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ABSTRACT: A brief overview of  the evolution of complex equipment manufacturing industry in the last 50 years and the current 
global situation regarding the production of complex equipment in the context of globalization. Innovation, restructuring and 
development measurements implemented in the UZINSIDER companies enabling to adapt to a competitive market. 
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REZUMAT: O sinteza a evoluției industriei producătoare de echipamente complexe in ultimii 50 de ani, si situația actuală 
pe plan mondial privind producția de echipamente complexe in contextul globalizării. Măsurile de INOVARE, restructurare 
si dezvoltare implementate in companiile UZINSIDER pentru adaptarea la piața concurențiala. 
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1. INDUSTRIA ROMÂNEASCA ATINGE 
APOGEUL DEZVOLTĂRII DIN PUNCT DE 

VEDERE STRUCTURAL IN PERIOADA 1965 – 
1988 

 
- Au fost realizate investiții de mare anvergura in 
toate domeniile: minerit, hidroenergetica, 
termoenergetica, industria materialelor de construcții, 
transporturi, chimie, metalurgie, automobile, 
tractoare, avioane, energetica nucleara. 
- Industria româneasca realiza obiective complexe la 
cheie, exporta fabrici de ciment, centrale hidro, 
centrale termo, combinate chimice. 
- Aceste realizări au fost posibile prin dezvoltarea 
fara precedent a industriei constructoare de mașini pe 
baza de licențe de produs preluate de la marii 
producători de pe piața mondiala. 
- Câteva exemple de echipamente tehnologice, 
realizate după licențe, cu precizarea saltului tehnic si 
tehnologic atins. 
 Asimilarea otelurilor speciale, înalt aliate, pentru 

fabricația turbinelor cu abur, temperaturi de lucru 
450˚C, presiuni 200bar (cu condiții de rezistenta la 
fluaj) 
 Acoperiri metalice cu material scumpe – canal 

combustibil U1 si U2 Cernavoda 
 Suduri canal combustibil U1 si U2 Cernavoda 

fara aport de material 
 Echipamentele de clasa I  nuclear  
- Pompe de circulație 1000kW VVR 
- Presurizor degazor 
- Canal combustibil (fiting) 
- Robot pentru incarcarea combustibilului 

Tabelul. 1 
 

  

 Înainte de 
preluare 
licența   

După 
preluare 
licența   

Cuptoare 
electrice pentru 
topire otel   

Licența GHH 
 2 ÷ 

15 to/sj   
70 to/sj 

÷120 to/sj  

Instalații de 
tratare a otelului 
in vid 

Manesman - 70 to/sj  

Prese hidraulice 
Manesman 
Demag 

1,5 ÷  
2,5 MN  

60 ÷ 
120MN  

Linii pentru 
fabricația 
cimentului   

FLSMITH 800 to/zi   3.200 to/zi 

Cazane 
energetice   

Babckok 
100 ÷  

320 to/h  
500 ÷ 1250 

to/h  

Turbine cu abur  
General 
Electric, 
Alstom 

50MW  
330 ÷  

700 MW  

Motoare termice, 
de tracțiune  si 
navale lente 

Sulzer, MAN 500CP  28.000CP 

Avioane  -  BAC 1-11 

Autoturisme   Renault 1100 cm3 
1300 ÷ 

1600cm3  
Echipamente 
pentru centrale 
nucleare  VVR  

Vase de avarie - 
400-

1000MW 

Echipamente 
pentru centrale 
nucleare 
CANDU 

AECL Canada - 700MW 

 
- Ingineria româneasca s-a confruntat cu probleme 
tehnologice complexe: 
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2. REALITĂȚILE ANILOR 1990 

- Reducerea masiva a investițiilor interne (unele 
justificat) 
- Reducerea drastica a exportului pe relația Cliring  
- Licențele anilor ’65 – ’75 – expira, sunt depășite 
fizic si  moral 
- Cazul Dacia – Renault - un succes, , ceea ce nu s-a 
întâmplat cu mașinile agricole, tractoarele si turbinele 
cu abur.  
- Procesul de globalizare pe plan mondial se 
accelerează 
- Astăzi, liderii mondiali împart piața: 
o In domeniul echipamentelor complexe energetice 

: General Electric deține 52% si Siemens 44% 
o In domeniul echipamentelor metalurgice 

conglomeratul PRIMETALS a reunit firmele 
VOEST Alpine Austria si SIEMENS Germania 
si HITACHI Japonia – controlează licențele de 
echipamente si tehnologii 

Cercetarea fundamentala aplicata face poziționarea 
acestora ca lideri mondiali. 
 
 

3. GRUPUL UZINSIDER – PROFIL DE 
ACTIVITATE 

 
- Fabricarea de echipamente complexe pentru 
protecția mediului. 
- Inginerie, producție si comerț  de echipamente si 
parti de echipamente specifice pentru industria 
metalurgica si a materialelor de construcții. 
- Fabricarea de echipamente pentru centralele 
energetice in cogenerare cu puteri cuprinse intre 40 ÷ 
400MW 
- Fabricarea de echipamente complexe pentru 
industria cauciucului. 
 

4. MASURILE DE INOVARE, 
RESTRUCTURARE SI DEZVOLTARE 

IMPLEMENTATE IN COMPANIILE SALE 
PENTRU ADAPTAREA LA PIAȚA 

CONCURENȚIALA: 
 
UZINSIDER adopta strategia de dezvoltare, 
restructurare si inovare pentru a deveni subfurnizor de 
echipamente pentru cele mai mari firme prezente pe 
piața: General Electric, Siemens, Donalson, Arcelor 
Mitall, Michelin 
In lucrare, sunt detaliate masurile implementate in 
fiecare companie pentru adaptarea la piața concurențiala, 
ce presupune: 
o Performanta tehnologica 
o Calitate 
o Termene de execuție 
o Preț competitiv 
 
Aceste cerințe au fost asigurate prin următoarele masuri: 
 
1. Reorganizarea fundamentala a fluxurilor de fabricație 
 Organizare flux montaj specific pe tipuri de 
echipamente 

 Dotarea cu instalații de ultima generație pentru 
debitare (gaz, plasma, laser, apa) 
 

 
 
Fig.1 Masina de debitat cu LASER  6 kW 6000x2000 
mm /25mm FIBERMARK LM6000 
 
 Dotări cu echipamente de sudare de ultima 
generație 
 Instalatii pentru deformare la rece cu comanda 
numerica 

 

 
 

Fig.2 Presa de îndoit tabla CNC 1000to/7m model 
POWER BAND 7100-1000 
 
 Dotarea cu mașini cu comanda numerica specifice 
fabricării de echipament complex. 
 Modernizarea mașinilor directoare existente 
 Dotări cu echipamente de ultima generație pentru 
tratament termic si vopsire 
 
2.  Compartimentul de pregătire a fabricației a fost 
dotat cu licențe de procesare a documentației astfel 
incat documentația primita de la partener sa fie 
procesata din 3D in documentație tehnologica de 
execuție 
 Managementul producției de echipamente complexe 
este realizat numai de ingineri cu o înalta pregătire si 
experiența profesionala 
 Procedurile de asigurare a calitatii sunt convenite cu 
partenerul de contract si se stabilesc puncte obligatorii 
de control la care participa specialiștii beneficiarului 
pentru recepție pe faze de execuție.  
 Recepția finala se realizează cu aparatura specifica 
complexității componentelor recepționate. Caz laser 
3D  
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Tabelul 2. Evoluția performantelor pentru debitare tabla cu grosime 10 mm , calitate ol52 (s355j2) 

 
Echipament 

Dim. max tabla / Grosime 
max. tabla 

An fab. 
Vit. taiere 
[m/ min] 

Ab. dim. 
[mm] 

O
X

IG
A

Z
 Mașini de debitat cu OXIGAZ 

OXYCUT 1200 
6000x 2000 mm / 120mm 2006 0,5 0,5 

Mașina de debitat cu OXIGAZ 
OXYTOME 30 HPC 3X12 

12000x 3000 mm / 120mm 2013 0,53 0,5 

PL
A

SM
A

 

Mașina de debitat  cu PLASMA 24000x 3500 mm / 25mm 2000 1 1,5 
Mașina de debitat cu  PLASMA SPL  6000x2000 mm /25mm 2006 2,5 1 

Mașina de debitat  cu JET DE 
APA/PLASMA DUALINE SOITAAB 

6000x 2000 mm  
/38 mm – cu perforare 
interioara /64 mm – cu 
perforare din exterior 

2015 
apa 0,2 -0,5 
 
plasma  3 

0,1 
 
0,3-0,5  

L
A

SE
R

 

Mașina de debitat cu 
LASERTRUMATIC TCL 4030 

4000x 2000 mm  10mm 2002 1 0,1 

Mașina de debitat cu LASER 
FIBERMARK LM6000 

6000x 2000 mm /25mm 2015 2 0,1 

 

 
 

Fig. 3 Sistem masura 3D LASER (Compus din: LASER 
traker; Brat de masura 3D;  Unitate de scanare 3D) 
 

 
 
Fig 4. Linie tehnologica pentru fabricație anvelope de 
dimensiuni mari (4500mm) 

  
 

 
 

 
 

5. CONCLUZII 
 
INOVAREA TEHNICA este impusa de PIAȚA! 
 
EXISTENTA INDUSTRIEI depinde de PIAȚA! 
 

Grupul UZINSIDER își manifesta întreaga 
disponibilitate privind  colaborarea cu personalități 
din învățământ si cercetare pentru identificarea si 
realizarea de produse noi, competitive  si solicitate de 
piața!  
 Recepția unei linii tehnologice de fabricație 
necesita premontaj si probe la rece in fabrica.  

 


