
            

 

                                            

 
Comunicat de presă 

Data: 27.10.2020 
 

Lansarea proiectului 
„ Creșterea competitivității CILI EMILIANO DANA CONS SRL, prin achiziția de utilaje 

pentru activitatea de construcții “ 
 

 CILI EMILIANO DANA CONS S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Creșterea 

competitivității CILI EMILIANO DANA CONS SRL, prin achiziția de utilaje pentru activitatea de construcții”, cod 

MySMIS 131186, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1. – “Promovarea spiritului 

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

 Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 

de Dezvoltare  Sud – Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar. 

 Valoarea totală a proiectului este de 1.200.651,48 lei si Valoarea sumei nerambursabile este de 

812.015,86 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 690.213,49 lei si Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din bugetul naţional: 121.802,37 lei. 

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea 

productivității firmei CILI EMILIANO DANA CONS SRL. Obiectivul va fi atins prin dezvoltarea activității firmei în 

domeniul vizat de cod caen 4120 (Lucrări de construcție a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale), ca urmare a 

desfășurării activităților propuse prin proiect.  

 Data începerii proiectului este 01.06.2019, iar data finalizării 30.06.2021. 

 Informaţii suplimentare se pot obţine la:  Emil Cranta - Administrator, tel: 0762.838.729, email: 

cranta.emil70@gmail.com, sediul social: Sat Gura Padinii, Str. Profesor Marcu Filip, nr. 33, jud. Olt, cod poștal 

237306, România. 
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