


Montaj si reparatii echipamente în instalatii
industriale, centrale termo, hidro, 

parte electrica - nucleare, eoliene si fotovoltaice, 
statii electrice de joasa, medie si înalta tensiune, 

în tara si strainatate.

QUALITY

SUSTAINABILITY

ENVIRONMENT 
PROTECTION

RESPONSIBILITY

RELIABILITY

CONTEMPORARY



Sfera de activitate

Folosind calificarea si tehnologia disponibila în cadrul Societatii, sustinute de experienta
Societatilor asociate, ENERGOMONTAJ S.A. ofera servicii complexe, fiind principalul
realizator al lucrarilor de montaj, predate la cheie pentru clientii din domeniul producerii
energiei electrice si termice. Realizam, de asemenea, numeroase lucrari în domeniul
industriei de prelucrare si transport a titeiului, a gazului metan sau a apei potabile cât si în
industria cimentului.

* Echipamente mecanice

ENERGOMONTAJ S.A. angajeaza lucrari de 
montaj, reparatii, întretinere sau
retehnologizare precum si protectii
anticorozive speciale pentru echipamente
mecanice si circuite de conducte sau canale, 
necesare centralelor de producere a 
energiei termice sau electrice cât si pentru
alte industrii prelucratoare.



* Echipamente electrice si sisteme de comanda

Traditia noastra in instalatiile electrice si de automatizari are la baza activitatea de zeci de ani
in executie si punere in functiune (predare la cheie) a centralelor electrice din tara, ca unici
specialisti. Extinderea activitatii din ultimii douazeci de ani in diferite ramuri industriale, 
spatii comerciale si rezidentiale, telecomunicatii,  gestionate de sisteme complexe tip SCADA, 
face din noi parteneri ideali pentru lucrari de complexitate maxima.

Sfera de activitate

* Fabricatie de echipamente si piese
de schimb specifice

Livram la cerere echipamente mecanice
sau furnituri specifice pentru tara sau
export, ca de exemplu: subansamble
pentru cazane de abur sau apa fierbinte, 
electrofiltre, filtre cu saci, silozuri, vase 
sub presiune, structuri metalice, hale 
industriale etc.



* Activitati de import-export 

Efectuam export de echipamente mecanice in 
fabricatie proprie, pe baza proiectelor clientilor, 
cât si export de servicii, prin intermediul
clientilor nostri, printre care se numara firme
bine cunoscute pe plan international, cum ar fi : 
Alstom Power, FLS Miljo, Siemens, Kvaerner etc., 
echipamentele fabricate de ENERGOMONTAJ S.A. 
au fost exportate în Suedia, Norvegia, Italia, 
Franta, Germania, Olanda, Islanda, Marea Britanie, 
Portugalia, Turcia, Statele Unite, Peru, Chile, 
China, Thailanda, Emiratele Arabe Unite etc. 
Exportul de servicii, lucrari de montaj mecanic, 
electric si de automatizare s-a desfasurat in 
aceleasi tari, fie in completarea exportului de 
echipamente pentru contractele “ la cheie ”, fie 
independent de acestea.

Sfera de activitate
* Activitati comerciale

Prin propria baza de aprovizionare si
desfacere, efectuam comert en-gros si
cu amanuntul pentru materiale sau
echipamente diverse.



1. Lucrari de montare si reparatii

2. Lucrari de protectii anticorozive speciale

3. Lucrari de fabricatie constructii metalice si alte produse
realizate in atelierele din Timisoara, Dr. Tr. Severin si
Isalnita precum si pe alte suprafete de fabricatie din 
santiere

55,000  to/ an

72,000  mp/an

3,960 to/an



> Cazane cu abur cu capacitati sub 400t/h                        276 unitati
> Cazane cu abur cu capacitati intre 400 si 1,000 t/h              132 unitati
> Cazane cu abur cu capacitati de 1,035 t/h                          10 unitati
> Cazane de apa fierbinte cu capacitati pana la 100 Gcal/h                    38 unitati
> Cazane de apa fierbinte cu capacitati de 100 Gcal/h                         82 unitati
> Turbine cu abur sub 50 MW                         128 unitati



> Turbine cu abur de 50 MW                               60 unitati
> Turbine cu abur de 100 MW si 150 MW             24 unitati

> Turbine cu abur de 200 MW                  20 unitati

> Turbine cu abur de 315 MW si 330 MW                  15 unitati
> Grupuri Diesel independente pana la 7,000 HP                       169 unitati
> Instalatii de desprafuire electrostatica pana la 700,000 mc/h                    84 unitati



- CTE Turceni 7 x 330 MW

- CE Rovinari                                                                               2 x 200 MW + 4 x 330 MW

- CE Rovinari (instalatie desulfurare Bloc nr. 3 + 6)                                  2 x 330 MW

- CET Brãila 3 x 200 MW + 1 x 330 MW

- CET Mintia 6 x 210 MW



- CET Iernut 4 x 100 MW + 2 x 200 MW

- CET Isalnita 2 x 100 MW + 3 x 50 MW +  1 x 55 MW + 2 x 315 MW

- Petrobrazi 2 x 25 MW + 2 x 135 t ab/h cogenerare + 2 x 50 t ab/h

- Petrobrazi 2 x 250 MW + 1 x 330 MW 



ATESTARI, 
CERTIFICARI:

 producere, transport, distributie
energie electrica - atestate ANRE 
pentru toate tipurile de activitati -
C1B, D1, E1, A, B, C1A, C2A, C2B, 
D2, E2, F;

 in domeniul aviatiei civile -
certificat de autorizare - AACR;

 in domeniul transportului
feroviar si metrou - agremente
tehnice pentru executie lucrari de 
constructii - montaj si reparatii
capitale – AFER;



 in domeniul nuclear - autorizatii
CNCAN pentru realizarea de activitati
de proiectare, aprovizionare, 
constructii - montaj, fabricatie si
mentenanta;

 in domeniul protectiei civile -
autorizatie MAI - pentru instalare si
intretinere sisteme si instalatii pentru
semnalizare, alarmare si stins incendiu;

 in domeniul sudurii - conducte sub 
presiune - autorizatie ISCIR.

ATESTARI, 
CERTIFICARI:



termoelectrice, 
de termoficare, 
hidroelectrice, 

cu turbine cu gaze, 
Diesel, 

inclusiv centrale
nucleare si

parcuri eoliene.



de înaltă tensiune (interioare şi exterioare) pentru
transportul şi distribuţia energiei electrice; 

lucrări de montaj, reparaţii, puneri în funcţiune, 
probe şi încercări funcţionale pentru: 

transformatoare şi autotransformatoare
(interioare/ exterioare 0,1/400 MVA, 

întrerupătoare (ulei, vid, SF 6, inclusiv celule de 
tip GIS), separatoare, transformatoare de măsură

(curent şi tensiune); izolatori (suporţi, lanţuri), 
descărcătoare; 

panouri de comandă şi control; 
trasee de cabluri electrice de energie (6 - 220 kV), 

inclusiv capete terminale şi teste.



execuţia reţelelor de 
cabluri de 

telecomunicaţii cu 
fibră optică

(subterane şi aeriene, 
pe cabluri

autoportante), de 
cupru şi cabluri cu 

gel; instalare centrale
telefonice, inclusiv

ISDN.



industria
metalurgică, 

construcţii, 
agricultură, irigaţii, 

alimentare cu apă şi
epurare ape uzate, 

ciment, chimică -
rafinarii, cauciuc, 

construcţii de maşini, 
minieră, alimentară, 

textile-confecţii, 
celuloză - hârtie.



instalare de sisteme de conducere a 
proceselor din termocentrale; de 
management a alimentării cu apă a 
oraşului; de gestiune a instalaţiilor de 
aer condiţionat, încălzire şi ventilaţie.

electrice, automatizări, ventilaţie, 
încălzire, aer condiţionat, oferind soluţii
complete pentru echiparea sediilor de 
firmă, clădiri guvernamentale, sedii de 
bancă etc.



lucrari electrice la căi ferate, 
navigaţie fluvială - maritimă, 
aeroporturi; execuţia
lucrărilor de 
electroalimentare cu înaltă
tensiune 27kV, staţie de 
tracţiune 110/27 kV şi de 
curent continuu; sisteme de 
automatizări, semnalizări şi
transmisie de date la macaze
şi bariere; sisteme de 
monitorizare la ecluzele
Dunării.



proiectare şi
engineering, 
fabricarea şi furnizarea
echipamentelor şi a 
materialelor de montaj; 
montaj, probe, încercări
funcţionale şi puneri în
funcţiune; 
asigurare service.



Exportul desfasurat de 
ENERGOMONTAJ S.A. cuprinde atat

echipamente mecanice cat si servicii.
Exportul de echipamente se refera la 

utilajele fabricate de 
ENERGOMONTAJ S.A. pe baza

proiectelor puse la dispozitie de 
clienti.

Gama de produse prezentate la 
export, fabricate in regim de calitate

ISO 9001, cuprinde electrofiltre, 
filtre cu saci, silozuri, vase sub 

presiune, structuri metalice, 
instalatii de desulfurare, 

schimbatoare de caldura, parti
cazan, hale industrial etc.).



Prin intermediul clientilor nostri, printre care 
se numara firme binecunoscute pe plan 
international, cum ar fi: ALSTOM POWER, FLS 
Miljo, SIEMENS, KVAERNER etc., echipamentele
fabricate de ENERGOMONTAJ S.A. au fost
exportate in Suedia, Norvegia, Italia, Franta, 
Germania, Olanda, Islanda, Marea Britanie, 
Portugalia, Statele Unite, Chile, China, 
Thailanda, Emiratele Arabe Unite etc.
Exportul de servicii, lucrari mecanice si
electrice de montaj, se desfasoara fie in 
completarea exportului de echipamente pentru
contractele “la cheie” fie independent de acesta.
Tarile in care am desfasurat activitati de 
montaj, in ultimii ani, sunt: Olanda, Suedia, 
Norvegia, Franta, Portugalia, China, Emiratele
Arabe Unite, Cipru, Austria, Estonia si Slovacia. 



1. Lucrari de montaj si reparatii

2. Lucrari de protectii anticorozive speciale

3. Lucrari de fabricatie constructii metalice si
alte produse realizate in atelierele proprii

16,000 to/ an

15,000 mp/ an

1,000 to/ an



- type Pelton
- type Francis 
- type Kaplan 
- type Bulb 

174 MW  
170 MW  
174 MW  
27.5 MW 

D rotor  2.95 m  
D rotor  2.85 m  
D rotor  9.50 m  
D rotor  7.5 m 

375 rot/min
500 rot/min
61.5 rot/min
62.5 rot/min

TURBINE HIDRAULICE:



ECHIPAMENT HIDROMECANIC:

Stavila plana dubla, tip carlig (CHE PFI)                                           25 m x 14,86 m
Vana segment (Baraj PFI)                                                                                 6 m x 6 m
Vana cu închidere rapida (CHE PFI)                                                   11 m x 17,55 m
Vana cu închidere rapida (CHE PFII)                                                    14,5 m x 16 m
Stavila segment cu clapeta (Baraj PFII)                                             21 m x 15+3 m



Poarta plana de siguranta (Ecluza PFI - Cap Amonte)             
Poarta plana serviciu (Ecluza PFI - Cap Amonte)
Poarta plana (Ecluza PFI - Cap Intermediar)
Poarta buscata de reparatie (Ecluza PFI)
Poarta buscata de serviciu (Ecluza PFI)
Conducta fortata (CHE Lotru)

ECHIPAMENT HIDROMECANIC:

34 m x 12,42 m
34 m x 12,28 m
34 m x 15,75 m
34 m x 13,35 m
34 m x 22,34 m
D 4 m x 1300 m



turbine Francis, 4 HA x 27,5 MW si 2 HA x 50 MW, 2 conducte 
fortate cu diametrul de 3,8-4,2 m, lungimea 154 m fiecare

turbine Pelton, 3 HA x 174 MW, blindaj galerie fortata
cu diametrul de 4 m si lungimea de 1300 m

turbine Francis,  4 HA x 55 MW,  blindaj galerie fortata
cu diametrul de 4,1 m si înaltimea de 184 m



2 ecluze paralele, 310/25 m, cu o diferenta de nivel de 5,5 m

turbine Kaplan, 6 HA x 194 MW (dupa retehnologizare)

ecluza in 2 trepte 310/34 m, cu o diferenta de nivel de 27 m



7 stavile plane duble tip carlig, 25 m x 14,86 m

turbine Bulb,  8+2 HA x 32,5 MW (dupa retehnologizare)

ecluza 310/34 m cu o diferenta de nivel de 16,5 m

ecluza 310/34 m cu o diferenta de nivel de 16,5 m



7 stavile segment, 4 buc. x 21 m x 15 m, 
3 buc. (cu clapeta) x 21 m x 15+3 m

7 stavile segment, 4 buc. x 21 m x 15 m, 
3 buc. (cu clapeta) x 21 m x 15+3 m

turbine Bulb reversibile, 20 HA x 14,5 MW (dupa 
retehnologizare), functionare ca pompa Qasp = 65 mc/sec  



 confecţii metalice cu o capacitate de 
producţie de 150 ÷ 200 tone lunar;

 valţuri ce pot rolui piese de max. 30 
mm grosime, cu o lãţime maximã de 
3.000 mm;

 prelucrãri mecanice: se pot strunji, 
orizontal sau vertical,  piese de max. 
1.250 mm;

 acoperiri de protecţie: se pot executa
acoperiri metalice din douã imersii, 
la piese de max. 3.200 x 500 x 800 
mm. De asemenea, se pot vopsi piese
cu maximum Ø4.000 x 16.000 mm;

 scule şi dispozitive diverse;
 reparaţii utilaje si mijloace de 

transport.



a)  Elemente metalice pentru trasee de cabluri electrice, pentru instalaţii şi automatizări:
> mecano uşor: scări, reducţii, coturi, teuri, cleme;
> mecano greu: montanţi, console etc;

b)  Confecţii metalice diverse:
> canale aer şi gaze arse, serpentine convective pentru cazan de 420 t/h, 

susţinere, electrofiltre, grinzi susţinere, grinzi cu zăbrele, stâlpi, 
rezervoare, coşuri de fum, confecţii hidro - piese înglobate, batardouri etc;

> containere şi barăci metalice, compensatoare (lenticulare, octogonale
sau dreptunghiulare), clapete cu diverse forme de acţionare;

> elemente pentru conducte de înaltă şi joasă presiune şi pentru
conducte bercluite.



> zincare termică;
> sablare cu alice metalice + vopsire (protecţii anticorozive speciale);
> fosfatare + vopsitorie;
> spălare chimică cu pasivizare a conductelor.

> prelucrari mecanice diverse



Mică mecanizare:
> maşini şi utilaje portabile electrice şi/sau dispozitive de ridicat cu lanţ,

dispozitive de tractat şi ridicat (cricuri, vinciuri, scripeţi) etc;
> utilaje de sudură şi tratament termic.

a)  convertizoare sudură de 125 A, 320 A, 350 A, 500 A, 751 A;
b)  AEG 30 120; ITT 125 KW, transformatoare, inversoare, redresoare (315, 500);

Mare mecanizare:
> utilaje de ridicat (electropalane, trolii, macarale - toate tipurile);
> diverse pompe, cuptoare, motoare electrice, tablouri şi echipamente

electrice diverse.



> confecţii metalice
> protecţii anticorozive speciale
> acoperiri metalice (zincare)

2.500 t/an
20.000 mp/an
33.000 mp/an



1. Pentru instalaţii mecanice sub presiune:

Nr. 

Crt
Denumire

Qmax

(t/h)

Pmax

(bar)

Tmax

(0C)

1 Elemente şi

subansamble

Cazan abur

Cazan apă fierbinte

1035

100

200

20

570

150

2 Conducte Abur

Apă fierbinte

-

-

250

400

570

310

3 Recipiente metalice stabile cu Vmax = 

200 mc

100 500

4 Cazan abur

120 40 450

5 Cazan apă fierbinte

100 20 150



2. Pentru instalaţii de ridicat:

Nr. Crt. Denumire instalaţie Qmax

(tf)

Fel autorizaţie

Construire Reparaţii

1 Macarale turn 100 - X

2 Macarale capră 100 X X

3 Poduri rulante 400 - X

4 Mecanisme de ridicat 200 X X

5 Ascensoare de personae şi material 5 - X

6 Monoraiuri 25 X -



www.saem.rowww.saem.ro

ENERGOMONTAJ S.A.

103-105 Dorobantilor Avenue, 1st District, 
010561 zip code, Bucharest, Romania


