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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". 

Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de 

achiziție publică prin ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

1586/10.08.2022. Detalii 

Surse de finanțare București-Ilfov 

#EURegionsWeek a devenit o platformă unică de comunicare și creare de rețele, 
care reunește regiuni și orașe din toată Europa, inclusiv politicieni, administratori, 
experți și academicieni. În ultimii 19 ani, a făcut mult pentru a promova învățarea 
politicilor și schimbul de bune practici. În 2021, cea de-a doua ediție digitală, a 
atins un număr record de aproape 18.000 de participanți înregistrați și 300 de 
sesiuni pe o săptămână, implicând peste 590 de parteneri. 

Cea de-a 20-a ediție, care se va desfășura între 10-13 octombrie 2022, va oferi 
oportunități de dezbatere pe patru teme: Tranziția verde, Coeziune teritorială, 
Tranziție digitală, Împuternicirea tinerilor. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov este parte a acestui 

eveniment. Află mai multe despre evenimentele în care suntem implicați! 

 

Începând de azi, vă puteți 

înscrie la Săptămâna 

Europeană a Regiunilor și 

Orașelor (#EURegionsWeek), 

cel mai mare eveniment anual 

la Bruxelles dedicat politicii de 

coeziune. 

Dacă doriți să luați parte la 

această manifestare, trebuie să 

vă creați un cont aici: https://

eu.app.swapcard.com/event/

euregionsweek-2022, apoi să 

adăugați evenimentele la care 

intenționați să participați. 

Instrumente de evaluare destinate capacității de management al inovării 

A.SPIRE - Asociația europeană care gestionează și implementează 

Parteneriatul Processes4Planet 

Ghidul SMART pentru evaluarea sustenabilității 

Instrument de previziune pentru reziliență și dezvoltare durabilă 

Proiectul Lanțul Valoric Sustenabil al Materialelor Plastice & Ambalajelor 

SDG Impact Assessment Tool (Instrumentul de evaluare a impactului 

asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite)  
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