
            

 

                                            

 
ANUNŢ DE PRESĂ 

Slatina, 28 august2020 

 

„Dezvoltarea societatii CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL prin dotare cu echipamente 
performante” 

 

SC CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL, este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea societatii CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL 

prin dotare cu echipamente performante”, cod SMIS 131210, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa 

prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv 

prin incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/604/2/1- Microîntreprinderi.  

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,, în calitate de 

Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar.  

Valoarea totală a proiectului este de 1.686.912,8 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 949.993,71 lei.  

  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea activitatii societatii noastre pe piata 
reparatiilor masinilor, prin achizitionarea unei macarale, care sa conduca la imbunatatirea si eficientizarea fluxului tehnologic. Pe 
termen mediu, realizarea proiectului va permite companiei: 

- Sa creeze si sa dezvolte o capacitate reala de executie pe piata de profil; 

- Sa asigure pana in anul 3 de operare a investitiei un volum de vanzari de peste 100.000 lei, prin exploatarea noii investitii; 

- Sa-si intareasca echipa cu inca o persoana, a caror experienta si determinare sa fie pusa in slujba companiei si, prin urmare, a 
clientului final 

 Durata de implementare a proiectului este de 51 luni, respectiv între data de 01.06.2018 și data 30.08.2022. 

Locul de implementare este Municipiul Slatina, Jud. Olt str. Constructorului nr. 5.  
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0751100211 , e-mail catalin@cncoutlet.ro, persoană de contact: Vasile Radulescu, 
administrator. 

 
 

CX3  Solutions Macchines SRL, CUI 26876145, J03/438/2010  Sat Budeasa Mare, com. Budeasa, Aleea Poiana Tapului, nr.109A, jud. Arges 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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