Publicaţie anuală pentru angajaţi și colaboratori

Nr. 5 / Decembrie 2018

Investiţii majore în Divizia Componente de Construcţii .......................................... pag. 12
Fabrică nouă de bare și ţevi cromate ..................................................................... pag. 14
Soluţii de asamblare pentru orice provocare........................................................... pag. 16

2

3

Invitaţi la Forumul Internaţional de la Minsk ... pag. 10

Investiţii majore în Divizia
Componente de Construcţii ............................ pag. 12

Un nou proiect în Islanda ............................... pag. 18

Echipa din spatele matriţelor de tragere ...........pag. 36

06

Statistici 2018

08

Noutăţi

10

Invitaţi la Forumul Internaţional de la Minsk

11

Târguri internaţionale, garanţia accesului pe pieţele externe

12

Investiţii majore în Divizia Componente de Construcţii

14

Fabrică nouă de bare și ţevi cromate

16

Soluţii de asamblare pentru orice provocare

18

Un nou proiect în Islanda

20

Proﬁle speciale pentru mașini agricole

22

Noi parapete certiﬁcate la standarde europene

24

Hotel Traian - prima clădire din lume pe structură de oţel

26

Soluţii pentru o depozitare eﬁcientă

28

Componente Mecanice pentru industria feroviară

30

Componente metalice pentru un acoperiș perfect

32

Divizia Steel Service

34

Trei website-uri noi

36

Echipa din spatele matriţelor de tragere

38

Interviu cu șeful echipei de Logistică de la Proinvest Group

40

Viitorul nostru poate ﬁ și viitorul tău!

42

Evenimente angajaţi

43

Timp liber

Deţinător, editor și publisher: Proinvest Group SRL
Adresa: Str. Grădiniţei nr. 1, 705200 Pașcani (RO)
Contact: T: +40 232 760 050, F: +40 232760 040, E: oﬃce@proinvestgroup.ro
Republicarea permisă doar cu menţionarea sursei.

4

5

Stimaţi colegi și parteneri,
La împlinirea a 18 ani de activitate, vă invit să
aﬂaţi din paginile celei de-a cincea ediţii a
revistei Focus on Steel cele mai importante
informaţii despre produsele, proiectele și
oamenii din Proinvest Group.
Industria axată pe procesarea oţelului a fost
unul din segmentele care au susţinut economia
din România în trecut, iar noi ne dorim să ﬁm
parte a renașterii acestei activităţi.
Din dorinţa de a impune pe pieţele pe care
activăm produse și soluţii competitive, în 2018
am efectuat investiţii majore pentru
dezvoltarea de noi produse și pentru
îmbunătăţirea sau creșterea capacităţii pentru
unele produse existente.
Investiţiile într-o nouă fabrică de bare cromate,
care vor ﬁ comercializate sub marca proprie
CROMEST, dar și pentru dezvoltarea de noi
produse pentru divizia de scule SCUDAS, sunt
în plină desfășurare. La fel este și realizarea
unui parc industrial în apropiere de Pașcani,
unde urmează să ﬁe construită prima fabrică
de panouri sandwich.
Focusarea pe prelucrarea oţelului a dat numele
acestei reviste, iar dezvoltarea de noi produse
din oţel pentru construcţii, industrie și inginerie
întăresc în ﬁecare an sloganul nostru
“Unlimited Steel Solutions”.
Va invit să continuăm pe acest drum împreună.

Vasile Sandu
Director General
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Statistici 2018

Cifra de afaceri (€)

Investiţii (€)

EBITDA (€)

30.000.000

2.200.000

3.600.000

Oţel procesat (to)

Angajaţi

Export (%)

30.000

467

30

Vizitatori online (%)
+

20

Website-uri noi

Cataloage noi
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Noutăţi
Furnizori pentru un centru
aerospaţial din America de Sud

Proinvest Group a ajuns la majorat

Una din comenzile speciale onorate în 2018 de
Proinvest Group a vizat furnizarea pentru
compania Jewers Doors LTD din Anglia a unei
structuri utilizate în realizarea clădirii unei rampe
de lansare a noilor rachete Ariane 6. Proiectul
derulat de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) la
centrul spaţial din Guyana Franceză ar urma să
marcheze începând cu 2020 utilizarea noilor
rachete Ariane 6, ce vor înlocui modelul anterior,
Ariane 5.

Pe 20 septembrie 2018, Proinvest Group a marcat
împlinirea a 18 ani de activitate. Înﬁinţată în anul 2000
de Vasile și Petronela Sandu, compania și-a susţinut
aprecierea într-un spirit de continuă perfecţionare,
cunoscând o dezvoltare puternică și rapidă, ajungând
în prezent la 500 de angajaţi și o cifră de afaceri de 30
milioane de euro.

Noile investiţii presupun
și un nou parc industrial
Programul de investiţii al Proinvest Group
continuă. ”Până în 2020 avem investiţii în derulare
şi planiﬁcare de 12 milioane de euro. Avem cinci
fabrici şi începem încă două. Cele cinci pe care le
avem se aﬂă în Paşcani, iar din cele două noi, una
va ﬁ construită în comuna Stolniceni Prăjescu (la 5
km de Pașcani) şi una tot în Paşcani“, a detaliat
directorul general al Proinvest Group, Vasile
Sandu. Fabrica din Stolniceni Prăjescu va face
parte dintr-un parc industrial ce urmează a se
dezvolta pe un teren de 20 de hectare, achiziţionat
în 2018. Această unitate va avea 3 linii de producţie
panouri sandwich și o capacitate anuală de
producţie de 3 milioane metri pătraţi de panouri
sandwich cu vată minerala și PUR/PIR. Ulterior,
toată producţia de componente pentru
construcţii, precum și investiţiile noi pentru
dezvoltarea acestei game de produse, va ﬁ
relocată în noul parc industrial de la Stolniceni
Prăjescu, unde există acces mai facil la căile de
transport. A doua fabrică planiﬁcată a ﬁ construită
în Pașcani va produce bare cromate, prima fază a
acestei investiţii urmând să ﬁe ﬁnalizată în primul
trimestru al anului 2019. Capacitatea noii fabrici
de bare cromate va ﬁ de 20.000 tone/an.

Premii pentru performanţă
În cadrul galelor organizate de Revista
Construcţiilor și Camera de Comerţ și Industrie
Iași, Proinvest Group s-a numărat din nou
printre laureaţi.
În data de 15 mai 2018, Proinvest Group a
primit Trofeul EURO-Construcţii pentru
promovarea de soluţii inovative și pentru
contribuţii deosebite în dezvoltarea sectorului
de construcţii și instalaţii, în cadrul Conferinţei
Internaţionale despre Construcţii Sustenabile
și Eﬁcienţă Energetică de la București.
Proinvest Group s-a numărat din nou printre
laureaţii Galei Mediului de Afaceri, organizată
de Camera de Comerţ și Industrie Iași, pe 1
noiembrie 2018.
În Topul Naţional la categoria Industrie Întreprinderi mari, compania noastră s-a clasat
pe primul loc, obţinând și Diploma de
Excelenţă datorită faptului că s-a aﬂat pe
podium de ﬁecare dată în cadrul ultimelor 10
ediţii ale evenimentului.

Cu un obiect de activitate iniţial de servicii de
proiectare în construcţii, compania a cunoscut o
dezvoltare accelerată odată cu extinderea activităţii
în zona de producţie, lucru permis de o perioadă
propice pentru accesarea creditelor de dezvoltare.
După ce în 2003 a început producţia de tâmplărie
PVC, iar în 2005 s-a extins la structuri metalice,
accesarea de noi ﬁnanţări a permis dezvoltarea unor
proiecte cu o valoare de peste 30 milioane de euro.
În prezent, Proinvest Group este o companie
multiprodus, cu multiple facilităţi de producţie
specializate în prelucrarea oţelului, de la simple
componente pentru construcţii până la scule și
componente mecanice de înaltă precizie.

Noul sediu care va ﬁ ﬁnalizat în 2019

Soţii Vasile și Petronela Sandu

Pentru 2019 ne-am propus și realizarea unui nou
co mpl ex de s paţ i i des t i n at e an gaj aţ i l o r ș i
colaboratorilor Proinvest Goup.
Aceste noi investitii presupun construirea unui sediu
administrativ, a unei cantine cu o capacitate de 100 de
locuri și a unui Centru de Excelenţă în Oţel (CEO).
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Programul de internship
pentru elevi continuă
Programul de practică început încă din 2016 a
continuat și pe parcursul lui 2018, implicând un
număr de peste 200 de elevi de la trei unităţi de
învăţământ din Municipiul Pașcani și localităţile
învecinate.

Colegul nostru, Vitali Renchez, la Minsk

Invitaţi la Forumul Internaţional
“Mill of Succes” de la Minsk
În perioada 28 - 30 iunie 2018, Proinvest Group a
participat alături de o delegaţie din Iași la Forumul
economic internaţional ”Mill of success” din Minsk,
Belarus. Evenimentul organizat cu sprijinul
Excelenţei Sale Viorel Moșanu, Ambasador
Extraordinar și Plenipotenţiar al României în
Republica Belarus și a consilierului diplomatic Virgil
Stana, a inclus vizite și întâlniri de lucru în care au fost
prezentate oportunităţile, costurile de investiţii, dar
și facilităţile ofertite în Belarus investitorilor străini.
“În cadrul forumului am purtat discuţii cu
reprezentanţii Combinatului Metalurgic din Mogilev
(MMZ), precum și cu cei de la Institutul de Tehnologie
a Metalelor, din cadrul Academiei de Știinţe din
Belarus, primind chiar propunerea de a deschide un
punct de lucru în Zona Economică Liberă din
Mogilev. Vizita delegaţiei a beneﬁciat de sprijinul
Ambasadei României în Republica Belarus, oﬁcialii
din cadrul Ambasadei angajându-se să ne acorde tot
sprijinul pentru a ne promova în această regiune”, a
subliniat Vitali Renchez, Business Development
Manager în cadul Proinvest Group pentru zona CSI.
Vizita delegaţiei din Iași, condusă de prefectul
Marian Șerbescu, s-a concretizat prin semnarea
acordului de cooperare între Camera de Comerţ
Mogilev și Camera de Comerţ și Industrie Iași.

Instituţiile de învăţământ partenere sunt Colegiul
Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Pașcani, Liceul
Tehnologic “Mihai Busuioc” Pașcani și Școala de Arte
și Meserii din Cristești. Principalele meserii pentru
care se pregătesc elevii sunt: sudor, frezor, lăcătuș,
tehnician prelucrări mecanice, operator mașini cu
comandă numerică (CNC) sau tehnician CAD.
Elevii participanţi în program sunt supravegheaţi în
continuare de un tutore de practică și învaţă
meseriile direct în fabrică de la specialiști. La ﬁnalul
programului aceștia primesc un certiﬁcat profesional
și li se propune angajarea la Proinvest Group, mulţi
dintre absolvenţi devenind deja angajaţi ai
companiei noastre.

Târgurile internaţionale,
garanţia accesului
pe pieţele externe
Pentru compania Proinvest Group, participarea la
târguri, expoziţii și conferinţe naţionale și
internaţionale a devenit unul din instrumentele
importante de promovare a vânzărilor.

În 2018
am avut în medie
o participare pe lună
la târguri internaţionale
din domeniul prelucrării
oţelului sau din alte
domenii conexe

Pentru că în businessul modern contactele
internaţionale sunt obligatorii, participarea la
târguri de anvergură oferă ocaziile cele mai
potrivite pentru a lua pulsul pieţei, dar și pentru a ne
evalua în raport cu concurenţa.
Dobândirea de informaţii despre pieţele de export,
despre trendurile pe care le au achiziţiile și
vânzările din piaţa de proﬁl, lansarea de produse pe
pieţe noi, stabilirea și consolidarea relaţiilor de
afaceri cu companii de proﬁl din străinătate - pe
baza unor strategii comerciale, se numără printre
avantajele concrete generate de prezenţa
constantă la târguri și manifestări internaţionale.

Târguri și expoziţii 2018

Elevi în vizită la Proinvest Group

Vizionaţi secvenţe
din timpul programului
de practică pe
canalul nostru oﬁcial
de YouTube!

Metav - Dusseldorf

(20 – 24 februarie)

ESEF - Utrecht

(20 - 23 martie)

Moldconstruct - Chișinău

(22 - 25 martie)

MIDEST - Paris

(27 -30 martie)

Tube & Wire - Dusseldorf

(16 - 20 aprilie)

Metal Show - București

( 17 - 20 aprilie)

Hannover Messe - Hanovra

(23 - 27 aprilie)

WorldBuild - Kiev

(15 - 18 mai)

AGRO - Kiev

(6 - 9 iunie)

AMB - Stuttgart

(18 - 22 septembrie)

TIB - București

(10 - 13 octombrie)

Expo TRAFIC - București

(18 - 19 octombrie)

Euro BLECH - Hanovra

(23 - 26 octombrie)

EuroBuildExpo - Kiev

(6 - 8 noiembrie)

photo: Messe Düsseldorf/ctillmann

Vedeţi cum fabricăm
proﬁlele zincate pe
canalul nostru oﬁcial
de YouTube!

Investiţii majore în
Divizia Componente
de Construcţii
Două noi linii de producţie pentru
proﬁle zincate și pentru panouri
sandwich cu spumă vor ﬁ
achiziţionate în 2019.

Principalele utilaje vor ﬁ înlocuite cu altele noi, de
capacitate mai mare, care oferă posibilitatea
realizării unei game noi de produse.
Versatilitatea acestui laminor oferă posibilitatea
creșterii numărului de tipodimensiuni pentru
produsele din portofoliul actual, cum ar ﬁ proﬁlele
zincate Z, C, U, L sau Σ, în gama 100 – 400 mm
înalţime și 1,2 – 4,2 mm grosime.

O nouă linie de producţie proﬁle zincate, cu o
productivitate triplă faţă de cea utilizată în prezent,
ne va permite creșterea capacităţii de 5.000 tone/an
la 20.000 tone/an, dar și diversiﬁcarea gamei de
produse.
După ce în perioada 2003 – 2006 a beneﬁciat de
primele investiţii majore în liniile de producţie,
Divizia Componente de Construcţii a Proinvest Group
va face în 2019 obiectul unei schimbări capitale.
Panou sandwich cu poliuretan

Proﬁl zincat sigma

Tablă
Garnitură
Miez poliuretan

Garnitură
Șurub de asamblare

Building Materials
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Fabrica nouă
de bare și ţevi cromate
În cadrul Diviziei Bare și Ţevi Cromate,
Proinvest Group dezvoltă și comercializează
o gamă largă de bare și ţevi cromate, sub
marca CROMEST®. Pentru dezvoltarea
acestor produse am demarat o investiţie de
circa 7,3 milioane de euro.

CROMEST®
Industria
Locul
extractivă este unul
din domeniile în care
pentrucromate
studențiiau
barele
sponsorizați de
Proinvest
Group
aplicaţii directe

Dezvoltarea acestor produse, cu aplicaţii începând de la industria
hidraulică, pneumatică și până la echipamente de ﬁtness sau chiar
simple scaune de birou, va beneﬁcia de o investiţie de ordinul zecilor
de milioane de lei. Astfel am început proiectul de amenajare a unei
noi fabrici dedicată barelor și ţevilor cromate.
Din 2018, Proinvest Group a demarat un concept greenﬁeld cu o
valoare estimată de 7,4 milioane de euro, având ca obiect producţia
barelor cromate. Implementarea proiectului de investiţii va atrage
crearea a 100 de noi locuri de muncă. Locaţia de implementare a
proiectului de investiţii este municipiul Paşcani și contribuie în mod
direct la dezvoltarea economică şi socială a orașului. Pentru acest
proiect a fost depusă documentaţia necesară pentru obţinerea unui
ajutor de stat în valoare de aproape 3,7 milioane de euro. Barele și
ţevile cromate care vor ﬁ produse în fabrica din Pașcani au
aplicabilitate în industria hidraulică, dar aceste produse se pot
utiliza și în industriile chimică, petrolieră, marină, aerospaţială sau
extractivă.

Chrome Plated
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Soluţii de asamblare
pentru orice provocare
Conexpanduri, ancore mecanice,
întinzătoare, dibluri și alte sisteme
de ﬁxare: pentru tablă planșeu, pentru
ﬁxare în beton, pentru hidroizolaţii

Divizia Organe de Asamblare a Proinvest Group
nu comercializează doar organe de asamblare
standard. Pe lângă șuruburile metrice complet
sau parţial ﬁletate, șuruburile de înaltă rezistenţă
sau șuruburile autoforante pentru acoperișuri și
panouri sandwich, vă punem
la dispoziţie și o gamă destul
de variată de organe de
asamblare, altele
decât șuruburile
metrice și
autoforante.

În cazul în care urmează să demaraţi un proiect
care va presupune și construcţia unei hale
metalice, puteţi achiziţiona de la noi ancore
mecanice și întinzătoare de diferite
tipodimeniuni.
Și pentru situaţiile în care veţi folosi planșee
colaborante pentru etajarea clădirii
dumneavoastră, veţi putea achiziţiona de la
Divizia Organe de Asamblare conectori ISO
13918 cu ferule ceramice.
Dacă veţi utiliza un sistem de închideri din
panouri termoizolante tip sandwich, atunci
sigur veţi avea nevoie, pe lângă șuruburile
autoforante pentru ﬁxare și de calote rigide în
cazul ﬁxării panourilor de acoperiș.

Ancore mecanice
Conexpand cu inel pentru ﬁxări
mecanice în beton
Dimensiuni uzuale:
M6 x 100 / 120 / 150 / 180 mm
M8 x 100 / 120 / 150 / 180 mm
M12 x 100 / 120 / 150 / 180 mm
M14 x 100 / 120 / 150 / 180 mm
M16 x 100 / 120 / 150 / 180 mm
Alte dimensiuni la cerere

Sisteme pentru
ﬁxare tablă planșeu

Sisteme pentru
ﬁxare table pe beton

Conector ISO 13918

Diblu ﬁxare tavan sau
ﬁxare tablă pe beton

Dimensiuni uzuale:
19 mm x 100 mm
19 mm x 125 mm
16 mm x 100 mm
16 mm x 125 mm
Alte dimensiuni la cerere

Dimensiuni uzuale:
6 mm x 35 mm
6 mm x 65 mm
Alte dimensiuni la cerere

Nu în ultimul rând, pentru ﬁxarea
hidroizolaţiilor, în cazurile în care aţi optat
pentru închiderea acoperișului cu tablă cutată și
vată minerală, vă punem la dispoziţie talere
cu șurub cap înecat 4,8 x 70 mm, iar
pentru ﬁxarea tablei pe beton
sau tavane, veţi putea folosi
cu succes diblurile
corespunzătoare.

Sisteme ﬁxare
hidroizolații
Taler pentru ﬁxare
sisteme de termoizolaţii
cu șurub cap înecat
Dimensiuni uzuale:
4,8 mm x 55 mm
4,8 mm x 70 mm
4,8 mm x 85 mm
4,8 mm x 105 mm
4,8 mm x 110 mm
4,8 mm x 120 mm
4,8 mm x 180 mm
Alte dimensiuni la cerere

Întinzătoare
Tipuri:
Întinzător ochi - ochi
Întinzător cârlig - cârlig
Întinzător cârlig - ochi
Piuliţă
Dimensiuni uzuale:
Corespondente
șuruburilor metrice
M12, M16, M20, M30
Alte dimensiuni la cerere

Fasteners

Accesorii
panouri sandwich
Calote rigidizare
RAL-uri uzuale: RAL 9010
RAL 1015, RAL 1018, RAL 3000
RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011
RAL 5010, RAL 6003, RAL 6021
RAL 7011, RAL 7035, RAL 8017
RAL 9002, RAL 9005, RAL 9006
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Vedeţi cum fabricăm
structurile metalice pe
canalul nostru oﬁcial
de YouTube!

Un nou proiect
important în Islanda
După ﬁnalizarea cu succes a unui hangar
pentru compania aeriană islandeză
Icelandair, Proinvest Group a început
construcţia unui nou proiect în Islanda.

Proinvest Group gestionează proiectarea, producţia, transportul și
montajul unei construcţii metalice cu destinaţia de depozit
frigoriﬁc, cu o amprentă la sol de 11.000 mp și cu înălţimea de 36 m.
În 2018 s-au livrat peste 1.400 tone de structură metalică, proﬁle
zincate și table proﬁlate, urmând ca restul de aproape 900 tone să
ﬁe executate, transportate și montate în 2019.
Astfel, au fost trimise deja 75 de camioane cu materiale de
construcţii din totalul de 200 programate până la încheierea
proiectului, care prevede montajul structurii metalice și a
panourilor sandwich cu vată minerală și PIR.
Pe lângă acest depozit frigoriﬁc, Proinvest Group a executat în
Islanda alte două proiecte de hale metalice, pentru care a asigurat
proiectarea, execuţia tuturor componentelor și montajul cu echipe
proprii.
Imagine din timpul montajului

Building Systems
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Proﬁle speciale
pentru mașini agricole
Divizia de Proﬁle Speciale a Proinvest
Group și-a diversiﬁcat gama de produse.

Vedeţi cum fabricăm
proﬁlele speciale
pe canalul nostru
de YouTube!

Crearea unui grup intern de cercetare - dezvoltare în cadrul
Diziviei Proﬁle Speciale ne-a permis dezvoltarea continuă
a portofoliului de produse. Această divizie avea certiﬁcate
în 2017 nu mai puţin de 15 proﬁle pentru producţia de serie.
În 2018 am obţinut de la clienţii noștri certiﬁcarea pentru
un nou proﬁl special - șină de ghidaj pentru tehnica liniară,
iar alte trei proﬁle speciale sunt în faza de testare, urmând
a ﬁ certiﬁcate în 2019. Dezvoltarea portofoliului de
produse va presupune din 2019 și realizarea a încă 13
tipodimensiuni de arbori canelaţi pentru un tip de proﬁl
deja atestat, arbori care au utilizare directă în
echipamentele din zona agricolă.
Unul din proiectele de viitor ale Diviziei Proﬁle Speciale
este dezvoltarea capabilităţilor pentru producerea a încă
20 de tipodimensiuni de proﬁle personalizate pe baza
solicitărilor clienţilor, cu aplicabilităţi în automatizările
industriale.

Arbore canelat

Special Profiles
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Infrastructure

Urmăriţi
cele mai recente
teste de impact
pe canalul nostru
de YouTube.

Test de impact H1W4 autoturism 0,9 tone

Noi parapete certiﬁcate
la standarde europene
Proinvest Group este singura ﬁrmă din România
care, prin resurse ﬁnanciare și umane proprii, a
proiectat, testat și certiﬁcat sisteme de parapet
metalic rutier în conformitate cu speciﬁcaţiile SR
EN 1317 (Dispozitive de Protecţie la Drumuri).
Cele mai noi sisteme de parapet metalic rutier ale
Proinvest Group - MBS® H1W4, MBS® H2W6,
MBS® N2W4 și MBS® N2W6, au fost testate și
certiﬁcate în cadrul laboratoarelor autorizate
AISICO Italia în condiţiile impuse de ultimul
standard european SR EN 1317.
Pentru 2019 avem în plan testarea sistemelor de
parapet de pod MBS® H4B, care trebuie să reziste

impactului la o viteză de 70 km/h cu un camion de
38 de tone. Pentru încadrarea în clasele de
performanţă și certiﬁcare ale SR EN 1317,
sistemele de parapet se supun la minim două
teste de impact: cu vehicul greu pentru a testa
capacitatea de retenţie și de readucere pe sensul
de mers, respectiv cu vehicul ușor pentru a testa
comportamentul vehiculului și al pasagerilor la
impact.
De la produse semiprelucrate de calitate
superioară, ulterior galvanizate sau prevopsite,
soluţiile de infrastructura MBS® sunt proiectate,
asamblate și apoi testate pentru a se conforma
cerinţelor speciﬁce normativelor naţionale și
internaţionale.

Test de impact H1W4 autobuz local 13 tone

Proﬁles processing

Test de impact H1W4 autocamion 10 tone
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Hotel Traian - prima clădire
din lume pe structură de oţel
Acum aproape un secol și jumătate, Iașul se aﬂa în avangarda
utilizatorilor noilor tehnologii, specialiștii vremii realizând aici una
din primele clădiri de mari dimensiuni ridicate pe o structură
metalică.

În 1882, cu doi ani înainte ca arhitectul Gustave Eiﬀel să devină
celebru prin Statuia Libertăţii și cu șapte ani înainte să înalţe turnul
din Paris care îi poartă numele, la Iași, în Piaţa Unirii, după planurile
maestrului din Cote d´Or, un ediﬁciu cu inﬂuenţă neoclasică prindea
viaţă: Hotel Traian.
Francezul a imprimat o nouă direcţie în domeniul construcţiilor, ca
urmare a introducerii unei tehnici inovative: folosirea structurilor
metalice prefabricate în realizarea clădirilor de mari dimensiuni. În
ceea ce privește Hotelul Traian, acesta a fost realizat după planurile
maestrului francez, dar ridicat pe coloane de fontă și platforme
metalice, tehnologia ﬁind inventată de inginerul român Gheorghe
Pănculescu.
Potrivit precizărilor arhitectului Valentin Mandache, Hotelul Traian
este construit pe un schelet metalic cu elemente prefabricate
metalice, umplute cu zidărie ușoară de cărămidă, tehnologie care a
permis realizarea unor deschideri ample pentru vitrine și ferestre.
Realizată în stilul Beaux Arts redus la esenţă, aproape industrial tipic și altor ediﬁcii ridicate de Gustave Eiﬀel, clădirea este o
adevărată minunaţie a ingineriei și arhitecturii epocii.
Hotelul Traian și-a cunoscut momentul de glorie în Primul Război
Mondial, când a fost sediu al Guvernului României, capitala ţării
ﬁind mutată atunci la Iași.
Hotel Traian - fotograﬁe de epocă
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Soluţii pentru o depozitare eﬁcientă
Divizia Sisteme de Depozitare proiectează și
produce soluţii de stocare pentru optimizarea și
organizarea spaţiului de stocare.
Prin intermediul Diviziei Sisteme de Depozitare
punem la dispoziţie potenţialilor noștri clienţi un
portofoliu de șase categorii de produse, de la
paleţi de oţel sau trepte și panouri până la structuri
complexe cum ar ﬁ rafturile cu poliţe, rafturile cu
braţe portante, rafturile pentru depozitarea
paleţilor sau depozite tip mezanin.
Gama de produse
• Paleţii de oţel, realizaţi din tablă zincată
proﬁlată îmbinată cu șuruburi zincate sunt soluţia
perfectă pentru manipulări repetate și sarcini
mari. Pot suporta încărcări de până la 1.200 kg fără
a se deforma. Totodată aceștia pot ﬁ accesaţi din
patru direcţii și au suprafaţa antiderapantă.

• Sistemul de rafturi metalice cu poliţe DepoKit®
RMP, soluţia ideală pentru birouri, arhive sau
magazine, este modulabil, cu o gamă largă de
tipodimensiuni. Executat din proﬁle și table
zincate, are diverse modalităţi de ansamblare și
numeroase subansamble ce se pot conﬁgura în
funcţie de necesităţile activităţii desfășurate.

Soluţii de
depozitare pentru
orice tip de spaţiu, pentru
interior sau exterior,
pentru mărfuri grele sau
agabaritice
și paleţi

• Sistemele de rafturi pentru paleţi DepoKit®
RDP oferă soluţii pentru depozitarea diverselor
tipuri de mărfuri, de la colete de mari dimensiuni
până la mobilă, anvelope, etc. Sistemul permite
reglajul înălţimii rafturilor iar capacitatea de
încărcare pe nivel ajunge până la 4.500 Kg.
• Depozitele tip mezanin DepoKit® PDM sunt
ideale pentru spaţiile și depozitele în care nu sunt
permise modiﬁcări în structura clădirii și asigură o
foarte bună stabilitate la încărcări medii-mari.

• Panourile și treptele, antiderapante, standard
sau lisă, executate din oţel S350GD sunt necesare
oricărui șantier de construcţii care se dorește a ﬁ
sigur și productiv.
• Sistemele de rafturi cu braţe portante DepoKit®
RBP vin în rezolvarea problemelor cu depozitarea
produselor lungi, grele sau pentru marfă paletată.
Paleţi din oţel

Rafturi etajate zincate

Stelaje pentru paleţi

Storage Systems
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Componente mecanice
omologate AFER pentru
locomotive și vagoane
Proinvest Group este un furnizor important
de componente certiﬁcate pentru industria
feroviară din România.
Proinvest Group a obţinut în 2018 certiﬁcările necesare din
partea Autorităţii Feroviare Române (AFER) / Organismul de
Notiﬁcare Feroviară Română (ONFR București) pentru piese de
schimb feroviare critice.
Printre piesele fabricate de Proinvest Group se numără piese de
schimb pentru boghiuri vagoane de călători și pentru suspensie
pentru locomotive. În prezent, Divizia de Componente
Mecanice face demersurile necesare pentru omologarea unor
noi piese de schimb, cum ar ﬁ cele pentru sistemul de frânare al
vagoanelor sau piese de schimb pentru infrastructura feroviară.
Proinvest Group deţine Autorizaţie de Furnizor Feroviar, în
portofoliul clienţilor actuali regăsindu-se Atelierele CFR Griviţa,
Căile Ferate Române (CFR) și Grup Feroviar Român (GFR).
Fabrica SCUDAS, achiziţionată în 2015 de Proinvest Group,
realiza produse pentru industria feroviară încă din anul 1989,
dar din cauza etapelor economice diﬁcile prin care a trecut
această societate, autorizaţiile nu au mai fost actualizate.

Mechanical Components
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Componente metalice
pentru un acoperiș perfect
Sistemul pluvial MBS® este uşor de
instalat şi de întreţinut, este compatibil
cu orice tip de învelitoare, este ﬂexibil şi
etanş, durabil și rezistent pe orice tip de
vreme, ﬁind disponibil într-o gamă
variată de culori şi dimensiuni.

Prin soluţiile pe care Proinvest Group le pune la dispoziţia
clienţilor Diviziei Componente de Construcţii, oferim
soluţii complete care includ de la sisteme și accesorii
pentru acoperiș până la sisteme pluviale și întreaga gamă
de accesorii de prindere necesare.
Elementele sistemului de scurgere MBS® sunt fabricate
din oţel galvanizat şi au o protecţie multistrat pe ambele
feţe pentru creşterea rezistenţei anticorozive, rezistenţei
la abraziune şi zgârierii accidentale.
Sistemul de jgheaburi şi burlane MBS® asigură colectarea
şi drenajul apelor pluviale spre sistemul de canalizare al
clădirii și inlcude următoarele componente: cârlige
jgheab, brăţări jgheab, capace universale, colţare
exterior/interior, T-uri de scurgere, burlane, brăţări burlan,
coturi de evacuare şi racorduri canalizare, ramiﬁcaţii
burlan și pâlnii de captare.
Elementele de tinichigerie sunt accesoriile principale care
intră în construcţia oricărui acoperiş de calitate. În gama
de produse standard fabricate și comercializate de
Proinvest Group regăsiţi componente precum: coamă
cupă, capac coamă cupă, pazie laterală, dolie, șorţ
streaşină, opritor zăpadă, coamă, semicoamă dreaptă,
colţar interior, colţar exterior, bordură interior fronton,
bordură pazie evazată, racord calcan, pazie perete,
bordură rupere pantă.

Building Materials
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Divizia Steel Service,
soluţii complete pentru
distribuţia și
procesarea oţelului
Divizia Steel Service a Proinvest Group pune la
dispoziţia clienţilor noștri o gamă variată de
produse, ﬁind importatori direcţi de la producători
de renume de rulouri de tablă zincată, prevopsită
sau neagră, table LBC sau LBR, bare și ţevi, dar și
europroﬁle, corniere sau oţel beton.
Prin intermediul Diviziei Steel Service asigurăm
furnizarea la cele mai competitive preţuri și
termene de livrare pentru diverse categorii de
produse metalurgice, punând la dispoziţia
clienţilor servicii de debitare, găurire, marcare,
sablare sau curbare, la dimensiunile şi formele
cerute.

Tablă groasă

Debitare cu oxigaz sau plasmă

Gusee pentru structuri metalice

Europroﬁle din oţel

Debitare la lungime

Grinzi și stâlpi pentru structuri metalice

Rulouri de tablă zincată și prevopsită

Fâșiere și debitare la lungime

Proﬁle zincate

Ţevi rotunde

Debitare la lungime

Stâlpi de iluminat

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.
Prin personalul caliﬁcat și certiﬁcările de
conformitate, Proinvest Group garantează
respectarea celor mai înalte standarde tehnice și de
calitate din domeniu.

countries

Steel Service
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Trei website-uri noi
Site-uri dedicate pentru Divizia de Scule și Divizia Steel Service începând din
iunie 2018. Din octombire 2018 un site nou și pentru Divizia Infrastructură.
Primul site lansat în luna iunie a fost cel al Diviziei de Scule, Portscule și Accesorii: www.scudas.com. Aici veţi
putea găsi toate detaliile despre produsele acestei divizii, cum ar ﬁ scule așchietoare, pentru fâșiere, deformare,
debitare, perforare, tragere sau portscule. Tot aici se aﬂă toată gama de consumabile în ce privește plăcuţele
amovibile pentru strunjit sau frezat și nu în ultimul rând produsele din categoria ștanţe și matriţe.
Site-ul Diviziei Steel Service, www.steelservice.proinvestgroup.ro, lansat în septembrie 2018, oferă
vizitatorilor posibilitatea de a vedea nu doar detalii despre produsele acestei divizii, ci și toate operaţiunile de
prelucrare primară pe care le putem executa în fabrica noastră înainte de livrarea produsului.
Pe website-ul www.infrastructura.proinvestgroup.ro, lansat cel mai recent, la ﬁnalul anului 2018 pentru Divizia
Sisteme pentru Infrastructură, veţi găsi toată gama de produse aferente acestui domeniu: sisteme de parapet
rutier, pietonal, bariere acustice, poduri și pasarele sau alte produse conexe.

Accesaţi website-ul

www.infrastructura.proinvestgroup.ro

Accesaţi website-ul
Accesaţi website-ul

www.scudas.com

www.steelservice.proinvestgroup.com
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Povestea echipei din spatele
matriţelor de tragere

Ei sunt cei care au reușit să producă matriţe

Acum patru ani le cumpăram, astăzi le
fabricăm și le comercializăm.
Odată cu lansarea Diviziei de Proﬁle Speciale trase la rece, una
din cele mai mari provocări a fost rezolvarea problemei
matriţelor de tragere, care erau cumpărate la preţuri mari de la
extern. Astăzi astfel de matriţe sunt fabricate de noi la un nivel
de calitate cel puţin egal cu cele achiziţionate de la producători
externi cu experienţă. În plus, producţia in - house a matriţelor
de tragere ne oferă o mai mare ﬂexibilitate în producţia de
proﬁle trase la rece și ne permite să dezvoltăm într-un timp mult
mai scurt și mai economic producţia de noi proﬁle speciale.

Vorbim despre
un proces foarte
dinamic. Lipsa
unei matrițe de
rezervă poate
bloca întreaga
producție.

Vizionaţi
cum fabricăm
aceste matriţe
pe canalul nostru
de YouTube!

O echipă condusă de un inginer cu experienţă în producţia de
scule, Costel Rădoi, ajutat în proiectare de Cosmin Serghiuţă,
alături de alţi trei sculeri - matriţeri, au reușit să pună la punct
producţia de matriţe de tragere la rece, o acţiune foarte
complexă și exigentă, care a implicat foarte mult timp, nervi și
nenumărate teste. “În faza iniţială a proiectului s-au comandat
matriţe de la producători din Europa, dar pentru ultimul pas de
tragere existau probleme. Asta ne-a ambiţionat să realizăm
matriţele în regim propriu, să cumpărăm mașini
corespunzătoare și să începem testele, până am obţinut
produsele dorite.” a declarat domnul inginer Costel Rădoi.

Divizia de Scule execută matriţe și
seturi de matriţe pentru tragere la
rece a barelor proﬁlate din oţel.
Partea activă a matriţelor este
realizată în miezuri din carburi
sinterizate, grad CTM 30
(echivalent G3/G30 după ISO),
având duritatea de 1120 Hv30,
fretate în corpuri de oţel tratat.
Aceste corpuri se construiesc în
funcţie de dimensiunile de
montaj ale matriţei pe bancul de
tragere unde va ﬁ utilizată. În
cadrul procesului de proiectare se

au în vedere date de intrare
printre care: calitatea
materialului tras, duritatea
acestuia, dimensiunile
semifabricatului de plecare,
gradul de reducere necesar,
lungimea barelor ﬁnite, forma și
dimensiunile locașului
portmatriţă din bancul de tragere,
modul de pregătire a suprafeţei
barelor în vederea tragerii,
lubriﬁantul folosit la tragere,
precizia cerută proﬁlului tras,
parametrii de tragere, etc.

Matriţele de tragere se pot
executa și după documentaţia
constructivă a clientului.
Martiţele se execută prin debitare
pe mașini de electroeroziune cu
ﬁr, CNC și 5 axe, după care sunt
ajustate și șlefuite manual, de
personal specializat, utilizând
scule, pulberi și suspensii
diamantate cu granulaţii de la 127
la 2μm, cu ajutorul dispozitivelor
specializate destinate acestui
scop.
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Interviu cu șeful echipei de logistică
de la Proinvest Group
Zeci de mii de camioane cu marfă au fost livrate clienţilor
Proinvest Group de la înﬁinţare până în prezent. Responsabil
pentru această activitate, de mai mult de un deceniu, este
domnul Gheorghe Aniţa.

Dacă acum zece ani se livrau unul sau două
camioane de marfă pe zi, în prezent compania
livrează chiar și 15 - 20 camioane/zi.
Operaţiunile de logistică, de la indentiﬁcarea
transportatorilor și negocierea preţurilor de
transport până la urmărirea încărcărilor și
livrărilor, fac parte din activitatea zilnică a
unuia din cei mai experimentaţi oameni din
companie.
Focus on Steel: Ce vechime aveţi în cadrul
companiei?
Gheorghe Aniţa: Lucrez aici de peste 10 ani. De
atunci am trăit pe viu evoluţia și modiﬁcările din
cadrul companiei.
Focus on Steel: Cum s-a schimbat activitatea
în această perioadă?
Gheorghe Aniţa: Complexitatea activităţii a
crescut enorm. De la 1-2 camioane pe zi am
ajuns să livrăm 15-20, fară a le lua în considerare
pe cele care ne aprovizionează cu materie primă.
Focus on Steel: Care este cea mai mare
provocare pe care o implică activitatea
dumneavoastră profesională?
Gheorghe Aniţa: Toată activitatea o derulăm în
regim contratimp. Eu am avut experienţă de 34
de ani pe achiziţii și logistică la Uzina CFR, dar să
lucrezi în mediul privat e diferit. Dacă acolo exita
planiﬁcare pe perioade foarte lungi, aici
modiﬁcările intervin zilnic și trebuie să te
adaptezi. Facem planiﬁcarea cu o zi sau două în

avans, dar întotdeauna apar modiﬁcări ale
programărilor pentru că se modiﬁcă timpii de
sosire anunţaţi – din cauza traﬁcului rutier sau
din alte motive. Unele lucruri nu se pot planiﬁca,
pentru că intervine factorul uman și asta se
întâmplă în majoritatea cazurilor.
Focus on Steel: Cum decurge o zi de activitate?
Gheorghe Aniţa: Ajung la serviciu cu o oră
înainte de începerea programului și plec când se
încheie ultima livrare programată. Permanent
sunt cu telefonul la ureche pentru că trebuie să
facem livrările în regim de urgenţă, dar și pe
proﬁt. Pentru asta trebuie să gestionăm foarte
atent alegerea transportatorilor cu care lucrăm.
Să lucrezi cu transportatori de pe bursa de
transporturi este mai riscant – au fost cazuri în
care s-a apelat la această variantă de urgenţă,
dar nu a mai ajuns tirul cu marfă la beneﬁciar.
Din acest motiv preferăm să lucrăm cu case de
expediţie, astfel există asigurarea pe marfă și se
elimină riscurile. Am ajuns la 62 de ani și sper să
ies la pensie de aici. Colectivul e frumos, sunt
mulţi angajaţi mai tineri decât mine. Nu m-am
gândit încă dacă aș putea să mai lucrez după
vârsta de pensionare. Este o muncă în care
apare elementul de diversitate, comenzile sunt
diferite, planiﬁcările sunt diferite și cred că pe
acest post se pot adapta și tinerii, care în ziua de
azi au tendinţa să evite munca repetitivă și
rutina.

Lucrez aici de peste 10 ani.
De atunci am trăit pe viu evoluția
și modiﬁcările din cadrul companiei.
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Viitorul nostru poate ﬁ și viitorul tău!

Colegi noi 2018

Florescu Dan - Inginer Proiectant

Pe parcursul anului 2018 am angajat personal caliﬁcat în
majoritatea sectoarelor de producţie și în zona
administrativă pentru proiectele curente. Dintre aceștia
amintim un manager achiziţii, manageri de proiect, ingineri
de calitate, directori zonali de vânzări, un responsabil
energetic, un economist și peste 100 de lucrători specializaţi
pentru Divizia de Scule, Portscule și Accesorii, cum ar ﬁ
strungari, forjori și operatori mașini speciale sau CNC.
Proinvest Group vă oferă șansa
dezvoltării carierei în cadrul unei
companii aﬂată într-o continuă
creștere. Dacă în prezent
compania are peste 500 de
angajaţi, anticipăm că la
ﬁnalizarea proiectelor de
investiţii aﬂate în derulare să
ajungem la peste 1.000 de
salariaţi în 2020. Noile job-uri se
adresează atât absolvenţilor de
studii superioare, prin posturi de

ingineri, manageri 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 sau
rectiﬁcatori. Totodată, angajăm
montatori pentru structuri
metalice și panouri sandwich, cu
experienţă de minim 5 ani,

pentru lucrări în România și
străinătate. 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
orar 8:00-17:00.

Andreea Iacob - Inginer Calitate

Florin Broșteanu (stânga) și
Radu Năstasă (dreapta), ambii
lăcătuși mecanici, au fost angajaţi
în urma programului de internship.
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Timp liber

Evenimente
angajaţi
Casă de piatră!
Chelariu Ștefania Alina și Cris an
25 august 2018
Gelu este un mare pescar

Să vă trăiască!

Anton cântă în corul bisericii

Rebeca Andreea, 2 iulie 2018
fiica lui Cezar și Ana Măriuţa
Darius Marian, 30 iulie 2018
ﬁul lui Fulga Lucian și Ramona
Ionuţ Andrei, 2 august 2018
ﬁul lui Lucian și Cosmina Lungu
Bryan Nicolas, 30 august 2018
fiul lui Lucian şi Carmen Grecu

Sebastian sculptează în lemn

Colegi sărbătorind Centenarul

Denis Andrei, 9 septembrie 2018
ﬁul lui Buhălniceanu Marian și Roxana

Nelu este DJ în timpul liber

Începând cu
luna noiembrie 2018
puteţi achiziţiona scule,
organe de asamblare și alte produse
de pe cea mai mare platformă online
din România - Emag Marketplace.
Sute de produse, de la organe de asamblare
până la scule, portscule și accesorii pentru mașini unelte,
sunt acum doar la un click distanţă de dumneavoastră!

Noi cataloage disponibile

Sisteme pentru
Infrastructură

Plăcuţe
pentru strunjire

Scule de debitare
Scule de deformare
Ștanţe și matriţe

Vizitaţi conturile noastre de pe reţelele de socializare pentru a
ﬁ la curent cu noutăţile de la Proinvest Group.

Scule HSS

