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Grupul E-INFRA

Grupul E-INFRA este un grup de 4 companii cu capital 100%
românesc activ in piața construcției, dezvoltării, deținerii si operării
de infrastructură energetică, de telecomunicații, de construcții
civile și de smart city.

Cu o istorie de 24 de ani, grupul a ajuns la o cifră de afaceri de
peste 120 mil. Euro și 600 de angajați în 2020.

EPC (Engineering, 
Procurement & 
Construction) în 
energie, construcții 
civile, telecomunicații 
și smart city.

Proiecte turn-key de 
centrale pe gaze, 
centrale fotovoltaice, 
stații de 
transformare și 
microhidrocentale.

Construcții de 
infrastructură 
aeroportuară, rutieră 
si de sănătate.
Expertiză 
internațională.

Centrală 
termoelectrică pe 
gaze cu putere 
instalată de 13,4 MW.

Parcuri fotovoltaice 
cu putere instalată de 
9 MW.

Furnizor de energie 
electrică și gaze 
naturale către 
consumatori 
industriali și casnici.

Distribuitor 
concesionar de gaze 
naturale în localități 
din nordul țării.

Cea mai mare rețea 
neutră de fibră optică 
“dark fiber” din 
România.

Tehnologie OPGW, 
pe firul de gardă al 
LEA 110kV pe rețeaua
distribuitorilor de 
electricitate.

Enel, EON, CEZ, 
Electrica printre 
utilizatori.

Back-bone pentru 
marii operatori 
telecom din România. 

Infrastructura 
subterană pentru 
telecomunicații a 
Capitalei.

Concesiune pe 49 
de ani.
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Prezentarea dezvoltatorului



Prin Nova Power & Gas, în calitate de dezvoltator și operator de centrale electrice, și Electrogrup, în calitate de antreprenor general/EPC, avem o bogată 
experiență și capacitatea internă de a dezvolta proiecte energetice complexe. 

Antreprenor general/ EPC
Angajați: 400
Istorie: 24 ani
Unul dintre principalii constructori de
infrastructură din România

Dezvoltator, investitor și operator
Angajați: 100
Istorie: 14 ani

• Centrale termoelectrice pe gaze, parcuri fotovoltaice,
microhidrocentrale

• Construcții civile pentru obiective industriale (beneficiari Egger, Bosch
etc.), în România, Rusia, Polonia și Germania

• Stații de transformare 400/220/110kV pentru Transelectrica (5): Iaz,
Baru Mare, Reșița Pelicanu, Câmpia Turzii

• Stații de transformare 110/20 kV pentru distribuitorii de electricitate
(27 finalizate): Ocna Mureș, Cluj Nord, Baciu etc.

• Rețele complexe de telecomunicații în tehnologie OPGW, pe liniile de
110 kV (peste 5000 km)

• Furnizor de energie electrică și gaze naturale cu experiență de peste
14 ani

• Centralele termoelectrice pe gaze CEG 1 și CEG 2, cu putere instalată
de 13,4MW, amplasate în Câmpia Turzii

• 3 parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de 9 MW
• Concesionar al serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în

Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Sadova, Huedin, Moara, Ștei,
Lunca etc. (finalizate/în dezvoltare)

• Rețea distribuție electricitate în regim de sistem de distribuție
închis dezvoltat în Parcul Industrial Reif, Câmpia Turzii
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Expertiza Nova Power & Gas și Electrogrup



Poluarea și planurile 
Uniunii Europene

Green Deal-ul european își propune ca UE să își neutralizeze impactul asupra climei până în 2050,
având zero emisii nete de gaze cu efect de seră la acea dată. Obiectivele interimare ar presupune
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la acea dată.

Obiectivele interimare ar presupune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 cu
50-55% față de nivelul din 1990. Producția și utilizarea energiei electrice generează în prezent 75%
din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE.

Acest plan al UE are în centru decarbonizarea sectorului energetic și investiții în tehnologii noi,
prietenoase cu mediul înconjurător.

La nivelul UE se discută despre taxonomia UE cu privire la definirea și finanțarea energiilor verzi și de
tranziție. Este în discuție mixul de combustibil care va asigura tranziția către energie verde (gazul
natural în combinație cu biogaz sau/și hidrogen).

De asemenea, strategia UE pentru Hidrogen va stimula producerea de hidrogen, ținând cont că doar
până în 2030 trebuie să existe o capacitate însemnată de electrolizoare și 10 milioane de tone de
hidrogen produse.

Strategia energetică a UE devine mai complexă, urmărind simultan mai mulți factori, dintre care cei
mai importanți sunt:

• Siguranța în alimentare a consumatorilor
• Accesul nediscriminatoriu la energie
• Prețul accesibil
• Reducerea poluării prin înlocuirea surselor poluante

Contextul european
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Soluții pentru dezvoltarea sustenabilă a producției de energie electrică din surse regenerabile

Pentru a acomoda o dezvoltare sustenabilă a producției de energie electrică din surse regenerabile trebuie căutate soluții în creșterea capacității de
echilibrare a SEN, întărirea rețelei de transport a energiei electrice și soluții de stocare a energiei.

• Echilibrarea SEN - Puterea mare instalată în centralele din surse regenerabile necesită o putere mare instalată în centralele de
echilibrare controlabile și flexibile în funcționare și, în viitor, capacități mari de stocare a energiei excedentare.
Tehnic, combinația de hidrocentrale și centrale din surse regenerabile este cea mai bună din punct de vedere al echilibrării și al mixului
de poluare, dar are limitări în ceea ce privește capacitatea bazinelor hidrografice și dependența sezonieră de hidraulicitate (precipitații,
topirea zăpezii). Așadar, centralele pe gaz, chiar dacă sunt mai poluante, pot deveni centrale de echilibrare în perioada de tranziție
energetică prin folosirea unui mix adecvat de combustibil care să reducă poluarea.

• Rețeaua de Transport - Capacitatea de transport a energiei electrice între subsistemele naționale, dar și între sistemele dintre țări,
impusă de limitele stabilității statice și dinamice la funcționarea interconectată sincronă în curent alternativ, necesită o creștere
substanțială pentru asigurarea evacuării întregii puteri produsă de noile capacități mari de producție din surse regenerabile în zonele
cu potențial. Finalizarea investițiile corespunzătoare în linii de transport de 400kV-200kV vor dura în general între 5-8 ani, conform
inerției dezvoltării sistemelor electroenergetice.

• Sistemele de Stocare - Soluțiile de stocare sunt în stadiu incipient din punct de vedere al fezabilității economice și al implementării pe
scară largă.

Soluția pentru atingerea țintelor propuse privind trecerea la o energie curată este un compromis care privește folosirea gazului natural ca și
combustibil de tranziție pe o perioadă mai lungă și care poate înlocui cu succes cărbunele mult mai poluant.
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Soluții pentru integrarea ESRE în SEN



Termocentrale electrice pe gaz

Prin creșterea puterii instalate în centrale din surse regenerabile, termocentralele pe gaz pot deveni centrale de echilibrare a SEN care să funcționeze
un timp limitat doar pentru compensarea dezechilibrului și prin urmare contribuția la poluare este doar marginală. Pe termen lung, termocentralele pe
gaz pot fi reconvertite parțial sau total în centrale pe bază de hidrogen.

Printre beneficiile termocentralelor pe gaz se mai regăsesc:

În concluzie, abordarea din perspectiva efectului pe termen scurt, mediu și lung asupra poluării, siguranței și flexibilității în funcționare duce la
concluzia că termocentralele pe gaz reprezintă un compromis rezonabil în drumul spre reducerea poluării.

• Timp de implementare redus față de capacități de reglaj similar (hidro). Se creează rapid disponibilitate mare de
energie de echilibrare pentru compensarea dezechilibrului produs în centrale din surse regenerabile mari (2-3 ani);

• Înlocuirea unei puteri echivalente produse din centrale pe cărbune, rezultând reducerea poluării;

• Utilizarea infrastructurii existente de transport pentru gaze și energie electrică;

• Tehnologii accesibile financiar și testate tehnic.
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Drumul spre decarbonizarea sistemului electroenergetic



Complexul Energetic Câmpia Turzii își propune să fie o capacitate integrată de producție de energie electrică formată din:

Centrala termoelectrică în ciclu combinat (putere electrică
instalată de 88 MW, folosind turbine pe gaz și abur),
alimentată inițial cu gaz metan, iar ulterior cu hidrogen,
echipată de la început cu arzător care utilizează un mix de
gaz cu hidrogen în proporții egale de 50%-50%.

Această termocentrală este completată de o capacitate de
cogenerare de 35 MW care duce puterea totală utilă
instalată a complexului la 123 MW.

O capacitate de generare din
panouri fotovoltaice cu putere
instalată de 35 MW.

O capacitate de
stocare 20 MW.

O unitate de producție
de hidrogen verde.

1

Proiectele noastre: Complexul energetic Câmpia Turzii
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Beneficiul pentru SEN al Complexului propus va fi semnificativ, acesta reducând deficitul energetic al zonei de sistem energetic din nordul României,
deficitară în surse energie.
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Grupul de centrale electrice pe gaz (CEG 1+2), Câmpia Turzii
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Este primul proiect de generare a energiei electrice din termocentrale electrice pe gaz, realizat de E-Infra Group.
Nova este 100% investitor și beneficiar, iar ELECTROGRUP SA este EPC.

Investiție : ~7 M €
Suprafață construită: 600 mp
Putere însumată: 13,4 MW

• Construcție a 2 termocentrale electrice cu putere electrică instalată de 6,7MWe pe fiecare termocentrală

• Termocentralele sunt echipate cu motoare Jenbacher de 2 x 3,35 MWe;

CEG 1+2

CEG 1+2 sunt calificate din punct de vedere al noilor norme tehnice
privind racordarea la SEN a grupurilor generatoare pentru furnizarea de
servicii tehnologice de sistem (STS) și pot să ofere rezervă de stabilizare
a frecvenței (RSF), și rezervă de restabilire a frecvenței (RRF).

De asemenea, în funcție de cererea de agent termic pot furniza și
energie termică în cogenerare.
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Parcurile fotovoltaice Nova Power & Gas
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Din anul 2012 contribuim la producția de energie electrică din România investind în
infrastructură de producție de energie electrică din surse regenerabile fotovoltaice.

Nova deține 2 parcuri fotovoltaice în Câmpia Turzii (județul Cluj) și Livezile (județul
Bistrița-Năsăud), cu o putere instalată totală de 9 MW și o producție anuală totală
de energie de peste 10.500 MWh.

6 MW 7.2 GWh/AN

Parcul Fotovoltaic Livezile (județul Bistrița-Năsăud)

Parcul Fotovoltaic Câmpia Turzii 1+2 (județul Cluj)

3 MW 3.5 GWh/AN

Energie verde



Obstacolele, recomandări și soluții
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1

2 3
4
5

Respectarea cerințelor europene privind noile norme tehnice de
racordare la sistem a grupurilor generatoare.

Obținerea de facilități de finanțare în vederea creșterii producției
din surse regenerabile.

Creșterea eficienței energetice a producției de energie electrică și
termică în instalații de cogenerare de înaltă eficiență.

Interconectarea în curent continuu cu sistemele sincrone de ENTSO-E.

Obstacole și recomandări

Soluții propuse partenerilor noștri

Construirea de termocentrale electrice pe gaz cu regimuri de
funcționare flexibile care pot să asigure în același timp servicii de
sistem și de cogenerare, cu echipamente care să respecte normele
tehnice de racordare la sistem și să poată fi calificate pentru
efectuarea serviciilor de sistem.



Oportunități de colaborare

/13

Avem capacitatea și expertiza tehnică de a oferi soluții la cheie de proiectare, construcție și racordare la rețea a noilor
centrale termoelectrice cu combustibili gazoși și centralelor din surse regenerabile

Servicii de proiectare și retehnologizare a capacităților energetice existente (centrale electrice, stații și rețele) în vederea
creșterii duratei de viață, fiabilității și încadrarea în normele tehnice actuale.

Servicii de consultanță pentru studii de fezabilitate privind evaluarea proiectelor energetice.



Mulțumesc
O zi cu energie bună!

Calea Turzii Nr. 217 Cluj-Napoca, județul Cluj

www.vreaulanova.ro


