
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: 28.07.2021 
 

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității societății CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL”  

CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității 
societății CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL”, cod SMIS 137831, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.: 
“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avnsate de producție și dezvoltarea serviciilor” Relansare (SE, SM, SV) -
Apel de proiecte POR/780/2/2.  

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism 
Intermediar. 

Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni, respectiv între data 01.04.2020  și data 31.05.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.209.832,93 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 3.287.921,40 
lei. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei unități noi în Târgu Jiu, acest lucru fiind posibil prin achiziția 
de echipamente performante și software de ultimă generație pentru prestarea de Activități de inginerie și consultanță 
tehnică legate de acestea și realizarea activităților specifice priorității de investiții. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. - prin prezentul proiect de investiții, societatea are în vedere achiziția de echipamente și software de utlimă 
generație pentru crearea unei noi unități în Targu Jiu. De asemenea, proiectul presupune angajarea unei 
persoane care să facă parte din categoria defavorizată; 

2. -  promovarea proiectului conform instrucțiunilor Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020; 
3.  - certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015, al mediului ISO 14001:2015 și sănătate și 
securitate ocupațională, certificarea procesului de execuție al serviciilor și participartea la un târg internațional de 
specialitate în calitate de expozant. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Telefon: 0722209287, e-mail: corneltopoexim@gmail.com, persoană de 
contact: PĂUNESCU Cornel, administrator. 
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