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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

42 de proiecte din Regiunea Vest urmează să obŃină finanŃare  
în cadrul domeniului de intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea  

dezvoltării microîntreprinderilor”, al Programului  
OperaŃional Regional 2007-2013 (POR) 

       
 
     În cadrul domeniului major de intervenŃie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării 

microîntreprinderilor”, al Programului OperaŃional Regional 2007-2013 au fost depuse de 
către microîntreprinderile din Regiunea Vest, în cadrul primului apel de proiecte, un număr de 
79 proiecte. 

 

În urma finalizării procesului de evaluare şi selecŃie, au fost declarate acceptate 42 de 
proiecte, în valoare totală de 7.640.173,4 Euro, din care suma solicitată din fonduri 
europene este de 4.068.066,89 Euro, proiectele urmând să treacă în etapa precontractuală. 
 
În continuare, beneficiarii vor semna contractele de finanŃare cu ADR Vest şi cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, urmând apoi să demareze etapa de 
implementare a proiectelor. 
 
Pentru primul apel de proiecte, în Regiunea Vest au fost alocaŃi 4.08 milioane Euro în 
vederea finanŃării proiectelor depuse de microîntreprinderi. Aceste proiecte vizează 
achiziŃionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producŃie, 
construcŃii sau prestări servicii, achiziŃionarea de sisteme IT, precum şi construirea 
/extinderea/modernizarea spaŃiilor de producŃie/prestări de servicii ale microîntreprinderilor.  
 

 Detalii privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor în cadrul primului apel de 
proiecte depuse pe domeniul de intervenŃie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” în Regiunea Vest şi lista proiectelor declarate acceptate le puteŃi 
consulta pe site-ul ADR Vest www.adrvest.ro sau acccesând următorul link: 
NoutăŃi „Rezultatul evaluării proiectelor depuse pe domeniul 4.3 al POR 2007 – 2013”.                                    
 
 
Persoană de contact din cadrul ADR Vest: d-na Miruna Vitcu, Director al DirecŃiei Resurse 
Umane şi Comunicare, tel./fax 0256–49.19.23, 49.19.81, e-mail office@adrvest.ro. Pentru mai 
multe informaŃii despre POR accesaŃi: www.adrvest.ro sau www.inforegio.ro. 


