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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". 

S-au deschis înregistrările la Săptămâna Europeană a Regiunilor și 

Orașelor, cea mai mare manifestare anuală de la Bruxelles dedicată politicii 

regionale, care va avea loc în perioada 11-14 octombrie 2021. Organizată în 

format online sub sloganul „Împreună pentru recuperare”, cea de-a 19-a 

ediție a #EURegionsWeek 2021, va avea în atenție patru teme de actualitate: 

Tranziție verde: pentru o recuperare durabilă și ecologică / Coeziune: de la 

urgență la rezistență / Tranziție digitală: pentru oameni / Angajamentul 

cetățenilor: pentru o recuperare incluzivă, participativă și echitabilă. Mai 

multe detalii 

În ședința de Guvern din 25 august 2021 a fost aprobat memorandumul de intelegere propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene pentru colaborarea dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) în vederea sprijinirii proiectelor cu 
finanțare europeană 2021-2027. Rezultat în urma negocierilor purtate de către oficialii MIPE cu reprezentanții Băncii Europene de 
Investiţii, documentul stabilește modalitatea prin care BEI va acorda asistența tehnică României în perioada de programare 2021-
2027 în vederea realizării obiectivelor din cadrul Acordului de Parteneriat, a agendei de reforme structurale, a investiţiilor în sectorul 
public, creşterii absorbţiei fondurilor europene, precum şi pregătirii următoarei perioade de programare. Mai mult 

Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

un proiect de act normativ care oferă o soluție la problema creșterii prețurilor materialelor de construcții 

din cauza căreia proiectele de investiții ar putea fi blocate. Detalii 

De asemenea, la propunerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, a fost adoptat un proiect de 

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice. Detalii 
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