
       
 

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

„Investi ţii pentru viitorul dumneavoastră” 
 

ANUNŢ / COMUNICAT DE PRESĂ 
 
Data: 16.01.2014 

 

Semnarea contractului de finanţare nr. 40EE / 16.12.2013 a S.C. MOBEX S.A. 

 

S.C. MOBEX S.A., cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Căprioarei nr 2, judeţul Mureş, anunţă 
începerea implementării proiectului cu titlul “Creşterea eficienţei energetice prin instalaţii de 
transport pneumatic cu recircularea aerului cald şi consum energetic redus, la secţia I-completare 
şi la secţia a II- a“ co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, care face 
obiectul contractului de finanţare nr. 40EE / 16.12.2013 semnat cu Ministerul Economiei, 
Departamentul Intermediar pentru Energie în calitate de Organism Intermediar pentru 
Energie. Acordarea ajutorului financiar nerambursabil se face în condiţiile POS CCE, Axa 
Prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice”, Domeniul de Intervenţie 1 „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea 
eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al 
mediului)” Operaţiunea A „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru 
întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice”, valoarea totală a proiectului fiind de 2.657.425,00 lei, din care valoare 
eligibilă este de 2.126.510,00 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile este de 1.063.255,00 lei. 

Proiectul se implementează în Tîrgu Mureş, str. Căprioarei nr 2, judeţul Mureş, pe o durată de 20 
luni. 
 
Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii societăţii prin creşterea eficienţei energetice 
şi implicit obţinerea unei economii de energie la societatea MOBEX S.A., prin investiţii în 
echipamente avansate tehnologic, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile pentru 
reducerea decalajelor faţă  de nivelul Uniunii Europene. 
 
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
Nume persoană contact: Vasilca Ioan 
Funcţie: Director general adjunct, Manager de Proiect 
Tel. 0265 210 652, Fax: 0265 211 020, e-mail: office@mobex.ro  
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