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Comunicat de presă 

FinanŃări pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism 

Intermediar pentru Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, anunŃă că au fost 

semnate contractele de finanŃare pentru 16 dintre cele 42 de proiecte din 

Regiunea Vest, propuse spre finanŃare în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, domeniul de intervenŃie 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Celelalte 26 de contracte de 

finanŃare se află în diferite stadii de verificare, avizare şi semnare, la Autoritatea de 

Management pentru Programul OperaŃional Regional (Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi LocuinŃei).  

Valoarea totală a finanŃării europene pentru cele 16 proiecte din Regiunea Vest, 

pentru care au fost semnate contractele de finanŃare, este de 1.655.562,96 euro (la 

cursul valutar de la data depunerii cererii de finanŃare, de 3,6445 RON/Euro).  

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 această primă cerere deschisă de proiecte din Regiunea 

Vest a fost de 4,08 milioane euro. Valoarea totală a celor 42 de proiecte care 

urmează să primească finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 

este de 7.685.604,10 euro, din care, finanŃarea nerambursabilă reprezintă 

4.054.954,77 euro (la acelaşi curs valutar de 3,6445 RON/Euro). 

 

Programul a facilitat microîntreprinderilor obŃinerea de fonduri europene pentru 

activităŃi care au urmărit: achiziŃionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne, 
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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.  

 

SolicitanŃi eligibili pentru finanŃare, pentru domeniul de intervenŃie 4.3, au fost 

microîntreprinderile (definite conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi 

dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare) cu activitate în producŃie / 

servicii / construcŃii care: îşi desfăşoară activitatea, cel puŃin, începând cu data de 1 

ianuarie 2007, au obŃinut profit din exploatare în anul fiscal precedent depunerii 

cererii de finanŃare şi implementează / realizează proiectul (investiŃia) în mediul 

urban. Pe lângă criteriile de eligibilitate menŃionate, solicitanŃii de finanŃare trebuiau 

să îndeplinească toate condiŃiile impuse în Ghidul solicitantului pentru acest domeniu 

de intervenŃie.  

 

Pentru informaŃii suplimentare referitoare la lista cu cele 16 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. 


