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                                     Nr. 16127/06.12.2021 

 

Catre 

- Autoritatea de Supraveghere Financiara 

- Bursa de Valori - Bucuresti 

 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului:  06.12.2021 

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.  

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj 

e-mail: office@cemacon.ro 

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 

Capital social subscris si varsat: 50.565.353,30 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

- Categoria Standard. 

Eveniment important de raportat:  

Schimbari in Conducerea societatii 

 

Predare de stafeta in managementul CEMACON 

 

 

Începând cu 1 ianuarie 2022, Liviu Stoleru, CEO-ul celui mai mare producător de blocuri ceramice 
cu capital românesc, îi predă ștafeta coechipierului său, Daniel Șologon, cu care a planificat și 
implementat reconstrucția și dezvoltarea companiei în ultimii 11 ani. Daniel Șologon este din 
2011 CFO-ul companiei. 
 
În 2010, Liviu Stoleru a preluat managementul companiei aflate în prag de insolvență și de atunci 
a reușit să atingă performanțe remarcabile: creșterea cifrei de afaceri de la 5 la 35 milioane de 
euro, cresterea si modernizarea capacităților de producție și implementarea unor tehnologii de 
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ultimă generație pentru creșterea eficienței operaționale, rebrandingul firmei, relansarea 
portofoliului de produse și lansarea gamei de cărămizi EVOCERAMIC, lansarea celei mai moderne 
linii de productie de buiandrugi din Romania, construirea unei echipe unite de profesioniști. 
 
Mai mult, sub managementul lui Liviu Stoleru, CEMACON a reușit să obțină performanțe 
financiare unice, nu doar pentru companie, ci pentru întreg sectorul în care opereaza, cum ar fi 
rate ale profitului operațional de peste 30% și cea a profitului net de peste 20% - acestea fiind 
repere specifice unor sectoare mai privilegiate și cu un nivel al competiției mai redus decât în 
sectorul materialelor de construcții.  
 
Astăzi, după 52 de ani de la înființare, CEMACON este liderul pieței blocurilor ceramice din 
Transilvania, cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc și deține cea mai 
mare fabrică de cărămidă din sud-estul Europei. 
 

”Am decis să accept o oportunitate profesională pe care o consider a doua mare 
provocare din viața mea, după preluarea managementului CEMACON. Am 
satisfacția că las în urma mea, pentru generațiile viitoare, un model de 
restructurare si de dezvoltare de business și un brand care reprezintă o forță pe 
piața românească a construcțiilor.  
 
Am avut viziune, am avut îndrăzneală, am construit o echipă care a muncit cot la 
cot cu mine și am reușit împreună să fim cu un pas înaintea vremurilor, să 
demonstrăm că și românii pot face performanță.  
 
Plec cu încrederea că echipa pe care am creat-o aici va gasi motivatia si resursele 
ca sa  scrie noi capitole de succes în istoria CEMACON. Daniel a fost alături de 
mine de la început și va continua să construiască ce am început împreună”, a 
declarat Liviu Stoleru.  

 
Daniel Șologon l-a acompaniat pe Liviu Stoleru în viziune și inovație, avand un rol determinant in 
etapa de restructurare financiara dar si in anii de dezvoltare si inovatie care au urmat. 

 

*** 

DESPRE CEMACON SA. 

CEMACON SA este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc şi liderul 

pieței de blocuri ceramice din Transilvania. Cele două fabrici de cărămidă din Zalău și Recea se 

bazează pe capital uman competitiv, orientat spre inovare, dar și pe tehnologie de ultimă 

generație, plasând compania în topul capacităților de producție din sud-estul Europei. CEMACON 

SA este companie listată la Bursa de Valori Bucureşti. 

 

Pentru mai multe detalii: 

 

CEMACON – Cristinel Ivan, Manager Marketing 

E-mail: cristinel.ivan@cemacon.ro 
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