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Comunicat de presă

11 noi contracte de finanţare prin POR 2007 – 2013 se semnează la sediul ADR Vest pentru
microîntreprinderi din Regiunea Vest
Astăzi, 12 noiembrie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat, în calitate de
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest, 11 contracte de
finanţare prin Programul Operaţional Regional pentru proiecte ale microîntreprinderilor din
Regiunea Vest. Proiectele au fost contractate în cadrul domeniului major de intervenţie 4.3
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, axa prioritară 4 „Sprijinirea mediului de afaceri regional
şi local”.
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa domnului Sorin MAXIM – director general al Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Vest – şi a beneficiarilor proiectelor pentru care s-au semnat contractele de
finanţare.
Proiectele contractate pe domeniul major de intervenţie 4.3 în cadrul evenimentului, însumează o
valoare totală a finanţării de aproximativ 6,18 milioane lei (1,46 milioane euro) şi o valoare a
finanţării nerambursabile de aproximativ 4,35 milioane lei (1,03 milioane euro).
Cele 11 proiecte care au fost contractate pentru microîntreprinderile din Regiunea Vest sunt:
• Dezvoltarea serviciilor medicale prin dotarea cabinetelor de specialitate ale Centrului Medical „Sf.
Ştefan” din Timişoara – beneficiar: S.C. Centrul Medical „Sf. Ştefan” S.R.L (Timişoara)
• Dezvoltarea societatii Agata SRL prin construire atelier vopsitorie şi tinichigerie – beneficiar: S.C.
Agata S.R.L (Moldova Nouă)
• Servicii suport pentru întreprindere, cu livrare electronică, pe plan local, în timp util – beneficiar:
S.C.ARCHIMEDES ACCOUNTING S.R.L (Timişoara)
• Competitivitate în industria prelucrării lemnului la SC Novirom Com SRL Anina, prin achiziţia
utilajelor tehnologice performante – beneficiar: SC NOVIROM COM SRL (Anina)
• Centru de înfrumuseţare si întreţinere corporală „Beauty Succes” – beneficiar: SC Doma SRL (Deva)
• Achiziţie aparatură medicală pentru S.C. Klass Kinetica S.R.L – beneficiar: SC Klass Kinetica SRL
(Timişoara)
• Modernizarea şi dezvoltarea activităţii S.C. Handsome S.R.L. – beneficiar: SC Handsome SRL (Arad)
• Dreptul la sănătate prin investigaţii perfomante – beneficiar: SC Bioexplomed SRL (Timişoara)
• Dotarea cu echipamente de ultimă generaţie în vederea creşterii competitivităţii economice –
beneficiar: SC Omniadent SRL (Orăştie)
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!	
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• Reţele de canalizare mai fiabile echipate cu produse fabricate de S.C. Valman Construct S.R.L. –
beneficiar: SC Valman Construct SRL (Lugoj)
• Achiziţia de echipament IPL pentru tratamente leziuni cutanate cu fototermoliză selectivă, la
standarde europene - beneficiar: SC Centrul Medical Dr Mihălceanu SRL (Timişoara).
Proiectele vizează activităţi din următoarele domenii: servicii medicale, serviciilor suport pentru
întreprinderi, prelucrarea lemnului, servicii de înfrumuseţare şi îngrijire corporală, construcţii şi
fabricarea de construcţii metalice.
***
De asemenea, în cadrul acestui eveniment a fost anunţată semnarea contractului de finanţare pentru
proiectul societăţii comerciale Bellavista Golf Villas & Resort - „Bază de agrement cu terenuri de
golf, de sport, piscine, funcţiuni complementare (club, vestiare, depozite, cabină poartă), căi de
acces, parcări, utilităţi aferente bazei de agrement, Comuna Fântanele, Judeţul Arad", proiect
contractat în cadrul domeniului major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale si pentru cresterea calitatii
serviciilor turistice”, axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, din cadrul Programului
Operaţional Regional.
Valoarea totală a proiectului „Bază de agrement cu terenuri de golf, de sport, piscine, funcţiuni
complementare (club, vestiare, depozite, cabină poartă), căi de acces, parcări, utilităţi aferente bazei
de agrement, Comuna Fântanele, Judeţul Arad" este de aproximativ 84,57 milioane lei (19,97
milioane euro), iar valoare finanţării nerambursabile este de aproximativ 43,63 milioane lei (10,30
milioane euro).
***
În acest context, proiectele pentru care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat
contracte de finanţare în această perioadă (11 microîntreprinderi şi proiectul Bellavista Golf Villas &
Resorst) însumează o valoare totală de aproximativ 90,75 milioane lei (21,43 milioane euro) şi o
valoare aproximativă a finanţării nerambursabile de 47,98 milioane lei (11,33 milioane euro).
***
Informaţii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 în
Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest –
www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi – persoană de contact: doamna
Miruna VITCU, Director al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau
la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!	
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