
ADRBI - Autoritate de Management pentru implementarea POR 2021-2027 la nivelul Regiunii București-Ilfov 

Supunem consultării publice logica intervențiilor POR BI - varianta 31 iulie 2020, care cuprinde o serie de modificări 

pornind de la varianta publicată în 20 mai 2020, justificate de feedback-ul primit din partea actorilor regionali, precum și de 

observațiile primite din partea Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și 

Comisiei Europene. 

Observațiile, fișele de proiecte și/sau orice alt tip de demers doriți să inițiați în legătura cu documentele supuse consultării 

pot fi transmise prin mail la adresele alexandra.ionita@adrbi.ro sau mihaela.radulescu@adrbi.ro. Am aprecia primirea 

acestor contribuții până la data de 10.09.2020, cu mențiunea ca procesul de consultare va continua pe tot parcursul 

elaborării documentelor de programare.  Mai multe detalii 

  Nr. 3 / 25 august 2020 

A fost inaugurat bazinul de înot semiolimpic de la Școala nr. 190 din București, cu o lungime 

de 25 de metri, 15,4 metri lățime și șase culoare de înot, omologat pentru competiţiile 

naţionale şi internaţionale de nataţie. Un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale". Citește 

mai mult 

S-au semnat contractele de finanțare REGIO pentru construcția a două grădinițe în comuna 

Cernica, județul Ilfov. Unitățile de învățământ preșcolar urmează să fie construite în satele 

Căldăraru și Poșta și vor putea prelua un număr de până la 60 de preșcolari fiecare. Citește 

mai mult 

Harta proiectelor REGIO Stadiul POR 2014-2020 în București-Ilfov 

În atenția beneficiarilor REGIO: Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis 
Instrucțiunea nr.170/17.08.2020 privind unele acțiuni de sprijin pentru proiecte, în perioada aplicării 
măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus. E vorba, în principal, de prelungirea 

perioadei de implementare pentru contractele care vor expira în luna septembrie 2020. Detalii 

Comisia Europeană a demarat procesul de încheiere a acordurilor de finanțare pentru 23 de proiecte de cercetare cu o 

valoare totala de 128 milioane de Euro, în cadrul programului pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Patru parteneri din 

România sunt prezenți în două dintre cele 23 de 

proiecte selectate. Citeste mai mult 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". 

Guvernul a aprobat implementarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și 

mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. 

Programul prevede acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în 

vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC. Citeste mai mult  Consultă HG nr.667 din 2020  

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

AGRORES NEWSLETTER # 2 (august 2020) 

Subvenții pentru reducerea utilizării energiei electrice în irigații 

Strategia Franței privind materialele plastice în sectorul de livrarea a alimentelor 

A XVIII-a ediție a Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor va fi diferită. Va dura trei 

săptămâni. Va fi despre împuternicirea cetățenilor, despre coeziune și cooperare, despre Euro-

pa Verde. Dar va fi tot despre și pentru noi, europenii.   

ADRBI se va implica și anul acesta. Pregătim evenimente în format virtual. Înscrierile încep pe 

27 august, fiind deschise autorităților locale, regionale, instituțiilor implicate în gestionarea 

fondurilor europene, universităților și altor actori interesați. Urmărește clipul de prezentare!  
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