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Pune la dispoziþia dvs
ACTUALIT
ATE SC 2 Olt urmãtoarele
ACTUALITA
servicii:
Miercuri
Miercuri,, 1 Septembrie 2010
Execuþie - Montaj - Servici
www.gazetaoltului.ro Instal SRL

-Centrale termice
-Detectoare gaz
-Aer condiþionat
-Hidrofoare
-Boilere
-Instalaþii termice

- Instalaþii sanitare
-Instalaþii gaz
- Separare apã blocuri
- Verificare ISCIR
- Dosar proiect gaz

Relaþii
la
telefon:
mobil:
0349/418.781
0745/644.001.
Str. Primãverii, bl. Fa. 18,
sc A, ap 2. Slatina - Olt

Preþuri pentru toatã lumea!

Centru
Centru transfrontalier
transfrontalier de
de Statistica
Statistica sisi Cercetare
Cercetare
pentru
pentru Intreprinderile
Intreprinderile Mici
Mici sisi Mijlocii
Mijlocii –– RESCENT
RESCENT
I

n data de 03.09.2010
Centrul de Consultanþã
ºi Management al
Proiectelor EUROPROJECT
în parteneriat cu Camera
de Comerþ ºi Industrie
Vratsa ºi Camera de
Comerþ ºi Industrie Ruse
vor organiza conferinta
de lansare a proiectului
‘’Centru transfrontalier de
Statistica si Cercetare
pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii – RESCENT
„
RESCENT„

Proiectul este finantat de
Uniunea Europeana prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria al
carui solicitant este Centrul de
Consultanta si management al
Proiectelor Europroject, îºi
propune îmbunãtãþirea diseminãrii ºi accesului la informaþii
legate de regiunea tranfrontalierã comunã ºi dezvoltarea
economicã durabilã a regiunii
transfrontalierere, astfel încât
sã se identifice corect ºi sã se
consolideze avantajele comparative ºi sã se reducã dezavantajele.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
1. Stabilirea de interese
comune de afaceri
2. Imbunatatirea disponibilitatii si a diseminarii informatiilor
3. Sustinerea dezvoltarii

economice
Grupul þintã este compus
din 300 de IMM-uri si tineri
intreprinzatori din regiunea
transfrontaliera, 30 ONG-uri si
institutii din domeniul economic si al dezvoltarii resurselor
umane, 90 de someri din
regiunea transfrontaliera
Proiectul isi propune
facilitarea accesului la date care
ar putea influenta dezvoltarea
viitoare a IMM-urilor si a
companiilor de resurse umane
din regiunea transfrontaliera.
Centrul RESCENT va asigura
informatii actualizate, consultanta in domeniul economic si
al tendintelor resurselor umane pe piata muncii din toata
regiunea transfrontaliera.
Anual, Centrul RESCENT va
incuraja tiparirea unei editii
actualizate a Cartei Albe
transfrontaliere.
Implementarea proiectului
va conduce la atingerea urmãtoarelor rezultate:
1 Centru transfrontalier de
statistica si cercetare
2. 2 departamente ale centrului de cercetare in Ruse si
Vratsa
3. Ghiduri si Rapoarte de
cercetare si de statistica
4. 2 Carte Albe de Cooperare transfrontaliera pentru
IMM-uri (resurse umane si
economie)

Centru transfrontalier de
Statistica si Cercetare
pentru Intreprinderile Mici
si Mijlocii – RESCENT

5. Materiale de informare
(pliante, brosuri), materiale de
promovare
6. 1 platforma web si biblioteca virtuala
7. Seminarii de training
pentru echipa proiectului
8. Seminarii de informare
Proiectul se alãturã iniþiativelor desfãºurate în prezent de

cãtre Centrul de Consultanþã
ºi Management al Proiectelor
EUROPROJECT ºi partenerii sãi
în proiect Camera de Comerþ
ºi Industrie Vratsa ºi Camera
de Comerþ ºi Industrie Ruse de
a contribui la îmbunãtãþirea
calitãþii resurselor umane si
dezvoltarii economice, atât la
nivel regional, cât ºi la nivel

transfrontalier.
Conferinta de lansare a
proiectului va avea loc in data
de 03.09.2010, la sediul CCMP
Europroject din Slatina, Str.
M.Eminescu, nr. 35 in incinta
Centrului de Afaceri Slatina.
Cu stimã,Florin JIANU
Preºedinte
CCMP
EUROPROJECT

DEPOZITUL DE PPAL
AL MELAMINA
AL DIN SLA
TINA
MELAMINATT MOBIP
MOBIPAL
SLATINA
GARANÞIA UNUI COMERÞ CIVILIZA
ATE
CIVILIZATT ªI DE CALIT
CALITA
Depozitul de PAL MELAMINAT MOBIPAL situat pe Str. Cireaºov, Nr. 10 (în incinta UTALIM
S.A.), COMERCIALIZEAZÃ DIN STOC ªI LA COMANDÃ cãtre clienþi persoane juridice de
pe raza judeþului Olt, o paletã largã de PLÃCI DIN PAL MELAMINAT PE DIFERITE CULORI
ªI TEXTURI (import UNGARIA), ACCESORII, BLATURI PENTRU MESE ªI BUCÃTÃRII.
CLIENÞII FIDELI beneficiazã de discount-uri în funcþie de valorile la care se ridicã
comenzile, termene de platã cuprinse între 30-50 de zile, servire promptã ºi ireproºabilã în
conformitate cu standardele de calitate de pe piaþã.
În viitorul apropiat, conducerea societãþii MOBIPAL S.R.L. din cadrul cãreia face parte
depozitul, reprezentatã prin administratorul Nicola PÃTRAªCU, intenþioneazã sã diversifice
gama de produse destinate comercializãrii, în funcþie de solicitãrile mereu crescânde de
pe piaþã prin achiziþionarea de PAL MELAMINAT de la producãtori autohtoni (KRONOªPAN
S.A. Sebeº, judeþul ALBA, EGGER S.A. Suceava, judeþul SUCEAVA).
ATUURILE NOASTRE SUNT: SERIOZITATEA, PROMPTITUDINEA ªI RESPECTAREA
ANGAJAMENTELOR, ÎN RAPORT CU PARTENERII DE AFACERI.
Relaþii la telefoanele: 0764/223.445;0722/854.314
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