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STADIU IMPLEMENTARE PROIECT 
Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin 

instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență 

CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, numărul 178k, etaj 1, Județul Cluj, 
România, incepand cu anul 2019 implementează proiectul intitulat „Optimizarea consumurilor 
de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de 
înaltă eficiență” (cod SMIS 2014+ 119391) în sat Recea, strada Fabricii, numărul 1, Comuna 
Vîrsolt, Județ Sălaj, România în baza contractului de finanțare semnat cu Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură 
Mare în data de 07 Iunie 2019. Perioada de implementare urmează să se finalizeze în data de 30 
Iunie 2021. 
Valoarea totală a proiectului este de 12.085.552,37 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 5.810.074,16 lei.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon și creșterea 
eficienței energetice prin instalarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență. 

În vederea atingerii obiectivelor proiectului vă aducem la cunoștință faptul că procedura de 
achiziție competitivă aferentă achiziției centralei de cogenerare a fost finalizată cu succes, 
alături de definitivarea achiziției directe aferente componentei de Dirigenției de șantier. 
Adițional, în perioada anterioară a fost obținut Avizul tehnic de racordare numărul 558/ 
1 2.03.2020 și Devizul general de racordare, alături de Avizul tehnic de racordare pentru 
autoproducător cu generatoare sincron fără injecție de putere în rețea numărul 606020100276 din 
data de 25.05.2020, autorizatia de construire nr: 10 din 01.07.2020. 
Incepand cu luna octombrie 2020 au demarat si lucrarile de constructie si racordarea utilitatilor 
pentru integrarea centralei de cogenerare in fluxul operational al fabricii. 
In acelasi timp, producatorul echipamentelor de cogenerare a anuntat finalizarea asambalarii 
echipamentelor de cogenerare precum si expedierea centralei. Termen estimat de livrare la 
beneficiar, luna decembrie 2020. 
Implementarea proiectului este conform termenelor contractuale. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
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