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Normandia este o companie de servicii industriale, înființată la Brașov, în anul 1992.

În ultimii ani, Normandia a înregistrat o creștere constantă a cifrei de afaceri și a 
numărului de angajați. Am sărbătorit 25 de ani de activitate industrială și am 
depășit pragul de 100 de angajați.

Profesionalismul, experiența, motivația și agilitatea sunt câteva din calitățile care 
au contribuit la dinamica organizației noastre.

Oamenii reprezintă forța organizației noastre. Cei mai vechi dintre angajați 
lucrează la Normandia încă din anul 1992.

Loialitatea colegilor care au ales Normandia încă de la înființarea ei constituie un 
exemplu pentru noii angajați și o recomandare pentru clienții noștri.

Investim în dezvoltarea profesională a specialiștilor noștri și le mulțumim pentru 
atașamentul lor.

ECHIPA POTRIVITĂ 
PROIECTULUI TĂU INDUSTRIAL



·   montaj și asamblare de echipamente industriale
·   instalare de linii industiale
·   instalații electrice – proiecte industriale și civile 
·   automatizări
·   servicii de mentenanță industrială 
·   transfer de echipamente industriale
·   instalații HVAC

Normandia este specializată în servicii industriale diverse. 

Echipele noastre de tehnicieni și ingineri calificați intervin în majoritatea țărilor 
europene, dar și pe alte continente. Clienții noștri sunt lideri de piață europeni și 
mondiali, recunoscuți în următoarele sectoare industriale: industria automotive, 
industria alimentară, managementul deșeurilor, intralogistică, imprimerie, 
industria ambalajelor etc.

SERVICIILE NOASTRE



LUCRĂRI ELECTRICE

Instalații electrice industriale, 
civile și producția 

de tablouri electrice.

MONTAJ INDUSTRIAL

Montaj, instalare și punere 
în funcțiune de echipamente și 

linii industriale.

MENTENANȚĂ INDUSTRIALĂ

Mentenanță industrială: 
servicii de mentenață reactivă, 

preventivă și corectivă.

TRANSFER INDUSTRIAL

Servicii de transfer industrial: 
demontare, transport, remontare / 

asistență la punere în funcțiune.





·   prese mecanice și hidraulice 
·   mașini injecție mase plastice
·   roboți industriali
·   cabine de vopsire
·   mașini de tăiere
·   echipamente și utilaje tipografice și de ambalare   

Cei peste 25 de ani de experiență în montajul și punerea în funcțiune a unor game 
diverse de mașini și echipamente industriale se reflectă în maturitatea, 
profesionalismul și flexibilitatea tehnicienilor noștri.

Odată cu finalizarea unui număr de 205 de proiecte în anul 2018, Normandia 
devine furnizor constant de servicii  industriale pentru lideri de piață din România 
și alte țări din Europa, menținând parteneriate de succes.

MONTAJ MAȘINI 
ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 



Proiect Normandia   în Sardinia, Italia, managementul deșeurilor.
Centru de sortare a deșeurilor.  

Proiect Normandia   în   Argeș, România, industria automotive.
Montaj mecanic și instalare electrică a două prese Spiertz, fiecare de 250 tf.



·   linii de asamblare pentru industria automotive
·   instalare de roboți industriali 
·   sisteme de conveioare
·   linii de producție și ambalare pentru industria alimentară 
·   instalații pentru domeniul panificației și patiseriei industriale 
·   instalații de sortare a deșeurilor  
·   echipamente pentru imprimerie

Fie că este vorba de instalarea unei linii sau a unei fabrici complete de producție, 
tehnicienii noștri au experiența și competențele necesare pentru a răspunde 
oricărei provocări.  

Lucrările de instalare în industria alimentară, mai precis în domeniul  panificației 
industriale, sunt deja o tradiție pentru Normandia. Proiectele noastre în această 
industrie au fost demarate în anul 2011, la Cluj, odată cu instalarea unei linii de 
producție automate Mecatherm Mega Line II. De atunci, echipele de tehnicieni de 
la Normandia instalează în Franța, Belgia, Olanda, Germania, Elveția, Italia, Polonia 
și Turcia cea mai mare parte din echipamentele destinate panificației industriale, 
concepute de partenerul nostru francez Mecatherm.

Descoperiți detalii ale proiectelor noastre în diverse industrii:
www.normandia.ro/referinte

INSTALARE LINII INDUSTRIALE



Proiect Normandia în Hoppegarten, Germania, industria alimentară.
Instalarea unei linii de producție automate, destinată panificației  industriale.

Proiect Normandia în Yonne, Franța, industria ambalării.
Instalarea și punerea în funcțiune a unei linii automate de transport paleți.



·   mașini injecție mase plastice 
·   prese hidraulice, mașini CNC 
·   industria automotive
·   mașini și utilaje tipografice și de ambalare 
·   linii de producție pentru industria alimentară 
·   instalații de tratare a deșeurilor 
·   echipamente pentru intralogistică  

Odată cu creșterea constantă a lucrărilor de montaj și cu diversificarea 
echipamentelor asupra cărora operează, tehnicienii noștri au devenit  din ce în ce 
mai vigilenți la buna funcționare a acestora.
Normandia asigură mentenanța mecanică și electrică a echipamentelor și liniilor 
de producție complexe, în diverse industrii.  

Astfel, în industria tipografică, Normandia este furnizor exclusiv de servicii de 
mentenanță mecanică și electrică, 24/24, 7/7, pentru unul din clienții noștri majori  
din România. Grație echipei noastre de profesioniști, suntem deja în al 10-lea an de 
colaborare cu acest client. 

Mai multe informații despre proiectele noastre de mentenanță sunt disponibile pe: 
www.normandia.ro/referinte

MENTENANȚĂ INDUSTRIALĂ



Proiect Normandia în Brașov, România, imprimerie.
Mentenanță mecanică și electrică. 

Proiect Normandia în Brașov,  România,  industria automotive.
Mentenanță   planificată și predictivă pentru mașini CNC. 



·   componente electrice, pneumatice, electronice  
·   sisteme automate

Tehnicienii Normandia sunt la fel de competenți și flexibili când instalează 
componente electrice, electronice, pneumatice și sisteme automate.
Realizăm instalații electrice complexe, de la montarea de trasee de cabluri până la 
racordarea dulapurilor electrice. 

Normandia oferă, în egală măsură, servicii de mentenanță electrică și revizii 
periodice, pentru a garanta funcționarea optimă a echipamentelor Dvs.

LUCRĂRI ELECTRICE 
INDUSTRIALE 



Proiect Normandia în Isère, Franța – Installații electrice și automate. Proiect Normandia în Seine-et-Marne, Franța – Instalații electrice. 



Tensiune joasă și medie: Curenți slabi:

·   paturi de cabluri
·   tablouri electrice 
·   cablare
·   iluminat interior și exterior
·   împământări
·   paratrăsnete

·   voce-date
·   control acces
·   supraveghere video
·   anti-efracție
·   anti-incendiu
·   domotică (GTB-Building        
    Management System) 

Pentru maxim de randament, mașinile și echipamentele au nevoie de spații 
adecvate. Realizăm instalații electrice civile și oferim clienților comerciali și 
rezidențiali servicii de mentenanță electrică.   

Normandia a dobândit experiență în domeniul instalațiilor electrice, iar azi 
produce tablouri electrice pentru partenerii ei europeni.

LUCRĂRI ELECTRICE CIVILE



Proiect Normandia în Moselle, Franța – Instalarea de sisteme electrice. Proiect Normandia în Vaucluse, Franța – Instalații electrice. 



·   demontare
·   curățare profesională
·   ambalare în vederea transportului
·   manipulare și încărcare pe camioane/containere
·   transport rutier/maritim către destinația finală
    inclusiv operațiuni și formalități logistice  
·   reinstalare și punere în funcțiune/asistență la punere în funcțiune 
·   coordonare permanentă cu personalul clientului 
·   management de proiect

Normandia oferă soluții complete de transfer, pentru toate tipurile de 
echipamente industriale. Cei mai mulți dintre clienții noștri apreciază atenția pe 
care o acordăm siguranței, precum și termenului scurt alocat transferului 
echipamentelor sau liniilor industriale.

TRANSFER ECHIPAMENTE 
ȘI LINII INDUSTRIALE



Proiect Normandia, industria automotive – Transferul unei mașini de 
termoformare  din Landau an der Isar, Germania în Codlea, România.

Proiect Normandia, industria automotive – Transferul unei linii de 
producție din Tienen, Belgia la Sibiu, România. 



Certificare ANRE (Autoritatea 
Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei) CERTIFICARE 
pentru realizarea instalațiilor 
electrice de joasă și medie tensiune. 

CERTIFICAT pentru proiectarea și 
fabricarea sistemelor de detecție și 
avertizare incendiu.

LICENȚĂ pentru instalarea, mentenanța 
și proiectarea sistemelor de detecție 
și semnalizare efracție.

CERTIFICARE ISO 9001.

CERTIFICĂRI





·   mecanici
·   electricieni
·   electromecanici 
·   instalatori
·   sudori

·   operatori motostivuitor
·   ingineri electroniști
·   ingineri automatiști
·   ingineri de mentenanță
·   manageri de proiect

Rezultatele și parteneriatele de succes obținute de-a lungul celor 25 de ani de 
activitate au fost posibile grație echipei noastre de profesioniști.

Normandia a reușit să-și diversifice serviciile în mod constant și a cunoscut un 
trend ascendent pe piața locală și europeană.  Acest lucru ne determină să 
rămânem optimiști cu privire la viitoarele noastre obiective.

ECHIPA NOASTRĂ





·   încurajăm participarea la acțiunile de responsabilitate socială Normandia susține educația și sponsorizează marile competiții cu rol important 
pentru instituțiile universitare locale. Oferim studenților oportunitatea de a se 
implica în proiecte de educație și de a-și dezvolta cunoștințele și competențele. De 
asemenea, încurajăm angajații noștri să se implice în programe de formare 
favorabile dezvoltării lor profesionale și carierei lor, în raport cu diversitatea muncii 
și varietatea domeniilor în care activează Normandia.

Menținem contactul cu organizațiile non-guvernamentale, asociațiile de caritate și 
fundații, cu implicarea angajaților Normandia în inițiative solidare.  

La Normandia, suntem uniți pentru îndeplinirea angajamentelor noastre.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ



Zilele Educației Mecatronice, Universitatea Transilvania, Brașov. Curs de instruire practică pentru angajații Normandia – PLC–Simatic S7 – 
Festo Didactic. 



AU ÎNCREDERE ÎN NOI



Normandia
Email: office@normandia.ro
Tel: +40 268 549 236 / Fax: +40 268 549 237

www.normandia.ro
www.linkedin.com/company/normandia
www.facebook.com/Normandia.SRL


