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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Termen limită pentru depunerea proiectelor pentru domeniul de intervenţie 4.3 - 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din cadrul POR 2007-2013  

– 16 iunie 2008 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007–2013) în Regiunea 
de Dezvoltare Vest reaminteşte potenţialilor beneficiari de finanţare nerambursabilă în 
cadrul domeniului de intervenţie 4.3 - „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” că 
termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru această primă cerere de 
proiecte este 16 iunie 2008, ora 16.00. Proiectele se pot depune zilnic, de luni până 
vineri, între orele 8.30 – 17.00, la sediul ADR Vest situat în Timişoara, str. Proclamaţia de 
la Timişoara, nr. 5. 
 

Solicitanţi eligibili pentru finanţare sunt toate microîntreprinderile (definite conform 
Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi 
completările ulterioare) cu activitate în producţie/ servicii/ construcţii care îşi desfăşoară 
activitatea cel puţin începând cu data de 1 ianuarie 2007, au obţinut profit din exploatare 
în anul fiscal precedent depunerii cererii de finanţare, implementează/ realizează 
proiectul (investiţia) în mediul urban. Pe lângă criteriile de eligibilitate menţionate 
solicitanţii de finanţare trebuie să îndeplinească toate condiţiile impuse în Ghidul 
solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie.   
  

 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, moderne pentru 
activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii; achiziţionarea 
de sisteme IT (hardware şi software); construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de 
producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii. 

  

 Valoarea totală a unui proiect (cheltuieli eligibile şi neeligibile) depus pentru finanţare 
trebuie să fie cuprinsă între echivalentul în lei a 20.000 şi 500.000 Euro. Valoarea 
finanţării nerambursabile este de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu 
mai mult de 200.000 Euro. Pentru microîntreprinderile din domeniul transportului 
(transport de marfă şi călători pe cale rutieră) valoarea maximă a finanţării 
nerambursabile este de 100.000 euro. Contribuţia proprie minimă a solicitantului la 
valoarea eligibilă a proiectului este de 30%.  

 

 Ghidul solicitantului pentru domeniul de intervenţie 4.3 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 0255 – 213 
463, e-mail office.cs@adrvest.ro. Persoană de contact: Lucian Constantin – Consultant 
Implementare POR. Pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.adrvest.ro sau 
www.inforegio.ro. 

 


