Informare proiect
Titlul proiectului – „Dezvoltarea societatii SC CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL prin dotare cu echipamente
performante”.
Numele beneficiarului- SC CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL
Scopul 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.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Modernizarea proceselor prin investitii in echipamente noi
2. Inovarea tehnologiilor prin achizitionarea unei macarale, conforme standardelor de calitate international care vor avea ca efect
atat o reducere a timpului de executie a lucrarilor, cat si o crestere a calitatii acestora
3. Cresterea productivitatii intreprinderii prin eficientizarea utilizarii resurselor financiare, materiale si umane, respectiv:
- Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de cinci ani de la data finalizarii proiectului cu cel putin 10%;
- Crearea a unui nou loc de munca si imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor intreprinderii;
- Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea oportunitatilor si alternativelor.

Valoarea totala a proiectului – 1.686.912,80 lei
Finantarea nerambursabila - 949.993,71 lei
Valoare contributiei europene(FEDR) – 807.494,65 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national: 142.499,06 lei
Rezultatele proiectului - Prin implementarea proiectului se vor realiza urmatoarele rezultate.
1- Crearea unui nou loc de munca si mentinerea locurilor de munca anterioare pe toata perioada de
durabilitate
2- Cresterea numarului de clienti
3- Cresterea cifrei de afaceri
4- Dotarea societatii cu echipamente moderne ce cuprind tehnologii inovative
Impactul proiectului – Prin implementarea proiectului s-a creat un loc de munca din categoria persoanelor
defavorizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0751100211, e-mail catalin@cncoutlet.ro, persoană de
contact: Vasile Radulescu, administrator.
Data începerii şi finalizării proiectului - 01.06.2018-30.08.2022
Codul MySMIS – 131210

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.
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