalii 

De asemenea, am avizat 357 de materiale elaborate de beneficiari în vederea implementării 
măsurilor de informare și publicitate asumate de aceștia prin contractele de finanțare. Detalii 

2021 a debutat în forță cu lansarea mai multor întâlniri internaționale de afaceri în mediul on-line. Participarea 
la aceste evenimente este gratuită. Pentru alte informaţii şi sprijin pentru înregistrare, așteptăm mesajul dvs. 
la adresa: cristian.ormindean@adrbi.ro.      
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