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Citre,
- Bursa de Valori Bucureqti
- Comisia Nationali a Valorilor Mobiliare ( fax -0211326.68'48)

Director General, Director Economlc,
ing. Milu! Vlad

Vd transmitem alaturat, comunicatul referitor la conhactul de finanlare

transmis de Ministerul Economiei, Come4ului qi Mediului de Afaceri - Direc{ia

Generalq de Energie Organismul Intemediar penhu Energie. aferent

proiectului " Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunitilirii
eficienlei energetice a activitilii S.c. PREFAB S.A.", pe care vd mglm sd-l
publicali pentru informarea investitorilor.- 

Facem precizarea, ci evenimentul a fost adus la cunoqtin{a investitorilor
prin comunicatul cu nr. 2509 din data de 29.05 2012 fansmis cAtle BVB ,
C.N.V.M. $i publicat pe website-ul societdlii : wrvrv.plq.lbbJq



 

                                                                                                               

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

Proiect co-finantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala derulat de SC Prefab SA 
 

Locaţia Bucuresti, data 31.05.2012 

            SC Prefab SA , cu sediul în Bucuresti, derulează, începând cu data de 28.05.2012, 

proiectul “Realizarea unei centrale de cogenerare in scopul imbunatatirii eficientei energetice a 

activitatii SC Prefab SA“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 

contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri , în calitate de Organism Intermediar pentru Energie , în numele şi pentru 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice.   

Valoarea totală a proiectului este de 22.400.846,58  lei, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este de 10.199.768,65 lei.  

Proiectul se implementează în localitatea Calarasi,judetul Calarasi ,strada Bucuresti,nr 

396, pe o durată de 14 luni.  

Obiectivul proiectului este eficientizarea din punct de vedere energetic si economic al 

procesului de productie din SC Prefab SA  

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Nume persoană contact :    Gheorghe Tonciu 

Funcţie:Manager de proiect 

Tel.0727500215, Fax:0242/318975, e-mail: tonciu@prefab.ro, Web – http://www.prefab.ro 
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