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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". 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora.  

Ordonanța de Urgență nr. 101 din 29 iunie 2022 -  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul 

de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare.  

Programul Start-Up Nation 2022, prin care firmele noi vor putea primi fonduri 

nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, urmează să se deschidă în data 

de 19 iulie 2022, a anunțat Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Citește mai mult 

Până în acest moment, în cadrul apelului de proiecte POR/1030/1/1.2 - Proof of Concept, deschis în data 

de 27 iunie 2022, au fost depuse 7 cereri de finanțare, suma totală solicitată de acestea fiind de 

5.766.290,34 lei, reprezentând 49,59% din alocarea pentru regiunea București-Ilfov. Mai multe detalii 

despre apelul de proiecte și documentele aferente 

Seminarul de lansare la nivel regional  

Surse de finanțare București-Ilfov 

Broșură proiecte REGIO 

Dacă sunteți un actor important din cadrul ecosistemului de cercetare-

dezvoltare-inovare, vă invităm să completați chestionarul de la 

Consiliul Județean Ilfov privind identificarea și corelarea nevoilor 

mediului de afaceri, organizațiilor de cercetare, mediului academic și 

ale altor entități implicate în funcționarea ecosistemului de CDI cu 

perspectivele de dezvoltare ale Măgurele Science Park proiect 

strategic al Regiunii București-Ilfov.  Citește mai mult 

Agenția pentru Dezvoltare Regionala București-Ilfov a organizat, în data de 28 iunie 2022, o vizită 

la „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, cu ocazia finalizării proiectului REGIO 

de restaurare, conservare și punere în valoare a acestui monument istoric din București. Citește 

mai mult 

https://www.adrbi.ro/comunicare/publicatii/newsletter-buletin-regional/
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
mailto:contact@adrbi.ro
https://www.adrbi.ro/
mailto:contact@adrbi.ro
https://www.facebook.com/adrbi
https://www.youtube.com/user/ADRBI
https://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/oug-nr-9729062022-pentru-modificarea-si-completarea-oug-nr-662011/
https://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/oug-nr-10129062022-privind-reglementarea-unor-masuri-fiscal-bugetare/
http://turism.gov.ro/web/2022/07/12/cea-de-a-treia-editie-a-programului-start-up-nation-va-fi-lansata-marti-19-iulie-la-ora-10-00/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/interreg-europe/
https://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-1/
https://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-1/
https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/22-iunie-2022-seminar-de-informare-lansare-la-nivel-regional-a-apelului-de-proiecte-proof-of-concept/
https://www.adrbi.ro/programe-de-finantare/
https://proiecte-2014-2020.adrbi.ro/
https://2014-2020.adrbi.ro/axe/axa-prioritar%C4%83-1/
https://www.surveymonkey.com/r/GRXPFYK?fbclid=IwAR2qmpfc92vDrWlVhK-SwJarvAw9oWz5CfqdTReQ3D9kVlUC7ISfJhcN93Y
https://cjilfov.ro/
https://www.magurelesciencepark.ro/
https://www.surveymonkey.com/r/GRXPFYK?fbclid=IwAR2qmpfc92vDrWlVhK-SwJarvAw9oWz5CfqdTReQ3D9kVlUC7ISfJhcN93Y
http://turism.gov.ro/web/2022/07/12/cea-de-a-treia-editie-a-programului-start-up-nation-va-fi-lansata-marti-19-iulie-la-ora-10-00/
https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/28-iunie-2022-vizita-la-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-balasa/
https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/28-iunie-2022-vizita-la-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-balasa/
https://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/28-iunie-2022-vizita-la-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-balasa/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/

