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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". 

Surse de finanțare București-Ilfov 

În continuarea procesului de consultare publică a Programului Operațional 

Regional București-Ilfov (POR BI) 2021-2027 supunem în vederea transmiterii 

de observații/propuneri/critici cea de-a patra versiune de lucru a POR BI 2021-

2027 (9 decembrie 2021) sub forma prevăzută în Anexa V a Regulamentului UE 

1060/2021, alături de Cadrul de performanță și Metodologia de stabilire a 

indicatorilor aferenți POR BI 2021-2027, de Logica intervenției pentru fiecare din 

cele 8 Priorități ale POR BI 2021-2027 și Raportul de mediu supus dezbaterii 

publice.  Citește mai mult 

Agenția de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI), cu sediul în Str. 
Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucureşti, titular al Programului 
Operațional Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027 (PORBI 2021-2027), anunţă 
publicul interesat asupra disponibilizării programului, finalizarea Raportului de 
Mediu şi organizarea dezbaterii publice. 

Comentariile publicului se pot trimite la sediul titularului şi la Agenția pentru 
Protecția Mediului Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr. 1,  sector 6 București, până 
la data desfășurării dezbaterii publice. 

Dezbaterea publică va avea loc în 7 februarie 2022, ora 12.00 în sistem online-
videoconferință, prin intermediul platformei Webex. Mai multe detalii 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a emis Ordinul 1897/16.12.2021 prin care termenul de depunere a 

proiectelor a fost prelungit cu trei luni (până pe data de 31 martie 2022) pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/BI, din cadrul Axei 9 - 

„Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de Investiții 9.1 – 

„Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). Descarcă Ordinul 1897/16.12.2021 
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