1994
Partener de încredere pentru proiecte industriale „la cheie”

Istoric si Evolutie
CRIOMEC SA activează din 1994 în peisajul românesc al producţiei și serviciilor industriale.
In calitate de antreprenor general, CRIOMEC poate realiza proiecte industriale complexe, oferind soluţii integrate care încep cu
serviciile de proiectare, procurare, execuţie și montaj, punere în funcțiune și mentenanţă, pentru toate disciplinele tehnice
implicate: construcții civile, instalații tehnologice, echipamente dinamice, instalații electrice și de automatizări.
Expertiza companiei, acoperă domenii importante ale industriei: petrochimie, gaze tehnice, criogenie, metalurgie, termoenergetică și
turboagregate.

2014

2019

2004

1994
Cifra de afaceri 0,25 mil.€
9 salariati

Cifra de afaceri 11 mil.€
359 salariati
Cifra de afaceri 1,5 mil.€
106 salariati

Cifra de afaceri 16 mil.€
556 salariati

Structura Organizaţională
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Competenţe
Departamentul de Proiectare poate realiza proiecte pentru diverse tehnologii și echipamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Linii vacumate pentru vehicularea lichidelor criogenice;
Instalaţii de separarea aerului;
Reţele de gaze medicale pentru spitale și laboratoare;
Soluţii privind detaliile tehnice de execuţie pentru construcţiile civile și industriale,
structuri din beton și metalice.
Elaborarea documentaţiei tehnice care necesită obţinerea autorizărilor ISCIR, a
rezervoarelor sub presiune, cazane și schimbătoare de caldură;
Obţinerea de avize pentru facilităţi de distribuţie GPL;
Protecţia mediului și combaterea poluării;
Centrale termice si reţele de apă, de încălzire, ventilaţie, aer condiţionat, electrice
și automatizări.

Competenţe

Departamentul de Montaj și Mentenanţă Echipamente Dinamice, grupează
specialiști cu o experienţă vastă în montajul și service-ul:
• Turbocompresoarelor de aer, azot sau
oxigen;
• Compresoarelor cu piston,
cu membrană, cu șurub;
• Turbinelor de expansiune;
• Tubinelor cu abur;
• Pompelor criogenice;
• Suflantelor.

Competenţe
Departamentul Electric și de Automatizări , oferă soluţii complete pentru realizarea oricărui tip de
instalaţie electrică, precum și servicii privind toate aspectele automatizării proceselor:
• Proiectarea și executarea reţelelor electrice exterioare și interioare pentru construcţii civile și
industriale, branșamente aeriene și subterane pâna la tensiunea nominala de 20 KV;
• Incercări și verificări periodice necesare în instalaţii electrice de joasă și medie tensiune
(PRAM si PAT, prize de pamânt, rezistenţe de izolaţie);
• Echipamente și sisteme pentru automatizarea proceselor industriale, cu implementarea aplicaţiilor
software;
• Managementul proceselor tehnologice complexe cu folosirea utilajelor automate programabile;
• Aplicaţii pentru protecţia mediului: monitorizări de noxe, pulberi și deşeuri;
• Monitorizare de consumuri si dispecerat energetic distribuit;
• Consultaţa și servicii de instruirea operatorilor.

Competenţe
Departamentul Service Instalaţii Criogenice, deţine tehnologia și
cunoștinţele care permit realizarea de lucrări cu aplicaţie directa în industria
farmaceutica, alimentară și petrochimică, pentru:

• Executarea liniilor vacumate pentru vehicularea lichidelor criogenice;
• Executarea liniilor de vehiculare a gazelor tehnice care implică riscuri mari
în utilizare, precum oxigenul, acetilena și hidrogenul;
• Montarea și punerea în funcţiune a tunelelor criogenice și a camerelor
frigorifice;
• Montarea și punerea în funcţiune a mixerelor de gaze pentru diferite
aplicaţii industriale;
• Execuţia reţelelor de gaze medicale pentru spitale și laboratoare;
• Proiectarea și executarea staţiilor de îmbuteliere.a

Competenţe
Departamentul de Montaj & Reparaţii instalatii industriale
și Departamentul de Reparaţii utilaje
pot aborda lucrări care necesita competenţe deosebite precum:
• montarea și punerea în funcţiune a oricărui tip de compresor industrial;
• reparaţii capitale ale unei game variate de echipamente dinamice;
• montarea și repararea instalaţiilor de separare aer;
• instalaţii de combustibil BIO-DIESEL;
• instalaţii de stocare și distribuţie GPL.
• montaj utilaje complexe;
• sudură în argon, specifică materialelor din oţel-inox austenitic;
• construcţie de rezervoare sub presiune, cazane și schimbătoare de caldură;
• reparaţii și modernizări ale obiectivelor din domeniul metalurgic: uzine
cocso-chimice, oţelarii, furnale, Laminoare de Tablă Groasă și Laminoare de
Benzi la Rece.

Competenţe

Departamentul Construcţiilor civile
și industriale, poate realiza: lucrări de
terasament, construcţii cu structura de
rezistenţa din beton armat monolit, confecţii
metalice, platforme betonate, forare de
puţuri, rezervoare de apă.ivaje.

Fabricaţie
Departamentul de Confecţii metalice,
valorifică resursa
umană de înalta
calificare şi dotările tehnice a peste
11.500 m2 spaţii de producţie , ce cuprind
echipamente performante de: prelucrări
mecanice, debitare, şanfrenare, roluit
(tablă, profile , ţeavă), sudură, în producţia
de confecţii metalice și structuri de oţel
diverse (ansamble sudate, tevi, skid-uri
etc), completând astfel oferta serviciilor
de montaj instalaţii industriale.
Sediul central, str. Drumul de Centură, nr.63 Galaţi România
Punct de lucru. Str. Calea Prutului nr.12, Galaţi România
2
Platforme betonate - 34.000 m2
Hale de producţie – 2.000 m
Hale de producţie– 9.500 m2

Capabilităţi Tehnice
Echipamente de ridicare
7 Poduri rulante de 12.5 to
2 Poduri rulante de 8 to

Automacara de 40 to
Stivuitoare

Capabilităţi Tehnice

Echipamente de tăiere
Maşina de debitat cu Plasma&Oxy CNC, tip Vanad Proxima
25/120 + RotCUT10 tip 500; Sursa 260A Hyperterm – 12000x3000
mm Table; grosime maxima 300 mm

Fierastrău cu banda: MACC Special 280 CSO/ MACC Special 410
DI /MACC Special 650 DI

Capabilităţi Tehnice
Echipamente de roluit
Tablă - Echipament de roluit tip DAVI MCB E-30/S – CNC
- Dispozitiv de îndoire tip DURMA AD-R 30320 – CNC
Profile - Echipament de roluit tip DAVI MCP 11 – CNC
Ţeava - Maşini de roluit ţeava cu diametrul pâna la 2 inch

Capabilităţi Tehnice

Sablare & Vopsire - efectuate în cabine având
urmatoarele dimensiuni:
Sablare - L 14 m x l 5m x H 4,5m
Vopsire – L 18m x l 6,5m x H 4,5m

Capabilităţi Tehnice
Şanfrenare -Maşini tip: LKF 200-1/ TIP MF 3

Echipamente de sudură într-o gamă cuprinsă:
150 – 800 A (FRONIUS/LORCH/MILLER/ESAB/WECO)
Tip: GMAW; TIG; ORBITAL; MMA; ARC-AIR

Echipamente pentru
prelucrări mecanice
Strunguri 800x3000 mm /
Freze FUS22 / Maşini de găurit

Proiectele tip SKID, sunt reprezentate de construcţii
metalice tip platforme fixe sau mobile, ce sunt integrate
în fluxul tehnologic.
Proiecte reprezentative: Linde Gaz Romania /Mai 2013
Furnizare și automatizare proces de ardere tip LTOF,
Metalsil Prod Brașov.
Caracteristici tehnice: fluid de lucru oxigen,
temperatura: 200/+500C, presiune: 10 bar,
material utilizat: oţel inox A304.

Confecţii metalice REKTI & HEX Box,
proiect Kedainiai Lituania
Client: Linde AG
Perioada: Mar - Sept 2019

Instalaţii tip SKID

Structuri metalice complexe

Portofoliu

Filtre & Tubulatură

Portofoliu

Prefabricare tubulatura inox
Client: Linde AG
Perioada: Aug - Nov.2019
Scop: prefabricare și livrare tubulatură inox pentru
Sabine Pass

Conducte de recirculare gaz - Fabricare şi livrare sistem
de conducte de recirculare gaz, cu greutatea de 228.514 kg
Client: Primetals Technologies GmbH Austria
Perioada: Ian – Apr.2019

Portofoliu

Filtre & Tubulatură

Fabricaţie construcţii metalice
Client: FLSmidth Danemarca
Perioada: 2018
Locaţie : Fabrica de ciment Heidelberg Ungaria
Scop: Fabricare parţi filtre pentru precipitator electrostatic

Industrii de proces

Portofoliu

TRANSGAZ modernizare staţie de compresie gaze
Locaţie: Siliştea Brăila, România
Client: I.R.I.G.C. Impex SRL România
Perioada: Apr. – Nov. 2020
Scop: Procurare materiale, prefabricare şi montaj
instalaţii şi echipamente tehnologice, probe de
presiune. Instalaţii anexe funcţionarii grupurilor de
comprimare gaze: montaj echipamente tehnologice
pentru aer instrumental şi azot.

Industrii de proces

Portofoliu
Proiect de reparaţii capitale instalaţii industriale Fabrica
de Hidrogen 18500 NmcH
Locaţie: Preemraff Gothenborg, Suedia
Client: Hydrochem, Linde Engineering Division of North
America
Perioada: Apr. 2018 – Ian.2019
Scop: Lucrări mecanice, electrice şi de automatizare.

Industrii de proces

Portofoliu

Terminal nou de gaz, Gassco AS Germania
Locaţie: Emdem Germania
Client: Linde Engineering AG
Perioada: Oct. 2015 – Feb.2016
Scop: Reparaţii mecanice instalaţii gaz natural. Montaj echipamente.

Industrii de proces

Portofoliu

Fabrica de Hidrogen Linde Petrobrazi
Locaţie: OMV Petrom Ploiești România
Perioada: 2013 - 2014
Scop: proiect la cheie - lucrări de
construcţii civile și industriale, instalaţii
electrice și de automatizare, punere în
funcţiune.

Fabrica de Separarea Aerului Linde Galaţi
GOX 60000 Nmc
Locaţie: ArcelorMittal Galati, Romania
Perioada: 2011 - 2012
Scop: proiectare construcţii industriale;
execuţie și montaj instalaţii (aprox. 400 to);
montare echipamente de mare capacitate (cu
macarale pe şenile de 700 to.); teste de
presiune; lucrări electrice și de automatizări;
punerea în funcţiune a echipamentelor și
training personal.

Centrală Electrica

Portofoliu
EDF 240MW Centrala Electica Corsica, Franţa
Client: Boccard France
Perioada: 2012 – 2014
Scop: Montarea, alinierea şi punerea în funcţiune a
motoarelor diesel MAN şi a generatoarelor electrice ;
Montarea şi punerea în funcţiune a turnurilor de răcire cu
structură metalică; Montare a 7 poduri rulante; Lucrări de
construcţie structură metalică și a reţelei de ţevi; Execuţie şi
instalare a 8 rezervoare metalice pentru fluide tehnologice
(Φmax.30 m); Execuţie instalaţie pentru prevenire incendii.

Echipamente Dinamice

Portofoliu

Modernizare Turbogeneratoare
TG1 / TG2 – 7MW
Locaţie: ArcelorMittal Galaţi,
România
Perioada: Dec.2014 – Apr.2015
Lucrări executate:
Proiectare, mecanice, montaj
instalaţii electrice și de
automatizare.

Echipamente Dinamice

Portofoliu

Portofoliu

Metalurgie

Fabricare și montaj Cauper nr.1 aferent Furnal nr.5
Client: ArcelorMittal Galaţi Romania
Perioada: Feb.2019 – Sept.2020
Scop: Fabricarea și montarea învelișului de oţel: fabricarea învelișului de
oţel al cuptorului, instalarea grinzilor de susţinere a cochiliei; platforme și
structuri metalice suplimentare susţinute de carcasa, Instalarea
armăturilor; tubulatură; lucrari de automatizare și montaj senzori.

Metalurgie

Portofoliu

Proiect pentru înlocuirea sistemului SM 5 ESP cu un Filtru hibrid
Client: ArcelorMittal Galati
Perioada: April – Nov.2019
Scop: Lucrările de montaj legate de transformarea SM5 ESP existent, în filtru hibrid, includ: proiectare detaliu pentru
lucrări civile și instalaţii electrice; furnizarea, fabricarea și montarea tuturor structurilor metalice necesare pe şantier,
teste de performanţă, punerea în funcţiune.

Portofoliu

Metalurgie

Proiect de reparaţii urgente la Furnalul nr.2
Client: ArcelorMittal Gornicza Polonia
Perioada: Mar.2017 - Aug.2018
Scop: Lucrari de reparaţii: transvazare
Salamander; curăţarea și repararea interioară
a furnalului; înlocuire cuvă; demontarea şi
rectificarea blocărilor carbonice.

Metalurgie

Portofoliu

Proiect de modernizare instalaţii furnal ArcelorMittal Zenica,
Bosnia & Hertegovina
Client: Danieli Corus BV Olanda
Perioada: Iul.2017 - Iul.2018
Scop: Lucrări mecanice şi înlocuire instalaţii aferente furnal.

CRIOMEC SA Germania
Wertherbrucher
Straße 13,SA
46459
Rees, Germania
CRIOMEC
Deutschland

Email: office@criomecsa.ro; Website :www.criomecsa.ro

Tel: +49
02850 3079960;
Fax:13,
+4946459
02850
3079970
Wertherbrucher
Straße
Rees,
Germany
Phone: +49 02850 3079960; Fax: +49 02850 3079970

CRIOMEC SA România

CRIOMEC SA România

Headquarters
- 63Galaţi
Drumul de Centura street, 800248 Galati
Sediu
central
–
str.
Drumul
de
Centura
nr.63,
800248
Email: office@criomecsa.ro; Website
Production
12 Calea
Prutului street, 800219 Galati
Punct de lucru, Hale de producţie – str. Calea
Prutului premises:
nr.12, 800219
Galaţi
:www.criomecsa.ro
Phone: +40.236.312437; Fax: +40.236.463059;
Tel: +40.236.312437; Fax: +40.236.463059

