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ADR Vest sprijină potenţialii beneficiari în vederea obţinerii de finanţări prin 
intermediul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 

 
 

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de finanţări prin intermediul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 (POR), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate 
de Organism Intermediar pentru POR 2007 - 2013 a organizat miercuri, 27 februarie 2008, la 
Arad, un Seminar de instruire privind domeniile de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / 
modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi 3.2 – „Reabilitarea / 
modernizarea / dezvoltarea  şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” ale Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
Evenimentul, care a fost găzduit de Primăria Arad, s-a adresat potenţialilor aplicanţi din 
judeţele Arad şi Hunedoara şi a reunit reprezentanţi ai ADR Vest, ai Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai Autorităţii 
pentru Sănătate Publică din Arad şi Hunedoara, reprezentanţii unităţilor sanitare organizate 
ca ambulatorii, instituţii de cult, ONG–uri acreditate în domeniul social şi furnizori acreditaţi 
în servicii sociale. 

 
În cadrul acestui seminar s-au discutat aspecte specifice privind elaborarea şi evaluarea 
proiectelor: prezentarea criteriilor de eligibilitate, aplicanţi eligibili, sume alocate, 
completarea cererii de finanţare, etapele de evaluare şi selecţie ale proiectelor.  

 
 Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate”, vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
serviciilor de asistenţă medicală, iar prin intermediul lui se finanţează în principal 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor aflate în proprietatea / administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale. Alocarea financiară orientativă pentru Regiunea 
Vest aferentă acestui domeniu major de intervenţie este de 17,95 milioane euro. 
Domeniului major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii pentru serviciile sociale, finanţând modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
clădirilor în care funcţionează centre sociale multifuncţionale, precum şi modernizarea şi 
echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale rezidenţiale. Alocarea financiară 
orientativă pentru Regiunea Vest aferentă acestui domeniu major de intervenţie este de 
10,29 milioane euro. 

 
Ghidurile solicitantului pentru domeniile de intervenţie mai sus menţionate sunt 
disponibile pe pagina de web a ADR Vest – www.adrvest.ro, la secţiunea POR 2007-2013/ 
Ghiduri de finanţare. 
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