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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data: 31 august 2006 
Persoană de contact: Alina Stan 
 
 

Ref: Prelungirea termenului de depunere a proiectelor în cadrul 
programului Phare 2004 - Coeziune Economică şi Socială  

„Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de 
Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor” 

 
 
Ministerul Integrării Europene anunţă extinderea termenului limită de 
depunere a propunerilor de proiecte în cadrul „Schemei de Granturi pentru 
Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deşeurilor 
“,  până la data de 02 Octombrie 2006, orele 16.00, în loc de 15 septembrie 2006, 
cum a fost prevăzut iniţial. 
 
Suma alocată Regiunii Vest este de 0,4 milioane euro (din care 0,30 milioane 
euro din fonduri Phare şi 0,10 milioane euro cofinanţare de la Bugetul de Stat). 
Valoarea eligibilă minimă a unui proiect care poate fi solicitată este de 10.000 
euro. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este de 75.000 euro.  
Beneficiarii trebuie să asigure contribuţia proprie în valoare de minim 50% din 
bugetul proiectului, în numerar. 
 
Obiectivul general al programului este acela de a oferi asistenţă financiară IMM-
urilor care acţionează direct în sectorul privind gestionarea deşeurilor sau au un 
impact direct asupra sectorului privind gestionarea deşeurilor, cu scopul de a le 
sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deşeurilor şi/sau de a trata 
deşeurile într-un mod corespunzător. 
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Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie, 
printre altele: 

- să fie societăţi comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/ 1990 
actualizată şi să corespundă definiţiei IMM-urilor conform Legii nr. 346/ 
2004 cu completările ulterioare; 

- să fie înregistrată în mod legal înainte de 31 decembrie 2005; 
- să aibă cel puţin un an de activitate. 

Un solicitant nu poate depune decât o aplicaţie.  
 
Pachetul informativ poate fi descărcat de la următoarea adresă de Internet: 
www.adrvest.ro sau poate fi luat direct de la sediul ADR Vest din Timişoara, 
tel./fax: 0256 491923, 0256 491981, e-mail: office@adrvest.ro, persoană de contact: 
Carmen Mariş, Consultant Pregătire Proiecte Portofoliu.  
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