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Azomureș anunță startul reviziei generale a instalațiilor de pe platforma industrială, unul 
dintre cele mai ample proiecte din ultimii ani. 
 
Programele de modernizare a instalațiilor și echipamentelor de pe platforma de 
producție a îngrășămintelor pentru agricultură de la Târgu Mureș reprezintă un proces 
continuu, ce se derulează pe parcursul mai multor ani. Unul dintre aceste programe este 
reprezentat de revizia generală de tip RK (reparație capitală), specifică unor platforme 
industriale de anvergură, așa cum este și Azomureș.  
 
În 2019, revizia generală este programată să se desfășoare în luna iunie, cea anterioară 
realizându-se în vara anului 2017.  
 
Pe perioada reviziei, toate echipamentele de producție vor fi oprite și vor trece printr-un 
proces de inspecție și de reparație acolo unde este cazul. Unul dintre obiectivele 
importante este inspecția internă a depozitului de amoniac, dar și inspectarea și testarea 
echipamentelor tehnice și determinarea duratei de viață remanente a echipamentelor 
statice, revizia capitală  și repararea  echipamentelor mecanice, electrice, instrumentații 
și construcțiilor civile condiționate de oprirea producției, testarea echipamentelor de 
siguranță și activarea tuturor interblocajelor, curățarea internă a echipamentelor critice 
reprezintă alte proiecte importante în cadrul reviziei. Un alt obiectiv important este acela 
de implementare și punere în funcțiune a unui număr însemnat de proiecte de 
îmbunătățire și modernizare condiționate de oprirea producției, în special de  
îmbunătățire a productivității, eficienței energetice,  de  reducere a poluării mediului 
ambiant si de înlocuire a unor echipamente tehnice uzate fizic și moral. 
 
În proiectul reviziei generale 2019 sunt implicați aproximativ 1000 de angajați Azomureș, 
1400 de angajați ai firmelor de mentenanță și 400 de angajați de la diverse alte companii. 
Bugetul alocat reviziei din acest an este de aproximativ 19 milioane de Euro.  
 
În perioada de oprire a producției, îngrășămintele Azomureș sunt disponibile la 
distribuitori, existând stocuri specifice perioadei calendaristice în care se efectuează 
revizia generală.  
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