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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Seminarii de informare şi instruire privind domeniul de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007 – 2013 

          
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, organizează marţi, 22 aprilie 2008, la Deva, un Seminar 
de informare şi instruire privind domeniul de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.  La acest seminar – 
destinat informării microîntreprinderilor din judeţul Hunedoara cu privire la oportunităţile de accesare 
a fondurilor din acest domeniu de intervenţie – sunt invitaţi să participe toţi potenţialii beneficiari, 
participarea fiind gratuită. 

 
  Seminarul va avea loc în Sala Mare din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, 

începând cu ora 11.00, şi se adresează societăţilor comerciale şi cooperative care se încadrează în 
categoria  microîntreprinderilor (definite conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare) cu  activitate în producţie/servicii/ 
construcţii. Toţi cei interesaţi să participe la acest eveniment sunt invitaţi sa confirme participarea la 
tel. 0254-219.770 sau e-mail: marcela.ungureanu@adrvest.ro, persoană de contact: d-na Marcela 
Ungureanu, Consultant Implementare Program Operaţional Regional.  

  
 Acest seminar face parte dintr-o serie de patru seminarii regionale organizate de ADR Vest în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru a veni în sprijinul 
tuturor celor interesaţi să obţină acest gen de finanţări. Astfel, evenimentele similare au avut loc la: 

 
• Timişoara - 15 aprilie 2008, începând cu ora 11:00, la Sala Europa a Centrului Regional de 

Afaceri Timişoara 
• Reşiţa - 17 aprilie 2008, începând cu ora 11:00, la Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean 

Caraş-Severin 
• Arad  -  18 aprilie 2008, începând cu ora 11:00, la Sala 70 din cadrul Primăriei Arad 

 
 Microîntreprinderile pot obţine fonduri europene prin intermediul domeniului de intervenţie 4.3 - 

„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” al POR pentru activităţi care urmăresc: achiziţionarea 
de echipamente şi tehnologii noi; achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi software); 
construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie/prestare servicii ale microîntreprinderii. 
Alocarea financiară pentru perioada 2007-2013, aferentă Regiunii Vest, pentru domeniul de 
intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” este de 20,69 milioane euro din care 
suma disponibilă pentru prima cerere deschisă de proiecte este de 4,08 milioane euro. Termenul 
limită până la care se pot depune proiecte în cadrul acestei prime cereri de proiecte este 16 iunie 
2008, ora 16.00.  

  
 Ghidul solicitantului pentru domeniul de intervenţie mai sus menţionat este disponibil pe pagina de 

web a ADR Vest – www.adrvest.ro, la secţiunea POR 2007-2013/ Ghiduri de finanţare. Pentru orice fel 
de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: tel./fax 0254-21.97.70  sau 0256 – 49 19 23, 49 
19 81, e-mail office@adrvest.ro, iar pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.adrvest.ro 
sau www.inforegio.ro. 


