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Stimaţi colegi și parteneri,
Cu deosebită emoţie vă prezint noul număr al revistei
Focus on Steel, cu articole, imagini și noutăţi legate
de activitatea Proinvest Group în anul 2017.
Vasile Sandu
Director General

Vă rog să observaţi
diversitatea soluţiilor din
oţel dezvoltate, produse și
comercializate de compania
noastră, prezentate în
această revistă care
consolidează sloganul
nostru “Unlimited Steel
Solutions”.
Oţelul este în centrul
activităţilor noastre. Noi
credem că ceea ce facem
aduce valoare adăugată
clienţilor noștri și ne
străduim să îmbunătăţim în
ﬁecare zi produsele noastre
pentru a atinge nivelul de
perfomanţă așteptat.

Chiar dacă nivelul de calitate
al produselor noastre,
ﬁabilitatea ca furnizor de
servicii și preţul impus de
piaţă sunt în centrul
acţiunilor noastre, suntem
întotdeauna conștienţi de
responsabilitatea pe care o
avem faţă de angajaţii,
clienţii și furnizorii noștri,
precum și faţă de mediu și
regiunea geograﬁcă în care
ne aﬂăm.
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Oțelul este în centrul activității noastre.
Ne concentrăm asupra obiectivului pe care vrem
să-l realizăm. Vă propunem să mergem
împreună pe această cale.
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Cifra de afaceri
2017

108.000.000 lei
93.000.000 lei

2016

Volum investiţii

10.000.000 lei
EBITDA
2017

2016

12.500.000 lei
11.300.000 lei

Exporturi

15

ţări
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Cifra de afaceri pe divizii

Construcţii

Clienţi noi

Industrie
30%
11%

70%

1719

1803

2016

2017

Evoluţie număr angajaţi

350

420

2016

2017

Achiziţie oţel

20.000 tone

24.000 tone

2016

2017

Camioane livrate 2017

2.000
2017
2014

2015

2016
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Noutăţi
O stea poartă numele "Proinvest"!
Steaua din logoul Proinvest
Group strălucește și pe cer.
Am botezat cu numele
“Proinvest” una din cele
aproximativ 400 de miliarde
de stele din galaxia noastră.
De la începutul lunii noiembrie
2017, una din stelele din Galaxia
Calea Lactee a primit numele
“Proinvest”. Cum sigla
companiei este o stea albă pe
un fundal albastru, decizia de a
boteza un corp celest cu
numele companiei a venit
oarecum ﬁresc. Demersul a fost
posibil datorită înﬁinţării încă
de acum patru decenii a
Registrului Internaţional al
Stelelor (IRS). Registrul, apărut
în 1976, cuprinde la acest
moment aproximativ două
milioane de stele, ﬁecare având
numele publicat și protejat prin
drepturi de autor, într-o serie
de volume păstrate într-un seif
din Elveţia. Atestarea numelui
stelei “Proinvest” a venit pe 1
noiembrie 2017, odată cu
emiterea certiﬁcatului de

înregistrare. Steaua
“Proinvest” este amplasată la
o distanţă de câteva sute de
ani lumină de Pământ, în
Constelaţia Aquilla RA 19h 1m
0s D 14° 36'.
Steaua “Proinvest” face ca
numele unei companii
reprezentative pentru
municipiul Pașcani să se
regăsească într-o companie
selectă alături de
persoanalităţi și entităţi
celebre, cum ar ﬁ regine,
prinţese sau președinţi de
stat, cluburi de fotbal, artiști
sau brand-uri de renume
mondial, printre care Calvin
Klein sau Prinţesa Diana.

Campioni la
“Industria grea”
Unul din cele mai
importante premii
obţinute anul acesta de
Proinvest Group a fost cel
de la Gala Mediului de
Afaceri, organizată în
noiembrie de Camera de
Comerţ și Industrie Iași.
Compania noastră s-a
clasat pe locul I la
categoria Întreprinderi
mari - Producţia de
proﬁluri obţinute la rece.
Proinvest Group a urcat
pe podium și în cadrul
Galei "Premiile Industriei
Românești", eveniment
anual organizat de revista
Capital, unde a obţinut
premiul 3 la categoria
"Industrie grea".
Continuând tradiţia
ultimilor ani, în 2017
Proinvest Group a obţinut
un nou trofeu și la Gala
„Campioni în Business”,
pentru rezultatele de
business remarcabile
obţinute în ultimul an.

Noi clipuri video
pe You Tube
Vizitaţi canalul nostru de
YouTube unde puteţi găsi
noile ﬁlmări din categoria
“Cum se fabrică la noi”.

9

Partener la Conferinţa Naţională
de Construcţii Metalice

Excelenţa în afaceri a adus un nou
trofeu pentru Proinvest Group

Conferinţele Naţionale de Construcţii
Metalice au debutat în 1973, beneﬁciind de
participarea unor invitaţi de renume din
străinătate. Evenimentul este un prilej de
întâlnire a specialiştilor din domeniul
construcţiilor metalice - universitari,
cercetători, proiectanţi şi executanţi din
industria de proﬁl. Anul acesta gazdă şi
organizator a fost Faculatea de Construcţii
şi Instalaţii din cadrul Universităţii Tehnice
"Gheorghe Asachi", facultate cu care
compania Proinvest Group are deja o
îndelungă colaborare. Acest eveniment a
constituit un prilej pentru promovarea
activităţii şi realizărilor noastre, pentru
stabilirea de relaţii cu specialiști din ţara
noastră şi din străinătate.

Trofeul a fost decernat în vara anului 2017, în cadrul
unei gale organizate la Hotel Radisson din București.

Hangarul din Islanda,
un real succes
Cel mai mare proiect extern al Proinvest
Group început la ﬁnele anului 2016 a
continuat și în 2017. Echipa Proinvest Group
a lucrat la realizarea componentelor unui
hangar aviatic, proiect care a presupus
livrarea către Reykjavik, în Islanda, a peste
100 de containere cu componente din oţel.

Hangarul de mentenanţă pentru avioanele
unei companii islandeze are o suprafaţă
totală de circa 14.000 de metri pătraţi.
Printre caracteristicile tehnice ale clădirii se
remarcă deschiderea liberă de 100 metri și
înălţimea de 30 metri.

Compania Proinvest Group a fost laureată a uneia din
categoriile de la Gala premiilor EURO–Construcţii
2017. Excelenţa în afaceri a societăţii a fost
recompensată cu trofeul EURO-Construcţii și Diploma
de Excelenţă pentru Inovaţie și Tehnologie. Premierea
a avut loc în data de 23 mai, la ﬁnele Conferinţei
Internaţionale despre Construcţii Sustenabile și
Eﬁcienţă Energetică de la București.
Gala Premiilor EURO-Construcţii este organizată de
Agenda Construcţiilor, entitate independentă ce
prelucrează informaţii de afaceri pentru companiile de
pe piaţa construcţiilor și instalaţiilor. Premiile se
decernează în cadrul a patru categorii: Dezvoltare &
afaceri; Inovaţie și tehnologie; Sustenabilitate & CSR și
Reliable Brands.
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2015

2017

SCUDAS - O marcă de tradiţie în domeniul sculelor
Marca de scule SCUDAS este readusă la viaţă de Proinvest Group.
Fabrica SCUDAS a reintrat pe piaţa de proﬁl a
sculelor, dispozitivelor și accesoriilor speciale
pentru mașini unelte în aprile 2015, după achiziţia
acesteia de către Proinvest Group SRL. Imediat
după achiziţie, fabrica cu o tradiţie de aproape 40
de ani în domeniul sculelor pentru mașini unelte a
intrat într-un amplu proces de modernizare și
retehnologizare, ﬁind alocat un buget de 10
milioane de euro până în 2020.
În perioada aprilie 2015 - decembrie 2017 s-au
investit peste 2 milioane de euro în renovarea unor
spaţii administrative și de producţie și în achiziţia
de utilaje noi. În aceeași perioadă, numărul
angajaţilor a crescut de la 60 de persoane la 100 de
persoane, urmând să ajungem la minim 350 de
angajaţi până în 2020.

În 2017, sculele SCUDAS au fost prezentate la
diverse târguri internaţionale, printre care și
târgul EMO de la Hanovra, Germania, cel mai
mare târg de proﬁl din lume.
“Am reuşit să dezvoltăm produse noi în ultimii 3
ani, în special scule și portscule pentru CNC-uri.
Am intrat foarte puternic în zona de poansoane
de perforare şi alte scule pentru deformare
plastică la rece. La următoarea ediţie a târgului
EMO vom ﬁ pregătiţi cu alte produse noi”, a
declarat Iulian Păvăloiu, Business Development
Manager.
Proiectul de modernizare a SCUDAS are ca
termen ﬁnal anul 2020, momentan accentul ﬁind
pus pe renovarea fabricii, achiziţia de utilaje noi
și dezvoltarea portofoliului de produse.
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2017

Modernizare hale de producţie

Modernizare birouri

Laborator pentru C.T.C.

Noua sală de mese pentru angajaţi
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Gamă nouă de produse!
Cuţite pentru fâșiere și cuţite de ghilotină
Divizia de Scule a Proinvest Group asigură proiectarea și
executarea unei game largi de scule, dispozitive și accesorii pentru
diferite operaţii de tăiere, atât longitudinală cât și transversală.
Fundamentul produselor și soluţiilor noastre este
o înţelegere aprofundată a cerinţelor diferitelor
industrii. Materialele utilizate de noi asigură
realizarea de produse de o mare eﬁcienţă, cu o
tehnologie de ultimă oră, care își dovedește
meritele în precizia de tăiere.
Gama de produse și accesorii pe care o
comercializăm include de exemplu cuţite
rotative de decupare care asigură muchii de cea
mai înaltă calitate, prin optimizarea tăierii
marginilor, fără spargeri și fără frecare. Cuţitele
de tăiere rotative pot avea patru tipuri de
suprafeţe, în funcţie de aplicaţia de tăiere. De
asemnenea, punem la dispoziţie o gamă de
separatoare folosite pentru ejectarea,
transportul, ridicarea sau stabilizarea
materialului. Inelele de decupare din aliaje de
oţel pentru fâșierea materialelor subţiri sau
inelele detașabile cu poliuretan sau cauciuc,
folosite pentru diferenţierea ușoară a seturilor de
piese mamă-tată sunt de asemenea în gama de
produse, alături de distanţiere. Distanţierele circulare sau inele articulate, sunt utilizate
împreună cu inelele de decupare pentru
poziţionarea exactă a cuţitelor rotative de
decupare.
Cuţit pentru debitat tablă sinus

Pe lângă cuţite pentru fâșiere și cuţite de
ghilotină, producem de asemenea și cuţite de
tocat deșeuri, la diferite dimensiuni, chiar cu tăiș
spiralat.
Printre accesoriile importante pe care le
producem pentru liniile de tăiere se numără și
piuliţele de blocare hidraulice, care garantează
distribuţia optimă a presiunii, setări
reproductibile garantate, scurte perioade de
setare și ușurinţă în utilizare.
Cuţite pentru fâșiere și debitare

Cuţite de ghilotină
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Pentru tăierea
produselor plate din oţel,
alegeţi cu încredere
cuţitele și accesoriile
pentru fâșiere și debitare
marca SCUDAS!

Tooling
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CROMEST® - Bare și ţevi cromate
Proinvest Group a început dezvoltarea unei noi divizii specializată în
fabricarea și distribuţia barelor și ţevilor cromate sub marca CROMEST®.

Atât barele cât și ţevile cromate au foarte multe
aplicaţii începând de la industria hidraulică și
pneumatică și până la echipamente de ﬁtness
sau chiar simple scaune de birou.
Datorită stratului de crom, produsele de acest
gen pot ﬁ utilizate cu succes în aplicaţii pentru
activităţi în condiţii deosebite, cum ar ﬁ industria
chimică unde există expunere la substanţe
agresive, la echipamentul din domeniul minier,
petrolier sau în exploatarea gazelor, la
producerea energiei electrice, în industria
aerospaţială sau în activităţi din mediul marin.

Chrome Plated

Pe scară largă, barele și ţevile cromate intră în
componenţa foarte multor utilaje industriale
cum ar ﬁ matriţe, mașini de găurit, forje, prese,
dar sunt frecvent utilizate și în industria
automotive, în industria echipamentelor și a
utilajelor folosite în construcţii, minerit și
agricultură sau pentru șine de ghidare pentru
mișcarea liniară.
Capabilităţile Diviziei Proinvest Chrome Plated
vor cuprinde: cojire, îndreptare, șanfrenare,
rectiﬁcare, inducţie, cromare continuă, polisare,
pasivare, debitare și ambalare, iar la cererea
clientului în fabrica din Pașcani se vor putea
executa și servicii de prelucrare ale acestor bare,
cum ar ﬁ: debitare, debavurare, găurire, ﬁletare,
canelare, frezare și alte operaţiuni în vederea
livrării către client a produselor ﬁnite.
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Capabilităţi bare
• Dimensiuni: Ø 6 - 160 mm
• Toleranţa: ISO f7
• Ovalitatea: max. 1/2 din valoarea intervalului de
toleranţă al diametrului
• Lungimea standard: 3000 - 7500 mm
• Rugozitatea suprafeţei: Ra: max. 0,20 μm
• Grosimea stratului de crom: Ø < 20 mm: min. 15 μm
Ø ≥ 20 mm: min. 20 μm
• Microduritatea stratului de crom: min. 900 HV0.1
• Rectilinitatea: Ø ≤ 20 mm: max. 0,3 mm / 1000 mm
Ø > 20 mm: max. 0,2 mm / 1000 mm

Capabilităţi ţevi
• Diametru exterior - DE: Ø 12 - 140 mm
• Diametru interior - DI: vezi Standardul de dimensiuni
• Toleranţa exterioară - DE: ISO f7 / ISO f8
• Ovalitatea - DE: max. 1/2 din valoarea intervalului de
toleranţă al diametrului
• Lungimea standard : 3000 - 7500 mm
• Rugozitatea suprafeţei - DE: Ra: max. 0,20 μm
• Grosimea stratului de crom: DE < 20 mm: min. 15 μm
DE ≥ 20 mm: min. 20 μm
• Microduritatea stratului de crom: min. 900 HV0.1
• Rectilinitatea: max. 0,25 mm/1000 mm

Servicii personalizate
• Tăiere și debavurare
• Găurire și filetare radială
• Găurire și filetare pe suprafaţă circulară
• Canelare pe circumferinţă
• Frezare plană
• Ajustare diametre filetate
• Găurire și filetare axială
• Canelare
• Arbori pentru cuplare
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Șuruburi speciale
Gamă nouă de produse pentru
Divizia de Organe de Asamblare
a Proinvest Group

Achiziţionarea în 2015 de către Proinvest Group a fabricii
SCUDAS Pașcani a dus la deschiderea activităţii de producere
de șuruburi speciale pentru aplicaţii industriale. Facilităţile de
producţie existente asigură producţia unei game variate de
șuruburi speciale, cum ar ﬁ: şuruburi speciale cu piuliţă, piuliţe
speciale cu elicoidală, șuruburi speciale cu capac conic,
șuruburi speciale pentru dispozitive de rectiﬁcare, șuruburi
speciale customizate, șuruburi cu cap pătrat și piuliţă specială,
șuruburi cu cap special, bolţuri speciale.

Proiectare

Prototip

Istoric
Șuruburile au fost inventate acum circa 2.400 de ani de către
Archytas din Tarentum (428 î.H. - 350 î.Hr.), fost contemporan
al lui Platon, numit uneori și fondatorul mecanicii. Englezii,
prin Jesse Ramsden au înﬁinţat în 1770 prima linie de
producţie industrială pentru aceste produse. De la o formă
primitivă dată de primul material din care erau produse, adică
lemnul, şuruburile au parcurs un drum lung, ajungând
indispensabile industriei, având în prezent o arie de utilizare
extrem de vastă, ﬁind utilizate inclusiv în chirurgia ortopedică.

Testare

Producţie

Logistică
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Posibilităţi tehnice
Debitare:
≤Ø 400 mm
Forjare liberă:
≤100 kg/piesă
Forjare în matriţă:
≤8 kg/piesă
Tratament termic:
≤500 kg/piesă
Strunjire:
≤Ø400 x 1000 mm
Frezare:
≤600 x 400 x 1000 mm
Rectificare plană:
≤320 x 400 x 1000 mm
Rectificare cilindrică:
≤Ø400 x 2000 mm
Tratament de suprafaţă

Materie primă
Oţel carbon
Oţel aliat
Oţel inoxidabil

Servicii
Proiectare
Reproiectare
Testare
Marcare și etichetare
Logistică

Pieţe
Construcţie
Energie
Petrol și gaz
Feroviar
Minerit
Utilaje
Automotive
Fasteners
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Steel Service Center - One Stop Shop
pentru semifabricate din oţel
Fie că aveţi nevoie de grinzi pentru o structură metalică, ţevi laminate
pentru elemente de design într-un proiect de amenajare interioară, tablă
groasă pentru fabricarea de piese și subansamble ori de fâșii de tablă zincată
sau prevopsită pentru soluţii de acoperiș sau panouri, noi avem soluţia.

Una din cele mai importante
divizii ale Proinvest Group este
Divizia Steel Service, prin care
oferim servicii de procesare
primară pentru o gamă largă de
produse metalurgice. Obiectivul
Diviziei Steel Service este, printre
altele, acela de a veni în sprijinul
celor care au nevoie de produse
metalurgice, în cantităţi mici,
punându-le la dispoziţie servicii de
debitare, găurire, marcare, sablare
sau curbare, la dimensiunile şi

forma cerute. Aceste servicii
aduc valoare adăugată clienţilor
noștri, prin folosirea avantajului
achiziţionării de către noi de la
producători de cantităţi mari de
produse metalurgice, dar și prin
optimizarea procesării lor. În
același timp, ne angajăm să
asigurăm cele mai competitive
preţuri și cel mai scurt termen
de livrare.
Serviciile Diviziei Steel Service
oferă soluţii durabile şi calitate.

Personalul cu experienţă și bine
instruit, precum şi utilajele de
ultimă generaţie cu care fabrica
noastră este dotată garantează
procesarea de calitate a
produselor din oţel,
personalizate pentru nevoile
dumneavoastră.
Întotdeauna ne propunem să
venim în întâmpinarea nevoilor
clienţilor noştri şi de aceea vă
vom consilia pentru luarea
celor mai bune decizii.
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Produse
metalurgice
la preţuri avantajoase
și soluţii de
prelucrare primară
a acestora

Distribuţie oţel
Europroﬁle
Tablă prevopsită
Tablă zincată
Tablă groasă
Corniere
Ţevi circulare și rectangulare
Oţel rotund, pătrat și hexagonal
Oţel lat

Prelucrare oţel
Debitare
Găurire
Sablare
Curbare
Marcare

Puteţi viziona materialul
video despre Divizia Steel Service
pe canalul nostru oﬁcial YouTube
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Building Materials
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Locul
Avantaje
Durată de viaţă de 50 de ani
Durabilitate
și rezistenţă
pentru studenții
sponsorizați de

Greutate
Proinvest redusă
Group

Ţigla metalică MBS T24
Acoperișul perfect și durabil
Cu o garanţie de 15 ani și o durată de viaţă de
peste 50 ani, ţigla metalică MBS T24 este
alegerea perfectă pentru un acoperiș. Ideală
pentru construcţii noi sau renovări, aceasta
vine într-o gamă variată de culori şi
dimensiuni, ﬁind ușoară, durabilă și rezistentă.

Ţigla metalică MBS T24 poate ﬁ folosită pentru orice tip de
acoperiş. Are o garanţie de 15 ani și o durată de viaţă de peste 50
de ani, rezistând foarte bine indiferent de anotimp şi de condiţiile
meteo. Aceasta reduce considerabil timpul de construcţie al
acoperişului şi completează aspectul clădirii.
Ţigla metalică MBS T24 are un miez din oţel acoperit pe ambele
feţe cu câte un strat de zinc, protejate pe suprafaţa vizibilă de un
strat de pasivare, unul de primer și unul de vopsea, iar pe verso cu
lac epoxy. Protecţia de bază este asigurată de stratul de zinc de
pe ambele feţe. Procesul de galvanizare al ţiglei MBS este unul
performant, materia primă pentru ţiglă ﬁind supusă unui continuu
proces de îmbunătăţire şi este realizată de producători de oţel cu
renume.
Greutatea produsului comercializat de Proinvest Group este de
5kg/m², mult mai uşoară decât ţigla ceramică, permiţând un
montaj simplu şi rapid. Greutatea redusă inﬂuenţează direct
structura de rezistenţă, ducând la scăderea costurilor acesteia,
fără efecte negative în ceea ce priveşte durabilitatea construcţiei.
La uşurinţa montajului contribuie şi faptul că plăcile pot ﬁ
dimensionate după cerinţele clientului.

24

Una din atracţiile Palatului este turnul
central al acestuia, de 55 metri înălţime,
care adăpostește un orologiu mecanic, adus
din Germania și instalat în 1925, care la
ﬁecare oră exactă redă Hora Unirii, printr-un
carillon cu opt clopote acordate.
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Palatul Culturii din Iași,
un secol de istorie
Palatul Culturii din Iași a fost
inaugurat în 1925 ca sediu al
Palatului de Justiţie şi
Administraţie, ridicat deasupra
vestigiilor fostei curţi domneşti a
voievodului Vasile Lupu, numele
actual ﬁindu-i atribuit în 1955.

Sala Voievozilor

Palatul Culturii din Iaşi, capodoperă arhitecturală
a secolului XX, îmbină mai multe stiluri
arhitectonice, neogotic, romantic și neobaroc.
Ridicat în aproape două decenii după planurile
arhitectului român I.D. Berindei, imobilul simbol
al Iașului își așteaptă astăzi vizitatorii după un
proiect de renovare care a durat 7 ani, ﬁind
redeschis publicului din primăvara anului 2016.
Mozaicul din holul central

Sub cupola Complexului Naţional Muzeal
“Moldova”, Palatul Culturii găzduiește patru
muzee de talie naţională - Muzeul de Istorie a
Moldovei, Muzeul Știinţei și Tehnicii „Ștefan
Procopiu”, Muzeul Etnograﬁc al Moldovei,
Muzeul de Artă și Centrul de ConservareRestaurare a Patrimoniului Cultural.
Detaliile impresionante ale Palatului pot ﬁ
observate de la balconul în consolă, conceput cu
parapet traforat cu baluștri în acoladă și
ornamentat cu o friză cu elemente zoomorfe,
mozaicul din holul central care îl reproduce pe cel
din biserica abaţiei „Saint Pierre sur Dives” din
Franţa, scările interioare din marmură de Carrara
și până la arcele în ogivă speciﬁce stilului
neogotic.

Arce neogotice în ogivă

Cea mai spectaculoasă încăpere este însă Sala
Voievozilor, locul unde se poate admira galeria de
portrete a domnitorilor din spaţiul românesc, de
la cel al regelui dac Decebal până la cel al lui Carol
al II-lea. Secretele Palatului Culturii încă așteapă
să ﬁe descoperite.
Turnul central

Cadranul orologiului din turnul central
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Zincarea - Soluţia
ideală pentru un
secol de utilizare a
structurilor metalice
Prin procedeul de zincare termică
orice produs din oţel poate ﬁ
acoperit cu un strat protector de
zinc care prelungește durata de
viaţă a oţelului și scade costurile
de întreţinere al construcţiei.

Procedeul de galvanizare la cald se realizează
prin scufundarea piesei de oţel în zinc topit,
formându-se astfel o serie de straturi de aliaje de
zinc și ﬁer care asigură un strat rezistent la
abraziune şi coroziune.

Zincarea termică, denumită și galvanizare
termică, asigură o foarte bună rezistenţă
împotriva coroziunii în numeroase medii.
Zincarea termică asigură acoperirea completă a
suprafeţei piesei şi etanşează oţelul de acţiunea
corozivă a mediului. Folosirea oţelului galvanizat
este cea mai bună soluţie pentru creșterea
duratei de viaţă a structurilor metalice, ﬁind
dovedită prin două secole de utilizare. Nu este
neobișnuit ca structurile din oţel galvanizat să
reziste mai mult de 100 de ani. Un exemplu în
acest sens este podul din Lydlinch - Dorset (U.K.).

Procedura de galvanizare se realizează într-un
timp foarte scurt, aceasta durând practic câteva
minute. Faptul că oţelul este scufundat într-o
baie de zinc topit înseamnă că zincarea la cald
poate oferi protecţie la suprafeţele exterioare și
interioare ale componentelor. Prin utilizarea la
minim a resurselor de energie şi durabilitatea
rezultată a materialelor, impactul asupra
mediului este unul relativ scăzut. Diminuarea la
minim a bugetelor alocate întreţinerii ulterioare
şi sustenabilitatea utilizării unor structuri
galvanizate termic sunt susţinute de eliminarea
necesităţii revopsirii structurilor.

Nici o urmă de rugină după 50 de ani!

Comportamentul de sacriﬁciu al zincului
protejează oţelul și când are loc o deteriorare sau
o discontinuitate minoră în acoperire.
Finalmente, galvanizarea are ca rezultat
dezvoltarea unui strat suplimentar de protecţie.
Pe suprafaţa piesei galvanizate se crează o
patină de zinc, a cărei dezvoltare deplină poate
dura 6-12 luni, aceasta neﬁind solubilă în apă,
ﬁind deci aproape imună la acţiunile ploii sau
zăpezii.
Podul zincat din Dorset - 1944
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Podul din Lydlinch – Dorset, Anglia, a fost construit
iniţial cu caracter provizoriu în 1944, pentru
aprovizionarea debarcării din Normandia. Veriﬁcată
după 55 de ani de către Asociaţia Galvanizatorilor din
U.K., structura se prezenta într-o stare excelentă, fără
urme de rugină. Specialiştii i-au anticipat o durată
minimă de viaţă, fără întreţinere, de minim 100 de ani.
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Cel mai rezistent
pod din lume a fost
executat la Pașcani
Studenţii de la Universitatea
Tehnică „Gheorghe Asachi“ din
Iași au realizat în colaborare cu
Proinvest Group un proiect
medaliat la o competiţie
internaţională de proﬁl.
Colaborarea Proinvest Group cu mediu academic
în 2017 a ajutat studenţii Facultăţii de Construcţii
şi Instalaţii, Secţia Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iași să obţină locul doi la un concurs de
poduri în miniatură. Competiţia cu participare
internaţională s-a desfăşurat în Turcia, în
perioada 10-14 aprilie 2017. Concursul de la
Universitatea Bogazic din Istanbul a avut ca
temă proiectarea şi realizarea unei machete de
pod metalic cu o lungime de 6 metri și o înălţime
de 0,9 metri, care trebuia să reziste unei
încărcături de 1,25 tone.
Concursul desfăşurat pe parcursul a cinci zile a
avut mai multe probe.
Podul și echipa la Bogazic (Istanbul)

Locul

1
pentru
rezistenţă

Prima a evaluat estetica şi montajul - ﬁind
apreciate unicitatea proiectului, conceperea sa,
calitatea execuţiei, a ideilor, dar şi modul în care
şi-au prezentat studenţii structura în faţa
membrilor juriului. A doua probă a constat în
cântărirea ﬁecărui pod în parte, considerându-se
economice podurile cu greutatea mai mică şi în
funcţie de acest aspect s-a acordat un punctaj. A
treia probă a constat în montarea contratimp a
podului, el ﬁind o machetă executată de către
studenţi după un regulament precis, trebuind să
respecte în linii mari condiţiile reale de execuţie
a unui pod, cum ar ﬁ păstrarea componentelor la
dimensiuni suﬁcient de mici încât să poată ﬁ
ridicate de o macara. Ultima probă a fost cea de
rezistenţă, în care s-a încărcat podul cu o
greutate de 1.250 kilograme.
Echipa de studenţi a fost sponsorizată de
compania noastră, proiectul acestora ﬁind
realizat cu materialele şi cu ajutorul specialiştilor
de la Proinvest Group. Podul rezultat a excelat la
cerinţele de estetică, unicitate, greutate şi
rezistenţă. Proiectul podului demontabil realizat
din componente de oţel a ocupat prima poziţie
la proba de rezistenţă, pe întregul concurs
plasându-se pe poziţia secundă.
Preasamblarea podului în fabrică
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Vezi ﬁlmul pe
YouTube!
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Peste 350 de elevi învaţă o meserie la
Proinvest Group
Prima generaţie de elevi care a efectuat stagiul de pregătire
la Proinvest Group a absolvit anul acesta.

Succesul unei afaceri implică invariabil utilizarea
unui personal cu un înalt grad de caliﬁcare. Pentru că
muncitorii caliﬁcaţi pentru diverse meserii sunt o
problemă majoră a companiilor din România, noi
am decis să luăm problema în propriile mâini. Astfel,
prima generaţie de elevi care a efectuat stagiul de
pregătire la Proinvest Group a absolvit anul acesta.
Aceștia au primit certiﬁcate profesionale şi li s-a
propus angajarea pe loc. O parte dintre ei lucrează
deja în fabricile noastre din Paşcani. Elevii au fost
îndrumaţi de domnul Constantin Petrescu, tutore
de practică la Proinvest Group.
Focus on Steel:
“De la ce unităţi de învăţământ provin elevii ?
Constantin Petrescu: ”Elevii înscrişi în programul
de practică sunt atât elevi de la licee din Pașcani
cât şi din localităţile învecinate, respectiv de la
Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani,
Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Pașcani, Școala
Prima generaţie de lăcătuși

Constantin Petrescu - Tutore practică

Profesională de Arte și Meserii din Cristești și de
la Liceul Tehnic „Bogdan Vodă” din Hălăucești”.
Focus on Steel:
“Ce impresie v-au lăsat elevii ”?
Constantin Petrescu: „Sunt deschiși la nou și au
abilităţi pentru profesiile pe care și le-au ales.
Dar mai au de lucrat, de făcut practică, până vor
reuși să descopere tainele unei meserii.
Colaborăm cu ei și cu cu maiștrii instructori în
ﬁecare zi și ne bucurăm de evoluţia lor”.
Programul de școlarizare practică a elevilor de la
unităţile de învăţământ vocaţional va continua și
în anii următori, oferindu-le tinerilor posibilitatea
de a se instrui în meseria aleasă. Din păcate, deși
meseriile au devenit foarte căutate, în România
doar 1 din 10 elevi alege să înveţe o meserie, în
timp ce în Elveţia și Germania 2 din 3 elevi aleg
să facă o școală de meserii.
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Parteneri în campanii
de mediu și sănătate
Compania noastră s-a implicat și în 2017 în
buna desfășurare a evenimentului
“Mișcarea înseamnă viaţă!”. Toate cele 130
de tricouri necesare pentru staﬀ și pentru
premierea participanţilor la eveniment au
fost puse la dispoziţia organizatorilor de
către Proinvest Group.
De asemenea, compania noastră a fost
partener în campania “EcoAtitudine”
organizată de Info Mediu Europa şi
Federaţia Asociaţiilor de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate din
România. Programul pilot de colectare
selectivă a deșeurilor în saci returnabili
direct din gospodaria cetăţenilor a presupus
activităţi de informare și implicare activă a
elevilor claselor I-VIII în viaţa comunităţii
prin asimilarea metodelor de colectare
selectivă și protejarea mediului înconjurător.
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Un cadou de Moș Nicolae
pentru elevi
Câștigătorii unui proiect educaţional desfășurat
în Pașcani au vizitat Mănăstirea Probota
cu sprijinul Proinvest Group

Printre acţiunile sponsorizate de Proinvest Group în 2017 s-a
numărat și un proiect cultural-educaţional iniţiat de Liceul
Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani. În jur de
200 de elevi și 60 de profesori au organizat la sfârșitul anului
2017 cea de-a III-a ediţie a evenimentului „Sfântul Nicolae
văzut prin ochi de copil”. Manifestările au început pe 27
noiembrie 2017 cu un Concurs judeţean de pictură religioasă,
împărţit pe două secţiuni - Icoane bizantine și Tradiţii
românești speciﬁce Sfântului Nicolae.
Concursul a fost urmat de o conferinţă organizată la
Protopopiatul Pașcani și de vernisajul expoziţiei de pictură
religioasă, care a avut loc la Casa Municipală de Cultură
“Mihail Sadoveanu”. Pe 9 decembrie 2017 a fost organizată o
excursie la Mănăstirea “Sfântul Nicolae” din Probota.
Coordonatorii acestui proiect au fost Maria Osoianu, profesor
de Religie și Anca Pricop, profesor de Educaţie Plastică.

Elevii alături de ghidul mănăstirii
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MBS® Firestop®

MBS® Silence®

MBS® Arctic®

MBS® Economy

MBS® Humistrong®

Proinvest Group produce în prezent
5 tipuri de panouri sandwich

7 motive pentru care să alegi
Panourile Sandwich MBS®
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Rezistenţă la foc de până la 240 minute
Îmbinare perfectă între panouri diferite
Fără punţi termice
Cea mai mare gamă de culori standard
Îmbinarea inovativă tip nut-feder
Costuri de transport și montaj reduse
Termen scurt de livrare
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Vești bune de la Divizia
de Proﬁle Speciale
Volumul de livrări a proﬁlelor speciale din oţel trase
la rece în cadrul Diviziei de Proﬁle Speciale a
companiei noastre a înregistrat o creștere cu 78%
(3.223 tone în 2017 versus 1.812 tone în 2016). Acest
lucru a presupus și creșterea numărului de piese
livrate cu 81%. Dacă în 2016 livram 365 de kilometri
de proﬁle trase la rece, anul acesta am depașit 650
de kilometri de astfel de proﬁle livrate.
Veștile bune nu se opresc aici. Rapoartele arată că s-a
atins capacitatea maximă prognozată la începutul
proiectului și deja există comenzi care acoperă
întreaga producţie a anului viitor la capacitatea
maximă a acestei divizii. Un alt aspect deosebit de
important este că pe parcursul anului 2017 nu a fost
înregistrată nicio reclamaţie de calitate privind
produsele livrate.

Proﬁle noi

O altă realizare a acestei divizii a fost certiﬁcarea a patru
noi proﬁle și dezvoltarea a încă cinci proﬁle noi, pentru
diferiţi clienţi, ajungând astfel la un portofoliu de
cincisprezece proﬁle pentru producţia de serie.
De la începutul anului, 45 de noi locuri de muncă au fost
create aici datorită dezvoltării acestei divizii, unde în
prezent lucrează un număr total de 132 angajaţi.

Servicii de montaj pentru construcţii
Montajul este o etapă importantă în realizarea unei construcţii, cuprinzând toţi
paşii necesari, începând de la structura principală şi continuând cu structura
secundară, închiderile şi accesoriile aferente. Apelaţi cu încredere la serviciile
companiei noastre pentru un montaj de calitate!

Proﬁtaţi de
profesionalismul
echipelor noastre
de montaj!

35

Sculele marca SCUDAS
sunt disponibile și pe Amazon
Graţie celei mai mari platforme de
comerţ online - Amazon, sculele
marca SCUDAS sunt acum la doar
un click distanţă de clienţii noștri
de pe continentul european.
Începând cu luna decembrie 2017, sculele marca
SCUDAS vor ﬁ disponibile și pe Amazon, cel mai
mare retailer online la nivel mondial. Produsele
noastre au devenit astfel accesibile pentru clienţi și
în mediul online, acestea putând ﬁ comandate la
cele mai competitive preţuri.
Aria de livrare acoperă toate ţările de pe
continentul european, urmând ca din luna ianuarie
2018 să deschidem un astfel de magazin virtual și
pe amazon.com, adresându-ne pieţei din Statele
Unite ale Americii.
Amazon este cel mai mare retailer online din
întreaga lume prin totalul vânzărilor sale,
depășind încă din anul 2015 vânzări de peste 110
miliarde de dolari pe an, doar în America.
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Management-ul de proiect,
o provocare continuă
De la consilierea clienţilor în alegerea unei
soluţii tehnice până la supravegherea tuturor
etapelor de proiectare, producţie, livrare și
montaj, misiunea manager-ilor de proiect
este de a asigura un rezultat pe măsura
așteptărilor clienţilor. Marius Iftime este unul
din cei care au transformat ﬁecare provocare
într-o reușită sigură.
Marius Iftime
Manager proiect

Echipa de manager-i de proiect din cadrul Proinvest Group
asigură personalizarea produselor comandate de clienţi și le
garantează acestora monitorizarea continuă a proiectelor aﬂate
în desfășurare.
Marius Iftime, absolvent al Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iași este unul din manager-ii care lucrează în cadrul
companiei noastre de patru ani. El este una din rotiţele
mecanismului care asigură calitatea serviciilor noastre de
proiectare și management.
“Nu este un secret că proiectarea unei construcţii metalice
presupune responsabilitate din partea proiectantului,
producătorului, constructorului și al manager-ului de proiect.
Rolul nostru, al manager-ilor de proiect, este acela de a face ca
procesul de execuţie să nu mai ﬁe supus erorilor, realizând pentru
beneﬁciar economii considerabile”, explică ing. Marius Iftime.
Lângă familie

Toate proiectele
sunt la fel de
provocatoare
pentru că de
ﬁecare dată
este nevoie
de același grad
de implicare.
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Veriﬁcare proiect

În hala de producţie

Alături de “Podul Spionilor”
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Viitorul nostru poate ﬁ și viitorul tău!

Angajamentul Proinvest Group,
investiţia și inovaţia în tehnologie,
precum și inspiraţia oferită de
performanţele obţinute au
favorizat extinderea afacerii,
motivând menţinerea sa într-un
continuu proces de perfecţionare.
Astfel, doar prin redeschiderea
SCUDAS, una din cele mai vechi
fabrici de scule din România, am
creat 250 de locuri de muncă noi,
care vor trebui ocupate până la
ﬁnalul anului 2019.
Dacă în 2017 la divizia SCUDAS au
fost făcute 50 de angajări, în 2018
urmează a ﬁ angajate încă 100 de
persoane, aceeași cifră ﬁind
valabilă și pentru 2019. Din cei 250
de noi salariaţi de la SCUDAS, 75 ar

urma să ﬁe persoane defavorizate.
Dezvoltarea activităţii presupune
încadrarea de personal nou și în
celelalte divizii ale Proinvest Group.
Noile job-uri se adresează atât
absolvenţilor de studii superioare,
prin posturi de ingineri vânzări,
ingineri proiectanţi, ingineri de
calitate, manager-i de proiect,
economiști sau specialiști în
achiziţii, cât și celor cu studii medii
și școală profesională, pe posturi de
operatori CNC, operatori mașini
speciale, forjori, tratamentiști,
frezori, strungari, sculeri matriţeri,
rectiﬁcatori sau manipulanţi.

Cei care doresc să aplice pentru
un post în cadrul companiei
Proinvest Group o pot face prin
intermediul poștei electronice,
trimiţând un C.V. la adresa
oﬃce@proinvestgroup.ro, sau
depunându-l la sediul ﬁrmei din
Pașcani, str. Grădiniţei nr.1, de
luni până vineri, în intervalul 8:0017:00.
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Colegi noi 2017

Ionuţ Cătălin Tătaru
Tehnician
Ungureanu Petrică - Op. Mașini Speciale
Nechifor Elena - Femeie de serviciu
Marcovschi Mahu Daniela - Economist
Zăgan Dan - Inginer Calitate
Varvaroi Ionuţ - Specialist Achiziţii
Timofte Lucian - Manager Proiect
Apreutesei Dragoș - Sudor
Boceanu Alexandru Costel - Muncitor
Niţoaia Vasilică Petrică - Muncitor
Gavril Ionuţ Daniel - Muncitor
Axinia Ionuţ - Sudor
Băiceanu Ioan - Muncitor
Bîrsan Constantin - Muncitor
Grecu Adrian Alexandru - Muncitor
Bîlbă Adrian - Director Zonal Vânzări
Lupu Petru - Electrician
Botez Dan - Motostivuitorist
Doban Constantin - Operator CNC
Măriuţa Ioan Cezar - Muncitor
Neacșu Ionel - Muncitor
Copcea Ioan - Muncitor
Iosub Doru - Muncitor
Chelariu Alexandru - Responsabil ERP
Mocanu Alexandru - Muncitor
Fogoroși Ciprian Ionel - Muncitor
Axinte Iulian - Muncitor
Bîrsan Laurenţiu - Inginer Vânzări
Băiceanu Gheorghe - Sculer-Matriţer
Aioanei Gabriel - Muncitor
Iosub Valin - Muncitor
Popuţoaia Alin - Coordonator Comenzi
Grapă Adrian - Inginer
Balcan Aurelia - Coordonator Comenzi
Axinte Ovidiu - Muncitor
Pintilie Vasile - Muncitor
Popescu Florentin Ioan - Frezor
Prodan Petronica - Frezor
Palade Marian - Muncitor
Creţu Vasile - Muncitor
Răţoi Vasile - Muncitor
Enachi Vasilică - Muncitor

Maftei Ion - Rectiﬁcator
Istrate-Ciobanu Vasile - Responsabil RSVTI
Frij Ilie - Frezor
Alexa Ionel Liviu - Muncitor
Bucătaru Alexandru - Muncitor
Grigore Gabriel - Muncitor
Olaru Costel - Muncitor
Saisuc Vasile - Muncitor
Pasat Petru - Muncitor
Ioniţă Neculai - Muncitor
Grapă Gabriela - Secretară
Rișcă Daniel - Muncitor
Aelenei Cătălin - Muncitor
Vîrlan Florin - Muncitor
Vieru Toader - Muncitor
Enache V. Costel - Muncitor
Vizitiu Geta - Op. Mașini Speciale
Chelba Ioan - Muncitor
Daria Vasile Dumitru - Muncitor
Mocanu Marius Constantin - Muncitor
Petrișor Ionel - Muncitor
Budeanu Gheorghiţă - Muncitor
Ștefănescu Eugen Adrian - Inginer
Irina Claudiu - Rectiﬁcator
Pristavu Ion - Muncitor
Biber Dragoș Ionuţ - Muncitor
Marele Florin - Muncitor
Nechita Adrian - Muncitor
Șchiopu Petru - Frezor
Botnariuc Adin - Director Zonal Vânzări
Chiriac Mihai - Muncitor
Bîrleanu Cristinel - Muncitor
Crăciun Graţian - Muncitor
Munteanu Ionel - Operator CNC
Rusu Remus - Reprezentant Vânzări
Ciobăniţa Claudiu- Director Zonal Vânzări
Bîrsan Gabriel - Inginer Mecanic
Grigoruţ Cosmin - Op. Mașini Speciale

Vîrlan Paul
Operator Mașini Speciale

Burlacu Florentina - Responsabil comercial
Podeanu Alin - Muncitor
Boian Ștefan - Muncitor
Todică Ioan - Manipulant
Balcan Sergiu - Inginer Proiectant
Gîlcă Constantin - Frezor

Anca Lăcătușu
Coordonator Comenzi

Duduman Cătălin - Muncitor
Micu Ana Maria - Coordonator Comenzi
Munteanu Bogdan - Consultant Vânzări
Aștefănoaie Gheorghe - Strungar
Pîslaru Gheorghe - Muncitor
Veriveș Andrei - Coordonator Comenzi
Tudorache Marinică - Muncitor
Buhălniceanu Marian - Muncitor
Carp Sorin - Op. Mașini Speciale
Băbălău Geluţă - Frezor
Bălan Liviu Adrian - Tratamentist
Roșca Florinel - Operator CNC
Rediu Iosif - Frezor
Văleanu Costel - Operator CNC
Cojocariu Daniel - Muncitor
Roșu Stelian - Gestionar
Cășuneanu Raluca - Consilier Juridic
Bughiu Vasile - Inginer
Rogojanu Lucian - Muncitor
Spiridon Valică - Muncitor
Acea Mihai - Muncitor
Filimon Silvia - Rectiﬁcator
Banu Cătălin - Muncitor
Petrescu Luiza - Coordonator Comenzi
Vrînceanu Ioan - Muncitor
Bordeianu Silviu - Responsabil Marketing
Lazăr Ioan - Strungar
Sacară Sorin - Operator CNC
Poiană Gheorghe - Frezor
Sava Costel - Muncitor
Axinte Mihai - Operator CNC
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Evenimente angajaţi
Casă de piatră!
Paner Codruţa şi Florin
29 aprilie 2017
Grecu Lucian şi Carmen Mihaela
1 iulie 2017
Popuţoaia Răzvan Alin și Ioana
19 august 2017

Să vă trăiască!
Ioana Eliza, 26 ianuarie 2017
fiica lui Mihai Vasile şi Maria Rugină
Sebastian Andrei, 7 martie 2017
fiul lui Paul Sebastian şi Oana Panaitescu
Levi Emanuel, 6 aprilie 2017
fiul lui Emanuel Ciprian şi Sara Cristina Ştefan
Tudor Constantin, 21 mai 2017
fiul lui Dorin și Ana Maria Novac
Mădălin Mihai, 17 mai 2017
fiul lui Mihai şi Gabriela Spinticiuc
Luca Petru, 26 iunie 2017
fiul lui Mihai şi Geta Ailenei
David - Marian, 14 noiembrie2017
fiul lui Cosmin şi Oana Serghiuţă
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Rugby-ul este pasiunea de o viaţă a lui Valentin

Timp liber
Oamenii de succes știu că viaţa înseamnă mai
mult decât să mănânci, să dormi și să muncești.
Oricine are nevoie să simtă un pic de relaxare din
când în când și să se bucure de timpul liber. Asta
pentru că a avea un hobby poate să-ţi aducă mai
multe beneﬁcii. Îţi poate stimula creativitatea
sau capacitatea analitică, iar dacă practici un
sport, felul în care o faci îţi poate dezvolta
abilităţile de lucru în echipă.

Ciprian
colecţionează
timbre

Florin este pasionat de culesul ciupercilor
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Gabriela
este pasionată
de frumuseţe
și cosmetice

Marius- un
Ionuţ
și Malanca
pescar vestit
de la Conţești
itșeţniubește
oC al eddrumeţiile
acnalaM ișcusubicicleta
iraM
Ana-Maria

Sergiu,
“Omul
cu
chitara”

Marius și Malanca de la Conţești

Adrian este antrenor de Taekwondo

Începând cu luna decembrie 2017, sculele marca
SCUDAS vor ﬁ disponibile și pe Amazon, cel mai
mare retailer online la nivel mondial. Produsele
noastre au devenit astfel accesibile pentru clienţi
și în mediul online, acestea putând ﬁ comandate la
cele mai competitive preţuri. Aria de livrare
acoperă toate ţările de pe continentul european.

Dacă vreţi să vedeţi cum se fabrică produsele
noastre, atunci nu ezitaţi să accesaţi canalul
nostru oﬁcial de YouTube unde am adăugat
materiale video noi în playlist-ul “Cum se
fabrică la Proinvest Group”.

Vizitaţi conturile nostre oﬁciale de pe reţelele de
socializare pentru a ﬁ la curent în timp real cu
evenimentele care se petrec la Proinvest Group.

