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Portcontainerul &#8220;MSC Nuria" a primit botezul la
Mangalia
11

Dupa aproape doua luni de la lansarea la apa a celui mai mare portcontainer construit vreodata in
Romania, Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) continua sa impresioneze santierele navale
din Marea Neagra cu nave gigant. La fel ca si celelalte sapte nave construite pina acum de santierul
constantean pentru compania elvetiana Mediterranean Shipping Company (MSC), "Nuria", botezata
dupa numele fiicei armatorului, poate stabili performante de invidiat in domeniul transporturilor de
containere. Reprezentantii DMHI sustin ca la capatul unui an de eforturi sustinute, &#8220;MSC
Nuria" (proiectul 4.065 - n.r.) poate transporta 4.860 de containere de 20 picioare unitati echivalente.
"Aceasta nava botezata astazi (ieri - n.r.) si care urmeaza sa fie livrata companiei MSC este una
care depaseste standradele in domeniu si, pentru a ajunge aici a fost nevoie de foarte multa munca.
Este vorba de eforturile depuse de toti cei peste 3.000 de angajati ai santierului, insa putem spune
ca aceasta inaugurare este doar inceputul, intrucit in anii urmatori vom lucra la nave care vor depasi
chiar si 6.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - n.r.)", a declarat directorul Departamentului
Resurse Umane din cadrul DMHI, Gemal Memetcea. Ceremonia de inaugurare a navei
&#8220;MSC Nuria" de ieri a avut loc in prezenta a peste 100 de invitati, printre care primarul
municipiului Mangalia, Claudiu Tusac, si reprezentantul companiei MSC, Alberto Hurtado.
&#8220;Sint momente isorice pentru municipiul Mangalia, care dovedeste astfel ca exista pe piata
constructiilor navale din Romania. In acest sens, vreau sa felicit atit administratia romano-coreeana
a Daewoo Mangalia, cit si salariatii, pentru tot ce au facut pentru ca acest proiect sa devina
realizabil si livrat la termenele din contract", a declarat Claudiu Tusac. Ca la fiecare nava lansata
pina acum, organizatorii au respectat traditia si au dat drumul celebrei sticle de sampanie pentru a
se ciocni de nava. &#8220;Sint emotionat de botezul portcontainerului, dar va pot spune ca si sotia
mea Nuria se bucura pentru aceasta inuagurare. Avem alte contracte cu DMHI, insa din ce au
realizat pina acum este evident ca salariatii sint profesionisti si ca rezultatele sint cu adevarat
remarcabile", a precizat Antonio Hurtado. Prin livrarea acestui proiect catre proprietarii sai, DMHI a
utilizat si incorporat in portcontainerul &#8220;MSC Nuria" tehnologii ultraperformante, incepind de
la proiectare pina la aprovizionarea, constructia si livrarea navei. &#8220;Am fost pe foarte multe
nave in decursul celor 30 de ani de serviciu, astfel ca experienta ma va ajuta sa ma descurc pe
Nuria. Portcontainerul este usor de manevrat intrucit foloseste tehnologii moderne si echipamente
de bord foarte sofisticate", a declarat capitanul &#8220;MSC Nuria", Bruno Federico.
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