
 

 

 

     fost odată ca niciodată... 
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Produse de patiserie şi cofetărie la cele mai înalte standarde 

�� 

 

A 

 ...o situație în care ne-am aflat cu toții la un moment dat. Fie că suntem studenți, plecați într-o 

delegație sau ne-am mutat într-un alt oraș, cu toţii ducem, uneori, dorul unor plăcinte și prăjituri așa cum 

numai cei dragi de acasă le pot face. 

 În Slatina, la firma Natural SRL, 160 de spirite energice (re)creează bucăţele dulci ale celui mai 

dulce sentiment: sentimentul de „acasă”. Acesta este şi motivul pentru care, nu întâmplător, motto-ul 

companiei este: „Prăjiturile tale de acasă!”. Prin proiectul „Produse de patiserie şi cofetărie la cele mai înalte 

standarde”, compania și-a dezvoltat propria rețetă a succesului: se ia o firmă cu ambiție și se adaugă praful de 

copt PNDR - Măsura 123, iar rezultatul este spectaculos: triplarea cifrei de afaceri, participări la târguri 

internaționale în toata Europa și realizarea unei rețele pentru export în 7 țări europene. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 



 

 

 

     fost odată ca niciodată... 
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Investiţie nouă - schimbare de destinaţie clădire S+P+1E+M în 

pensiune patru margarete „Conac Padea” 

�� 
 

 

...un frumos conac care, pentru o perioadă, fusese dat uitării. 

La Conacul Popeci din Padea (judeţul Olt), nu veţi auzi spunându-vi-se „Sus, boieri, nu mai dormiţi/ 

Vremea e să vă treziţi”. Iar asta nu pentru că nu sunteţi boieri (de altfel, orice persoană se simte ca un boier 

în acest conac!), ci pentru că aici vă puteţi odihni în tihnă cât doriţi într-o linişte deplină şi într-o ambianţă 

rafinată.  

Construit la începutul anilor 1900 în stil eclectic francez, după proiectul arhitectului Ion D. Berindey, 

ca locuinţă personală a familiei bancherului N. N. Popp, conacul din Padea a cunoscut o perioadă nefastă în 

timpul comunismului, dar şi-a recăpătat strălucirea de odinioară cu ajutorul fondurilor europene, fiind 

transformat într-o frumoasă pensiune prin proiectul Investiţie nouă - schimbare de destinaţie clădire 

S+P+1E+M în pensiune patru margarete „Conac Padea”, finanţat prin PNDR, Măsura 313. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 


