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✓ Scurta prezentare a Companiei

✓ Proiect Cogenerare Mureseni 50  
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Fondatorul

IOAN CALUGAR

Acum 28 de ani, Calugar Ioan, antreprenor
pionier la acea vreme, a pus bazele primei lui
companii private sub denumirea de “General
Cis Gaz Srl”.

General CIS GAZ Srl a fost una dintre primele
companii private infintate dupa 90’ in
Romania in sectorul de constructii - montaj
conducte de transport si distributie gaze
naturale.

Astazi CIS GAZ SA este o companie cu capital
privat, 100% romanesc, companie de familie
care a reusit sa parcurga cu succes transferul
intre generatii.
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IN PREZENT

Construim conducte noi de trasport si distributie

gaze, reabilitam conducte colectoare si de injectie,

asiguram mentenanta instalatiilor de suprafata de

orice tip.

Mentinem integritatea conductelor, de la curatare si

inspectie cu pig inteligent, operatiuni de perforare

sub presiune si obturare, relining de conducte,

repararea si reabilitarea acestora, pana la servicii de

consultanta pentru managementul coroziunii.

Producem diverse instalatii de filtrare si separare

gaze naturale, precum si o gama variata de

rezervoare de carburanti si cisterne de transport GPL.

Suntem distribuitor exclusiv in Romania pentru o

gama completa de produse si servicii ale unor

companii de renume international, cum sunt TD

Williamson, CGH Group Belgia, Polyflow USA, Enecon

USA.

Producem energie solara, comercializam si furnizam

gaze naturale si energie electrica atat pentru

consumatori industriali cat si consumatori casnici.



SECTOARE DE ACTIVITATE

TRADING/FURNIZARE ENERGIE 
ELECTRICĂ
SI GAZE NATURALE (P&GT)

25%
ECHIPAMENTE SI SOLUTII 

(E&S)

15%

ANTREPRIZA CONSTRUCTII 
MONTAJ (EPCC)

45%

INTEGRITATE CONDUCTE
(PIS)

15%
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EPCC

New pipelines/ Relocations

Surface Installations  Facilities

Collectors and Flow lines

Transmission and Distribution

Industrial EPPC Solutions 

ECHIPAMENTE
SI

SOLUTII

Smart Traps, Tanks

RTP Pipes

Stopple and Hot Tapping

Clamps, Couplings, Composites

Valves, Fittings, Regulators 

INTEGRITATEA 

CONDUCTELOR

Pigging and Inline Inspection

Hot Tapping and Plugging 

Relining with RTP

Internal Coating with Epoxy

Corrosion Management 

FURNIZARE GAZE 

SI ENERGIE

10 years of experience

700 mil mc traded

2200  Clients

Electricity added to portfolio

Solar Farm in Cuci Village



GRUPUL DE FIRME
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THE
GROUPCIS GAZ 

CIS REAL SRL

Founded in 2009, the company is 
focused on engineering services 

and technical consultancy 

NEXT POWER SRL

Founded in 2013, the company is 
involved in natural gas and 

electricity trading in Romania

CIS GAZ SERVICII SRL

Founded in 2013, the company 
activity is focused on 

maintenance and repair services 

for oil and gas  pipelines and 
surface facilities .

CIS ENERGY SRL

Founded in 2011, the company is 
focused in solar power 

production and developing of 

solar farms projects.

CIS GAZ SA
Founded in 1990, main activity 

focus on pipeline construction 
and surface instalation facilities in 

oil and gas industry.

WIO CIS SRL

Founded in 2016, the project 
development company for power 

cogeneration plant and logistic 

park in Targu Mures

TANK MASTER PRODUCTION SRL

Founded in 2017, the  first Romanian company 
to produce GPL transportation tanks and 

traillers.
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Beneficiile implementării unui sistem de cogenerare

Eficiență ridicată de până la 90%

Creșterea competitivității

Economii de energie primară de până la 50%

Creșterea flexibilității și fiabilității alimentării cu energie (creșterea calității 
energie electrice) 

Reducerea vulnerabilității la întreruperi de curent

Termen de recuperare a investiției: 4~6 ani 

Reducerea semnificativă a amprentei de carbon

Cogenerarea poate fi analizată ca soluție viabilă începând de la o încărcare 

de minim 3 .000 ore/an la peste 75 % din capacitate.
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Comparație între sistemele de producere a energiei prin cogenerare



PROIECT COGENERARE WIOCIS MURESENI 50

Considerente privind investiția CIS GAZ în Centrala de Cogenerare:

1. Sursa primară, gazele naturale, vor fi asigurate din conducta colectoare din amonte, aflată în proximitatea viitorului

amplasament.

2. Centrala de cogenerare va fi amplasată în apropierea statiei de transformare 110/20/6kV Mureseni, racordată pe o

linie electrică subterană (LES) 20kV , în lungime de 1,2 km

3. Centrala de cogenerare va asigura energia mecesară pentru consumatorii de pe LES 20kV, iar surplusul de puetere va fi
injectat pe bara de 20kV din stație. Consumul de energie pe LES 20kV la schemă normală este de max. 0,9 MW.

4. În situație de avarie, având bara de 20kV indisponibilă în stație, se vor putea prelua consumatorii de pe LES 20kV și
suplimentar de pe altă linie, având un consum total de max. 3,5MW.

5. Centrala de cogenerare va fi o soluție pentru situațiile de dezastre, neexistând la ora actaulă o orientare pentru

alegerea sistemelor de energie distribuită în funcție de riaceste riscuri.

6. Pentru asigurarea funcționării unei afaceri (Business Continuity Planning-BCP), sistemele de cogenerare sunt soluția
pentru sursa de energie electrică.
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Producerea separată de energie:

Producerea in cogenerare de energie:



PROIECT COGENERARE WIOCIS MURESENI 50

SOLUTIA CE VA FI IMPLEMENTATA:

▪ Centrala de cogenerare cu grupuri

electrogene gaz (motoare termice),

alimentate cu gaz natural, varianta

containerizata

CONFIGURATIE:

▪ 2 containere full echipate, cu cate un grup

electrogen gaz care sa produca fiecare 2

MWe si 2 MWth (apa calda, recuperare

motor si esapament)
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Fiecare container este complet echipat sa produca energie electrică și termică:

- grup electrogen gaz Caterpillar 

- tablourile electrice pentru sincronizarea cu reteaua electrica, alimentarea auxiliarelor centralei si al grupului electrogen, 

- schimbatoare de caldură (motor, esapament, interfata client)

- radiatoare pentru evacuarea caldurii din circuitul de racire al motorului (cand nu se consuma energie termica) si pentru

racire intercooler treapta a II-a

- sistem de ventilatie

- echipamentele necesare pentru functionarea centralei (pompe, robineti, vane, vase de expansiune, senzori etc.)

- rezervor de ulei nou

- conexiunile intre componente (cabluri, tevi)

- toba de esapament

- cos de fum.

In plus, pentru o usoara operare, va fi livrat si un tablou comun care sa preia informatii de la ambele grupuri electrogene.



SCHEMA MONOFILARA
A 
CENTRALEI
DE COGENERARE



DIAGRAMA DE 
FUNCTIONARE A UNUI
GRUP ELECTROGEN



MENTENANTA SI OPERAREA

CENTRALEI DE COGENERARE

- va fi asigurata cu tehnicieni specializati ai CIS GAZ,  instruiti si

certificati de producatorul grupurilor electrogene

- folosind piese de schimb originale de la producatorul grupurilor

electrogene

- va fi asigurata in baza unui contract de mentenanta

personalizat, adaptat cerintelor proiectului

(inclusiv operare la distanta: start/stop, vizualizare si modificare

parametri etc.)



VA MULTUMESC !


