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Comunicat de  presă 

Se suspendă depunerea de cererilor de finanŃare de către microîntreprinderile din 

Regiunea Vest 
 
Întrucât în Regiunea VEST, finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse şi aflate în 
proces de evaluare şi selecŃie, depăşeşte cu mai mult de 50% valoarea totală alocată pentru domeniul 
major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Turismului (MDRT), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Regional 
2007 - 2013 (AM POR), a emis o instrucŃiune ce prevede suspendarea depunerii de cereri de finanŃare 

pentru această componentă începând cu data de 27 august 2010, ora 12:00.      
 
Verificarea preliminară a cererilor de finanŃare depuse în perioada 9 - 27 august 2010 se suspendă. 

Proiectele depuse la sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, începând cu data de 9 

august 2010 până în data de 27 august 2010, vor intra pe lista cu proiecte în rezervă. Proiectele 
aflate în rezervă vor putea fi finanŃate în condiŃiile în care se disponibilizează sume în cadrul acestui 
domeniu major de intervenŃie, în Regiunea Vest. 
 

Alocarea financiară pentru al doilea apel de proiecte pentru domeniul major de intervenŃie 4.3 la 
nivelul Regiunii Vest este de 17,37 milioane euro, iar valoarea nerambursabilă solicitată a celor 241 de 
proiecte depuse şi aflate în procesul de evaluare este de 36,05 milioane euro. Astfel, valoarea solicitată 
a celor 241 proiecte depuse până vineri, 6 august 2010, depăşeşte cu 18,68 milioane euro valoarea 
alocată, respectiv cu 107,54%.  

 
*** 

 
InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în 
Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – 
www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 2013. De asemenea, informaŃii despre POR 2007 - 2013 mai pot 
fi accesate la adresele www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de contact: doamna 
Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro sau 
la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  


