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Pactul verde european 

Măsuri pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă - Comisia Europeană a adoptat, la 

data de 14 iulie,  un pachet de propuneri care să pregătească politicile UE în domeniul climei, al 

energiei, al exploatării terenurilor, al transporturilor și al impozitării, astfel încât, până în 2030, 

emisiile nete de gaze cu efect de seră ale Uniunii să scadă cu cel puțin 55 %, comparativ cu 

nivelurile din 1990. Detalii 

O nouă strategie pentru protejarea și refacerea pădurilor - Comisia Europeană a adoptat noua 

Strategie a UE pentru păduri care se bazează pe Strategia UE privind biodiversitatea pentru 

2030. Prin abordarea în manieră integrată a aspectelor sociale, economice și de mediu, Strategia 

pentru păduri pentru 2030 este menită să asigure multifuncționalitatea pădurilor din UE și pune 

în evidență rolul fundamental jucat de silvicultori. Detalii 

Consultă toate materialele campaniei 

Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 
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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 

În data de 15.07.2021, am organizat cea de a treia întâlnire a actorilor regionali din cadrul proiectului 

“PLASTECO - Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” și ne-am bucurat de 

participarea reprezentanților administrației publice locale, mediului academic, mediului privat și ONG 

din Regiunea București-Ilfov, care activează în domeniul protejării mediului înconjurător. Detalii 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Beneficiar, a 
semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014 – 2020, contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru 
ADR BI în pregătirea POR 2021-2027". Obiectivul general al proiectului este 
sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în realizarea 
rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
București-Ilfov perioada 2021-2027. Obiectivul specific al proiectului este 
operaționalizarea rolului Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 
de Autoritate de Management pentru POR BI 2021-2027. 

Citește mai mult 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat în 

data de 23 iulie 2021, ora 11:00, un eveniment dedicat promovării REGIO - 

Programului Operaţional Regional în regiunea Bucureşti-Ilfov, cu accent pe 

bune practici si lecții invățate în implementarea proiectelor. Evenimentul s-a 

desfăşurat în format online (platforma Cisco Webex) şi a fost organizat in 

parteneriat cu Euractiv România. Mai multe detalii 
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