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MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII ALEX STYLE EXCLUSIV UNO S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ 

ALEX STYLE EXCLUSIV UNO S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul: 

„MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII ALEX STYLE EXCLUSIV UNO S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE 

SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ”, cod MySMIS 111303, finanțat prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, 

Prioritatea de investiții: 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. 

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

calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de 

Organism Intermediar.  

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.121.176,49 lei din care valoarea eligibilă a 

proiectului este de 1.121.176,49 lei, unde 759.541,02 lei reprezintă contribuția din Fondul European de 

Dezvolare Regională, suma de 134.036,65 lei din Bugetul Național, iar suma de 227.598,82 lei reprezintă 

contribuția beneficiarului. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dotarea cu echipamente performante pentru realizarea 

lucrărilor de pregătire a terenului. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Crearea unui număr de 5 locuri de muncă permanente la sfârșitul perioadei de implementare a 

proiectului; 

- 1 inovare de proces și de produs implementată; 

- Creșterea satisfacției clienților cu 10% prin calitatea serviciilor oferite. 

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv de la data de 19.02.2017 până la data 

de 31.03.2019. 

Informații suplimentare se pot obține la ALEX STYLE EXCLUSIV UNO SRL, sat Vitănești, com. Vitănești, 

jud. Teleorman, cod poștal 147440, persoana de contact: FLORENTINA DINU, tel./e-mail: 0765615665/ 

dinu_cristian29@yahoo.com 

 
 

ALEX STYLE EXCLUSIV UNO SRL  

mailto:catalingruia28@yahoo.com

