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„Ca o continuitate în afaceri, anul 2016 
s-a încheiat la nivelul financiar al anului 2015, 
cu un impact pozitiv asupra exportului reali-
zat, ca urmare a dublării încasărilor valutare 
din contractele externe derulate. Astfel, în 
2016, ponderea încasărilor valutare repre-
zintă 65% din cifra de afaceri, față de 30% în 
2015”, ne-a declarat prof. dr. ing. Alexandru 
Șerban, directorul general al Criomec SA.

Proiectele derulate de 
companie

În prezent, Criomec este angajată în 
derularea unor proiecte de investiții și mo-
dernizare ale echipamentelor și instalațiilor 
pe platformele metalurgice ale grupului 
ArcelorMittal din Galați, România, și Ostrava, 
Cehia. 

În ultimii doi ani, Criomec a înregistrat un trend ascen-
dent, creșterea fiind peste estimările inițiale ale conducerii 
companiei. Astfel, în 2015, Criomec a înregistrat o creștere 
de aproximativ 16% față de anul precedent, evoluție ce se 
datorează, în principal, deciziei de extindere a prezenței 
companiei în spațiul Uniunii Europene, prin intermediul 
celor două subsidiare din Franța și Germania.

COMPANIA A PARTICIPAT 
LA ORGANIZAREA 
primei Conferințe Internaționale 
de Criogenie și Tehnologii de 
Refrigerare 

La începutul anului, Criomec a încheiat un parteneriat 
cu SCAME Romania pentru implementarea proiectelor 
Ministerului Mediului prin „Programul infrastructura de 

alimentare verde”.
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De asemenea, pe această nișă speci-
alizată de lucrări, perspectivele pe termen 
scurt permit companiei să abordeze proiec-
te mai complexe, acestea fiind localizate în 
Germania, Bosnia și Herțegovina și Suedia.

„În același timp, la începutul anului 2017 
am dezvoltat o relație partenerială de viitor 
cu firma SCAME Romania – furnizor direct 

al stațiilor electrice 
SCAME Rarre SpA Italia 

– în vederea implementării  pro-
iectelor lansate de Ministerul Mediului prin 
Programul infrastructura de alimentare ver-
de, precum și instalarea în țară a stațiilor elec-
trice de încărcare a autovehiculelor – ECO 
Mobility”, a adăugat prof. dr. ing. Alexandru 
Șerban.

În ceea ce privește bugetul de investiții, 
Criomec consideră, în continuare, că o pri-
oritate este alocarea resurselor necesare 
menținerii standardului de calitate, sănătate 
și securitate ocupațională și de mediu, pre-
cum și implementarea unor noi standarde de 
calitate și management cu aplicabilitate la ni-
vel european.

„Putem afirma cu mândrie că suntem 
prima companie românească ce a obținut, în 
2016, Certificatul MASE /UIC Franța – pentru 
îndeplinirea cerințelor de lucru privind siste-
mul de management, securitatea muncii și 
protecției mediului – și Certificatul SCC:2011, 
acordat de TUV Austria GmbH, pentru aplica-
rea unui sistem de management integrat în 

„Diferența competitivă față de alte companii din domeniu o pot 
sintetiza simplu – Factorul Uman, calitatea personalului”, susține 

prof. dr. ing. Alexandru Șerban, directorul general al Criomec.

www.cranecabinairconditioner.com 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE al societatii FRIGOREX SRL consta in producerea, 
importul si comercializarea unei game variate de echipamente de climatizare si ventilatie, 
echipamente frigorifice, accesorii si piese de schimb pentru instalatii de climatizare si 
ventilatie, instalatii frigorifice, precum si servicii de intretinere pentru produsele comercializate. 
Produsele comercializate de FRIGOREX SRL sunt recunoscute, testate si omologate in 
ROMANIA de institutiile specializate si sunt insotite de certificate de calitate si conformitate. 

Pentru comercializare FRIGOREX SRL dispune de un spaţiu de 300 mp ce are ca 
destinaţie: birouri (proiectare + marketing) + showroom, deservit de un personal de înaltă 
calificare în domeniu în Galaţi Str. Constructorilor, Complex Comercial DORNA. 

Productia , ansamblarea si depozitarea echipamentelor se realizeaza la locatia din 
Branistea, DN 25 Galati-Tecuci, unde exista amenajata o hala de 1100 mp destinata 
spatiului de productie si ansamblare a urmatoarelor echipamente : 

- Unităț i de condensare, izolate fonic, cu compresoare COPELAND scrolls și semi-
hermetice, care pot fi proiectate ș i asamblate pentru  centrale frigorifice comerciale sau 
industriale. Putem proiecta echipamente pe necesitatea fiecarui client. 

- Echipamente pentru climatizarea aerului din cabinele podurilor rulante, unitatile 
de control electronic si convertizoare folosite in cazul otelariilor, a cuptoarelor unde 
temperaturile ambientale sunt extreme de mari (de ordinal +55…85°C),radiatii termice 
de intensitate crescuta, compozitie a aerului bogat in impuritati si mai mult de atat, 
vibratii puternice ce pot aparea in functionare 

ACTIVITATEA DE SERVICE este asigurata de FRIGOREX SRL prin echipe specializate. 
Societatea noastra dispune de personal autorizat si piese de schimb  pentru asigurarea 
punerilor in functiune, a service-ului in perioada de garantie si post-garantie, atat pentru 
echipamentele comercializate de societate cat si pentru alte echipamente.  

__________________________________________________________________________  
Înmatriculată la R.C. sub nr. J17/856/1998 
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Producția si ansamblarea echipamentelor se realizeaza la locația din Branistea, DN 25 
Galați-Tecuci, unde exista amenajată o hală de 1100 mp destinată spațiului de producție și 
ansamblare a următoarelor echipamente:

        - Agregate carcasate insonorizate, cu compresoare COPELAND scroll pentru 
aplicații de refrigerare pentru temperaturi medii și joase, cu agenți frigorifici ecologici 
fiind echipate complet pentru o instalare ușoară și rapidă.

        -  Centrale frigorifice pentru depozite cu atmosferă controlată pentru fructe si 
legume, industria cărnii, industria panificației realizate cu compresoare BITZER.

        - Echipamente pentru climatizarea aerului din cabinele podurilor rulante, cabine 
de comandă  și sălilor electrice in cadrul combinatelor siderurgice unde temperaturile 
ambientale sunt extreme de mari (de ordinul +55…85°C), radiații termice de intensitate 
crescută, compoziție a aerului bogat in impurități și vibrații puternice.

ACTIVITATEA DE SERVICE ȘI MONTAJ este asigurată de FRIGOREX SRL prin echipe 
specializate. Societatea noastră dispune de personal autorizat pentru service-ul in perioada 
de garanție și post-garanție. 

DOMENIUL DE ACTIVITATE al sociețătii FRIGOREX SRL constă în producerea și 
comercializarea unei game variate de echipamente de climatizare și ventilație, echipamente 
frigorifice, accesorii și piese de schimb pentru instalații de climatizare si ventilație, instalații 
frigorifice, precum și servicii de întreținere pentru produsele comercializate. 
Produsele comercializate de FRIGOREX SRL sunt recunoscute, testate si omologate in 
ROMANIA de instituțiile specializate și sunt însoțite de certificate de calitate si conformitate.

Pentru comercializare FRIGOREX SRL dispune de un spațiu de 300 mp ce are ca destinație: 
birouri (proiectare + marketing) + showroom, deservit de un personal de înaltă calificare în 
domeniu în Galaţi Str. Constructorilor, Complex Comercial DORNA.

http://www.frigorex.ro


8 9 Nr. 47 | Iunie 2017 | Jurnalul de AfaceriPETROL ȘI GAZE | Criomec, prima companie românească certificată MASE/UIC

De asemenea, un atu important în 
evoluția Criomec este permanenta dedica-
re către cercetare și aplicații tehnologice 
industriale, dezvoltate în domeniul crioge-
niei. În acest sens, compania s-a implicat 
activ, alături de Asociația Frigotehniștilor 
și Criogeniștilor din România și Instituții de 
învățământ universitare naționale, în orga-
nizarea primei Conferințe Internaționale de 
Criogenie și Tehnologii de Refrigerare, sub 
egida Institutului Internațional de Refrigerare 
de la Paris, care a avut loc în București în pe-
rioada 22 – 25 iunie 2016.

În cadrul conferinței au fost prezenta-
te 33 de lucrări științifice cu idei inovative în 
domeniul criogeniei și refrigerării, cu aplicații 
practice industriale și medicale. La acest 
eveniment au fost prezenți reprezentanți, 
cadre universitare, cercetători și investitori 
în domeniu din 16 țări: China, Cehia, Franța, 
Germania, Italia, România, Rusia, Slovenia, 
Spania, Suedia, Elveția, Olanda, Turcia, Marea 
Britanie, Ucraina și SUA.

Investiții planificate 
pentru viitor

Planurile de viitor ale Criomec 
sunt structurate în strategia de 
dezvoltare pe termen mediu și 
lung, strategie ce se axează pe 

extinderea domeniului de producție indus-
trială, specializare pe realizarea confecțiilor 
metalice, prefabricarea conductelor de ga-
barit ridicat, recondiționarea echipamentelor 
metalurgice și criogenice, iar conex acestor 
activități, servicii performante de acoperiri 
metalice anticorozive prin vopsire și sablare.

Așadar, proiectele de investiții plani-
ficate pentru viitor au în vedere extinderea 
spațiilor de producție existente prin achiziția 
și reamenajarea unor hale industriale în zona 
de est a orașului Galați și utilarea acestora cu 
echipamente moderne noi, în vederea reali-
zării acestor obiective.

„Planurile ambițioase pe care le-am an-
ticipat vor fi realizate cu eforturi susținute de 
creștere solidă și prudentă, investind din re-
sursele proprii, precum și din capital atras prin 
împrumuturi financiar bancare”, a susținut în 
încheiere prof. dr. ing. Alexandru Șerban, di-
rectorul general al Criomec. 

domeniul de activitate al companiei”, a afir-
mat directorul general al Criomec.

În plus, conducerea companiei a con-
siderat oportun ca o parte din rezultatele 
obținute de echipa Criomec să fie investită în 
viitorul comunității locale. Astfel, cu toate că 
zona Galațiului este, în continuare, dezavan-
tajată prin lipsa proiectelor de investiții la ni-
vel guvernamental, Criomec – prin implicare 
directă și în calitate de membru în organizația 
Patronatelor IMM Galați – a contribuit la rea-
lizarea unor evenimente culturale, acordarea 
de burse private studenților merituoși, dez-
voltarea unor proiecte educaționale și de in-
ternship pentru studenții Facultăților de profil 
tehnic din Galați, Brașov și București.

Prima Conferință 
Internațională de 
Criogenie 

„Ca o încununare a eforturilor unei între-
gi echipe, am putut să menținem un standard 
ridicat al calității serviciilor furnizate, reputația 
câștigată prin seriozitate și recunoașterea 
în piața locală, cu motivație și perspective 
ambițioase de confirmare la nivel european”, 
ne-a mai declarat directorul general al Criomec.

Altfel spus, principalul avantaj compe-
titiv care diferențiază Criomec de alte com-
panii cu același domeniu de activitate este 
resursa umană. Drept urmare, în octombrie 
2016, compania a obținut Premiul Special din 
partea Patronatelor IMM pentru Performanță 
și Calitatea serviciilor oferite, conform stan-
dardelor europene.

„În ianuarie 2017 am primit, la sediul 
Criomec, vizita oficială a Ambasadorului SUA, 
Excelența Sa domnul Hans Klemm, marcând 
prin acest eveniment încrederea în potențialul 
de afaceri din zona de sud-est a României”, a 
completat prof. dr. ing. Alexandru Șerban, di-
rectorul general al companiei.

Proiectele de investiții planificate 
pentru viitor vizează extinderea 

spațiilor de producție prin achiziția 
și reamenajarea unor hale industriale 
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