Inaugurarea noilor laboratoare TenarisSilcotub

Zalău, 25 septembrie, 2009 – Tenaris a inaugurat oficial astăzi, la Zalău, noile laboratoare
ale companiei, în urma unei investiţii de 3,5 milioane de dolari. Obiectivul: asigurarea unei
garanţii a calităţii absolute a produselor livrate clienţilor, prin echipamente moderne, de
precizie şi prin automatizarea procesului de testare.
Noua clădire, având o suprafaţă totală de 1.300 metri pătraţi, este structurată pe 2 nivele - un
nivel dedicat laboratoarelor şi un nivel împărţit în spaţii de birouri şi săli de întâlniri – oferă
condiţii de lucru moderne pentru personalul din departamentele Calitate şi Inginerie de Produs.
Valoarea investiției se ridică la peste 3,5 milioane de dolari, acoperind lucrări de construcţii şi
instalaţii şi achiziţia de echipamente şi aparatură.
„Noile laboratoare au fost întotdeauna un proiect prioritar, deoarece calitatea produselor
noastre, cercetarea de noi tehnologii şi dezvoltarea de noi produse au fost întotdeauna
instrumentele fundamentale de diferenţiere a Tenaris faţă de concurenţă. Acest proiect este o
confirmare a proiectului industrial Tenaris pe termen lung, a angajamentului companiei faţă de
România, faţă de clienţi, angajaţi şi comunitatea din care facem parte. O realizare de care
suntem foarte mândri,” a spus Gabriel Podskubka, Vicepreşedinte Executiv TenarisSilcotub.
Testele efectuate în noile laboratoare asigură certificarea calităţii produselor cu aplicaţii în
industria de petrol şi gaze, industria energetică, mecanică, auto sau în construcţii civile şi
industriale. Noile echipamente şi sistemul de automatizare a procesului de testare permit
înregistrarea automată a rezultatelor testelor, un atribut important privind transparența
Tenaris.
De la începutul acestui an, TenarisSilcotub este concentrată pe strategia de depăşire a situaţiei
dificile în care se află în prezent, în contextul crizei economice mondiale, privită însă ca o
oportunitate. Planul de acţiune al companiei este menit să îi îmbunătăţească competitivitatea
pe termen lung, iar printre componentele acestuia se numără continuarea investițiilor
strategice, întărirea relaţiilor cu clienţii, dezvoltarea de noi produse în vederea câştigării de
pieţe noi şi perfecţionarea resurselor umane. În anul bugetar 2008-2009, TenarisSilcotub a
avut un buget de investiţii de peste 25 de milioane de dolari.
Despre TenarisSilcotub
TenarisSilcotub – divizia de producţie a Tenaris în România - este cel mai important producător
român de ţevi fără sudură de diametre mici utilizate în diverse aplicații din industria
energetică, mecanică şi auto, având o capacitate anuală de producţie de 200.000 de tone de
produse finite. Aproximativ 1.200 de persoane lucrează în cele două unități de producție ale
sale, oţelăria din Călărași şi fabrica de ţevi din Zalău.
Despre Tenaris
Tenaris este lider global în producţia şi furnizarea de produse tubulare şi servicii utilizate în
activităţile de foraj, exploatare şi producţie a petrolului şi a gazelor, şi lider în furnizarea de

produse tubulare utilizate în industria energetică şi petrochimică, precum şi în aplicaţii
specializate din domeniul auto-moto şi industrial.
Cu vânzări anuale de 12 miliarde de dolari şi cu 24,000 de angajaţi (*), Tenaris operează
unităţi de producţie în Argentina, Brazilia, Canada, Columbia, Italia, Japonia, Mexic, România,
Statele Unite ale Americii şi Venezuela, având o capacitate anuală de 6 milioane de tone de
ţevi. Tenaris este cotată la bursele de la New York, Milano, Buenos Aires şi Mexico City.
(*) date la 31.12.2008

