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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". 

Un singur cod legislativ pentru construcții, urbanism și amenajarea teritoriului. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aduce la 

cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ „Lege pentru aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor”. Detalii  

Rețeaua europeană Enterprise Europe Network, prezentă în 

România din anul 2007, își va continua activitatea în regiunile de 

dezvoltare București – Ilfov și Sud Muntenia și în perioada 2022-

2025, prin proiectul „Promoting SMEs through Enterprise Europe 

Network” (PROSME). Prima întâlnire a celor 14 parteneri ai 

consorțiului PROSME s-a desfășurat pe 13 aprilie, în format 

hibrid (la sediul ADRBI şi online). Citește mai mult 

Bancherul.ro și Clubantreprenor.ro au organizat marți, 

19 aprilie 2022, cea de-a doua ediție a evenimentului cu 

tema Soluții pentru finanțarea companiilor. 

Reprezentanții ADRBI au prezentat priorităţile şi 

oportunităţile de finanţare nerambursabilă destinate 

IMM-urilor prin Programul Operaţional Regional 2021-

2027 la nivelul Regiunii Bucureşti-Ilfov. Mai mult 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) implementează proiectul “Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice 

sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014” – cod SMIS: 126444 - în vederea dezvoltării și menţinerii unui sistem informatic funcțional 

și eficient pentru implementarea fondurilor structurale și de coeziune.  Sesiunile de instruire sunt gratuite și se desfășoară online până în 

octombrie 2023 atât pentru utilizatorii FrontOffice, cât și pentru utilizatorii BackOffice. Formular de înscriere 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Ne aflăm în plin proces de actualizare a ultimei versiuni de Program Operațional Regional transmisă Comisiei 

Europene (CE) în data de 9 decembrie 2021 (https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/). Pentru 

că analizăm posibilitatea includerii unei acțiuni pilot denumite „Sprijin pentru IMM în vederea implementării unor 

soluții inovative de economie circulară”, vă propunem să completați un chestionar prin intermediul căruia dorim 

să colectăm idei de proiecte. Mai multe detalii 
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