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Comunicat de  presă 

Se suspendă procesul de depunere a cererilor de finanŃare, în cadrul POR 2007 – 
2013, pentru infrastructura serviciilor sociale  

 
Întrucât în Regiunea VEST, finanŃarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse şi aflate în 
proces de evaluare şi selecŃie, depăşeşte cu aproximativ 50% valoarea totală alocată pentru domeniul 
major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale”, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 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 30 noiembrie 2010, ora 12:00.  
 
Alocarea financiară pentru acest domeniu major de intervenŃie pentru Regiunea de Dezvoltare Vest este 
de 10,08 milioane euro, iar valoarea nerambursabilă solicitată a celor 25 proiecte contractate sau 
aflate în procesul de evaluare/precontractare este de 15,06 milioane euro. Astfel, valoarea solicitată a 
celor 25 de proiecte depuse, şi aflate în diferite etape de evaluare, selecŃie sau contractare, depăşeşte 
cu 4,98 milioane euro valoarea alocată, respectiv cu 49,38%. Aceste date sunt în conformitate cu 
situaŃia AM POR de la data de 29 octombrie 2010 iar valorile prezentate au fost calculate la cursul 
Inforeuro din luna septembrie a anului curent conform căruia 1 euro valorează 4, 2344 lei. 
 
Proiectele aflate în rezervă vor putea fi finanŃate în condiŃiile în care se disponibilizează sume în cadrul 
acestui domeniu major de intervenŃie pentru Regiunea Vest. 
 
Textul integral al InstrucŃiunii poate fi consultat în variantă electronică pe site-ul ADR Vest, la 
următorul link:  
http://www.adrvest.ro/attach_files/Instructiune_suspendare3_2_reg_vest.pdf (buton POR 2007 – 2013 
/ Ghiduri de FinanŃare / InformaŃii utile pentru solicitanŃi / InstrucŃiune AM POR privind închiderea dmi 
3.2 în Regiunea Vest).   
 
În Regiunea Vest, domeniul major de intervenŃie 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, este cel de-al şaselea domeniu al POR 2007-2013 pentru 
care se suspendă depunerea de proiecte. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi: ADR Vest: tel./fax 0256 – 
491981/491923, persoană de contact: d-na Miruna Vitcu – Director, DirecŃia Resurse Umane şi 
Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro  Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 
accesaŃi: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


