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17,73 milioane euro pentru microîntreprinderile 
din regiunea Bucureşti-Ilfov 

 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în 
data de 9.04.2008, un seminar de informare pentru potenţialii beneficiari ai 
domeniului major de intervenţie 4.3 “Sprijinirea microîntreprinderilor” din 
Programul Operaţional Regional (REGIO). 
 
Evenimentul a avut loc la Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului 
Bucureşti. Au participat reprezentanţi ai ADRBI, ai Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ai Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti, precum şi potenţiali beneficiari ai domeniului major de 
intervenţie 4.3 “Sprijinirea microîntreprinderilor” din cadrul REGIO. 
 
Organizatorii au prezentat etapele care trebuie întreprinse  pentru 
înaintarea cererii de finanţare, precum şi documentaţia necesară solicitării 
finanţării. 
 
Domeniul de intervenţie 4.3 sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor 
productive şi a celor prestatoare de servicii, care folosesc potenţialul endogen 
al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane). 
Microîntreprinderile vor fi încurajate să utilizeze noi tehnologii, echipamente 
IT, având un rol primordial în creşterea competitivităţii şi productivităţii. 
 
Plafonul financiar maxim la care se poate ridica un proiect eligibil este de 
200.000 euro, din care 30% constituie contribuţia solicitantului, restul de 
70% urmând să fie cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) prin intermediul POR. Finanţarea nu se face în avans, ci este vorba de 
rambursarea sumelor cheltuite de către microîntreprinderi în cadrul proiectului 
aprobat, iar perioada de rambursare a banilor este de două-trei luni din 
momentul depunerii cererii. 
 
 
 

 



"Proiectele nu vor fi selectate pe baza principiului primul venit - primul 
servit. Va câştiga proiectul cel mai bun, cel mai bine argumentat", a 
declarat Dan Nicula, directorul general al ADRBI.  
 
Prima perioadă de depunere a proiectelor se va încheia pe 16 iunie, 
perioadă în care pentru regiunea Bucureşti-Ilfov este disponibilă suma de 
3,49 milioane euro. 
 
Activităţi eligibile în cadrul programului sunt: 

 Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru 
activitatea de producţie, prestare servicii şi construcţii; 

 Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);  
 Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare 

servicii ale microîntreprinderii. 
 
Ghidul Solicitantului este disponibil la www.adrbi.ro şi la www.inforegio.ro. 
  
Detalii suplimentare şi clarificări pot fi obţinute la biroul de informare 
(help-desk) din cadrul ADRBI, str. Leonida, nr. 19, sector 2, Bucureşti, tel: 
+4021 313.80.99 Fax: +4021 315.96.65, e-mail: helpdesk@adrbi.ro. 
 
 
Parteneri media: Radio Antena Bucureştilor, Euractiv, HotNews.ro 
Co-organizatori: Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti, 
Jurnalul Afacerea. 
 
 
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt 
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii ADRBI.  
 
 

 


