
 

Anunț privind demararea proiectului „Instalarea 
de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirilor 

existente C22, C23” al Lantmannen Unibake 
Romania S.A. 

  

Lantmannen Unibake Romania cu sediul social în Strada Cernica, nr. 119B, Pantelimon, județul Ilfov, identificată 

prin C.U.I. RO35898037, nr. înregistrare Reg. Comerțului J23/1395/2016 

a demarat începând cu data de 19 Iulie 2022 implementarea proiectului „Instalarea de panouri fotovoltaice pe 

acoperișul clădirilor existente C22, C23”. 

Data finalizării: 31 martie 2023 

Valoarea proiectului: 521.710 euro 

Valoarea grantului: 260.800 euro 

Proiectul este finanțat finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România". 

Obiectul contractului de finanțare constă în achiziția și instalarea unor panouri fotovoltaice pentru a produce energie 

regenerabilă utilizată în procesul propriu de producție, în vederea: 

➢ Ecologizării proceselor de producție 

➢ Optimizării structurii costurilor de energie, menținând în același timp standardele înalte ale afacerii 

Activitățile proiectului vor fi dezvoltate în parteneriat cu International Development Norway AS, partener norvegian, 

întârind astfel relațiile bilaterale dintre România și Norvegia. 

Pentru mai multe informații, persoana de contact: 

 

 

 

Dl. Mihai Vlad – Director Financiar 

Mobil: +4.0 726 937 472 

Email: mihai.vlad@lantmannen.com 
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Lantmannen Unibake Romania S.A. announces the 

start of the project "Installation of photovoltaic 

panels on the roof of existing buildings C22, C23"  
  

Lantmannen Unibake Romania with registered offices at 119B Cernica Street, Pantelimon, Ilfov county, identified by 

C.U.I. RO35898037, registration no. J23/1395/2016 

started from 19 July 2022 the implementation of the project "Installation of photovoltaic panels on the roof of 

existing buildings C22, C23". 

Completion date: 31 March 2023 

Project value: 521.710 euro 

Grant amount: 260.800 euro 

The project is financed with the support of grants from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA 

Financial Mechanism 2014-2021, within the framework of the "Energy Programme in Romania". 

The subject of the funding contract is the purchase and installation of photovoltaic panels to produce renewable 

energy used in the production process in order to: 

➢ Greening of production processes 

➢ Optimize the energy cost structure while maintaining high business standards 

The project activities will be developed in partnership with International Development Norway AS, a Norwegian 

partner, thus strengthening the bilateral relations between Romania and Norway. 

For more information, contact person: 

 

Dl. Mihai Vlad – Director Financiar 

Mobil: +4.0 726 937 472 

Email: mihai.vlad@lantmannen.com 
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