
Giới thiệu doanh nghiệp Rumani cung ứng thiết bị điện 

 

Thông tin chi tiết: 

1/ Công ty General Turbo: 

-General Turbo là công ty Rumani chuyên về sản xuất máy bơm và motor điện các loại. 

Công ty được thành lập từ năm 1970 và cho đến nay với bề dầy kinh nghiệm hơn 45 năm, 

đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà máy xí nghiệp có tên tuổi ở Châu âu và Mỹ, kể 

cả trong lĩnh vực điện hạt nhân. 

-Ngoài khả năng sản xuất và cung ứng thiết bị và máy bơm điện các loại, General Turbo 

còn thực hiện các dịch vụ chuyên sâu về giám định thiết bị, tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật, 

chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vận hành nhà máy điện, sửa chữa các loại máy bơm điện, 

tham gia lắp đặt thiết bị tại các công trình, nhà máy điện…Hiện nay General Turbo đang 

đầu tư các dự án về điện hạt nhân tại tỉnh Cernavoda ở miền nam Rumani. 

-Về mặt hợp tác quốc tế, ngoài các dự án liên doanh sản xuất động cơ điện, máy phát điện 

đang thực hiện với tập đoàn Alstom (Pháp) và Ansaldo (Italia), Công ty General Turbo còn 

đang thực hiện dự án đầu tư lắp đặt máy bơm tại các dàn khoan khai thác dầu khí tại 

Bungaria. 

-Quan hệ với VN: Tháng 5/2015 các chuyên gia của Cty General Turbo đã vào VN khảo 

sát thị trường, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn điện lực VN (EVN), Tập đoàn dầu khí VN 

(Petrovietnam) và Tập đoàn Than khoáng sản VN (Vinacomin); Đã đi thăm và làm việc 

với các nhà máy điện tại Sơn La, Hòa Bình, Phong Châu; Đã tiếp xúc với Tcty xây dựng 

số 1, Tcty Viglacera... General Turbo mong muốn tham dự Hội chợ VIETNAM EXPO 

2015 tại TP HCM tháng 12/2015 nhằm tìm kiếm bạn hàng hoặc cơ hội đầu tư sản xuất thiết 

bị điện tại Việt Nam. 

+Địa chỉ của Công ty General Turbo tại Rumani như sau: 

GENERAL TURBO Company 

104 Berceni Road – Romania 

Tel: 021 387 45 09 / 0745 060 289 

Email: serban.dobrescu@generalturbo.ro 

Website: www.generalturbo.eu 

Contact person: Mr. Serban DOBRESCU – Project Manager. 

 

2/Công ty UMEB: 

-UMEB là công ty có uy tín ở Rumani được thành lập từ năm 1950, chuyên sản xuất và 

kinh doanh thiết bị điện các loại (motor, máy phát, ổn áp, lò hơi, máy bơm, máy nén khí, 

mailto:serban.dobrescu@generalturbo.ro
http://www.generalturbo.eu/


hộp số, bộ chuyển đổi tần số…). Từ lâu UMEB đã có chiến lược hợp tác với các tập đoàn 

sản xuất thiết bị điện lớn của Đức, Italy, UK, Mỹ… 

-Sau 65 năm kinh nghiệm, cho đến nay UMEB đã trở thành một trong những doanh nghiệp 

hàng đầu ở Rumani chuyên về thiết bị điện, đã chiếm được đa số thị phần trong nước và 

giá trị xuất khẩu đạt hơn 40% tổng doanh thu hàng năm. Hiện nay UMFB không chỉ cung 

cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường nội địa mà còn xuất khẩu cho nhiều quốc 

gia ở Châu âu, Châu Mỹ, Trung đông, Châu Á… 

-Bắt đầu từ năm 2010, nhà máy của UMEB đã trang bị được các dây truyền sản xuất hiện 

đại, đáp ứng được mọi yêu cầu chất lượng và kỹ thuật về máy móc thiết bị điện của khách 

hàng trong và ngoài nước. Sản phẩm của UMEB không chỉ đảm bảo về chất lượng, giá cả 

cạnh tranh mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu về giao hàng, bảo hành và các dịch vụ sau bán 

hàng. 

-Quan hệ với VN: Tháng 6/2015, giám đốc Cty UMEB đã vào VN khảo sát thị trường, làm 

việc với lãnh đạo Tập đoàn than khoáng sản VN (Vinacomin), Tập đoàn dầu khí VN 

(Petrovietnam); Đã đi thăm các nhà máy điện tại Hòa Bình, Sơn La, nhà máy lọc dầu Nghi 

Sơn; Đã làm việc với Tcty xây dựng số 1, Cty Phương Đông, Viettracimex, Comeric, 

Viglacera… Công ty UMEB đang có KH tham dự Hội chợ VIETNAM EXPO 2015 tại TP 

HCM tháng 12/2015 nhằm tìm kiếm đối tác liên doanh, đầu tư các dự án xây dựng nhà 

máy điện tại Việt Nam. 

+Địa chỉ của Công ty UMEB tại Rumani như sau: 

UMEB Company 

104 A, Timmisoara Bd.-District 6 – Bucharest – Romania 

Tel: 031 425 12 00 / 0741 213 725 

Email: office@umfb.ro / bogdan.calin@umeb.ro /-Website: www.umeb.ro 

Contact person: Mr. Bogdan CALIN – Export Manager. 

Thương vụ Việt Nam tại Romania 
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