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Comunicat de  presă 

Microîntreprinderile din Regiunea Vest au semnat 11 contracte de finanŃare în 

cadrul Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013  
 
Miercuri, 15 septembrie 2010, a avut loc în Sala de Consiliu a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională 
Vest (ADR Vest) ceremonia de semnare a primelor 11 contracte de finanŃare din cadrul celui de-al 

doilea apel de proiecte pe domeniul major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” al Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013.  

Ceremonia de semnare a celor 11 contracte de finanŃare a avut loc în prezenŃa domnului Sorin MAXIM – 
director general al ADR Vest – şi a beneficiarilor proiectelor contractate. Cei 11 beneficiari care au 

semnat contractele de finanŃare sunt: 

• SC BLUESYS SRL (Timişoara) – proiectul „Creşterea competitivităŃii SC Bluesys SRL din Timişoara 
prin achiziŃionarea de echipamente moderne pentru activitatea de producŃie” 

• SC DEGU DENTIS LABOR SRL (Timişoara) – proiectul „Creşterea capacităŃii de producŃie prin 
dotarea laboratorului dentar al SC Degu Dentis Labor SRL cu echipamente tehnologice de ultimă 
generaŃie” 

• SC Emipavdent SRL (Timişoara) – proiectul „AchiziŃia de echipamente la SC Emipavdent SRL din 
Timişoara” 

• SC ŞtanŃobanat ProducŃie SRL (Timişoara) – proiectul „Realizare hală de producŃie şi dotarea cu 
echipamente” 

• SC Ornella Design S.R.L. (Timisoara) - Creşterea performanŃelor şi a calităŃii produselor şi 
serviciilor firmei SC Ornella Design SRL, prin implementarea de noi tehnologii 

• S.C. Policlinica Praxis S.R.L. (Timişoara) – proiectul „AchiziŃia de echipamente pentru dotarea 
centrului regional de diagnostic precoce şi de supraveghere a cancerului de colon şi a stărilor 
precanceroase colonice” 

• S.C. Stentor D.S.D. S.R.L. (Lugoj) – proiectul „Tâmplărie de tip termopan - o soluŃie practică 
pentru o locuinŃă modernă”  

• S.C. Dam Service S.R.L. (Făget) – proiectul „Creşterea eficienŃei economice la S.C. Dam Service 
S.R.L.” 

• SC Vivas Dent S.R.L. (Arad) – proiectul „Vivas Dent - Dens Sana in Corpore Sano - diversificarea 
serviciilor şi creşterea calităŃii asistenŃei stomatologice” 

• S.C. MIG PLUS S.R.L. (Arad) – proiectul „MIG PLUS – un plus de competenŃă pe piaŃa serviciilor 
de catering” 
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• SC Partner Consulting S.R.L. (Deva) – proiectul „Servicii online, servicii de prelucrare 
electronică a datelor, servicii de administrare web şi imprimare personalizată” 

 

Valoarea totală a celor 11 proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanŃare este de 2,57 

milioane euro, dintre care 1,68 milioane euro (la cursul valutar de 4,1646 RON/Euro) reprezintă 

finanŃarea nerambursabilă.  

Alocarea financiară orientativă pentru domeniul de intervenŃie 4.3, în perioada 2007 – 2013, în 
Regiunea Vest, este de 20,69 milioane euro, iar alocarea financiară orientativă disponibilă pentru cel 
de-al doilea apel de proiecte din Regiunea Vest este de 17,37 milioane euro.  

Până în acest moment, pe domeniul major de intervenŃie 4.3, în cadrul celui de-al doilea apel de 

proiecte au fost depuse 304 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 45,17 milioane euro.  

Începând cu data de 27 august 2010, dată la care domeniul major de intervenŃie 4.3 a fost închis, a 
fost suspendată depunerea de proiecte la sediul ADR Vest. FinanŃarea nerambursabilă solicitată prin 
proiectele depuse a depăşit cu 146,57% alocarea regională. De asemenea, verificarea preliminară a 
cererilor de finanŃare depuse în perioada 9 - 27 august 2010 a fost suspendată. 

*** 
Prin domeniul major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” s-a facilitat 
obŃinerea de fonduri europene, de către microîntreprinderi, în vederea realizării de activităŃi precum: 
achiziŃionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producŃie, prestare 
servicii, construcŃii a microîntreprinderii, achiziŃionarea de sisteme IT (hardware si software), 
construirea/extinderea/modernizarea spaŃiilor de producŃie/prestare servicii ale microîntreprinderii. 

 

Pentru informaŃii suplimentare referitoare la lista cu cele 11 proiecte pentru care au fost semnate 
contractele de finanŃare, vă rugăm să accesaŃi pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, la secŃiunea 
NoutăŃi . 

De asemenea, dacă doriŃi InformaŃii suplimentare privind implementarea Programului OperaŃional 
Regional în Regiunea Vest, nu ezitaŃi să ne contactaŃi la tel./fax 0256 – 491981/491923, e-mail 
office@adrvest.ro, persoană de contact - Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi 
Comunicare. 

 


