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Comunicat de  presă 

ADR Vest organizează, la OraviŃa, un seminar destinat microîntreprinderilor ce vor 

sa acceseze fonduri nerambursabile prin  

Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează un seminar de informare pentru 

microîntreprinderile, din judeŃul Caraş - Severin, interesate de accesarea de fonduri 

nerambursabile prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013. 

 

Seminarul va avea loc marŃi, 11 mai 2010, în OraviŃa – în sala de şedinŃe a Primăriei oraşului OraviŃa 

(Strada 1 Decembrie 1918, nr. 60, Etaj 1), începând cu ora 12:00.  
 
Microîntreprinderi din OraviŃa, precum şi microîntreprinderi din alte oraşe din judeŃul Caraş - 

Severin, sunt aşteptate să participe. În cadrul seminariilor vor fi prezentate condiŃiile pe care trebuie 
să le îndeplinească o microîntreprindere pentru a putea accesa o finanŃare nerambursabilă prin POR 
2007 – 2013, ghidul de finanŃare pentru domeniul major de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” – domeniu prin intermediul căruia microîntreprinderile pot solicita  finanŃare, 
precum şi aspecte practice referitoare la întocmirea dosarului cererii de finanŃare.  
 
Participarea în cadrul seminarului este gratuită. 

 
Seminarul de instruire destinat, cu precădere, microîntreprinderilor din OraviŃa face parte din seria de 
seminarii pe care AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest le organizează în oraşele Regiunii Vest care 
nu sunt reşedinŃe de judeŃ, facilitând astfel accesul microîntreprinderilor din aceste oraşe la informaŃii 
referitoare la Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 - 2013) în vederea implementării 
de proiecte realizate cu fonduri nerambursabile şi în aceste locaŃii.  
Acest seminar se adaugă la seminariile organizate, anterior, în judeŃele Arad, Hunedoara şi Timiş.  
 
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.  
Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau 
www.mdrt.ro. 


