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Dragi cititori,
Aşa cum am promis în primul număr, ne-am ţinut de cuvânt în încercarea de ne construi şi dezvolta o publicaţie a noastră, a
echipei Proinvest Group. Am ascultat părerile, criticile şi laudele primului prointern, am tras concluziile îmbunătăţirii şi
sperăm că de la un număr la altul să venim cu cât mai multe lucruri bune.
În următoarele 12 pagini ale acestui număr, al prointern-ului, vă arătăm ce înseamnă un mediu de lucru sigur şi mai puţin
imprevizibil, din punct de vedere al respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă. La rubrica Profile... vă prezentăm
un interviu cu 6 dintre colegii noştri.
“Avem echipă, avem valoare!” E o sintagmă bine cunoscută, nu? Atunci cine sunt cei care ne reprezintă interesele şi produsele
noastre în piaţă? Departamentul de vânzări MBS iese în faţă şi se prezintă colegilor în formula completă.

Editorial
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Note bune pentru prointern
Siguranţa înainte de toate!
Profile...Şase de-ai noştri
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Suntem totuşi conştienţi că în aceste vremuri marcate de schimbări profunde, implicit de criza financiară, Direcţiile de
dezvoltare ale societăţii cât şi Produsele noi rămân factorul cheie al supravieţuirii şi bineînţeles al creionării traseului pe care
ni-l dorim ascendent. Prin urmare încercăm să răspundem la una dintre cele mai arzătoare întrebări, cum ar fi: Ce vom face
mai departe?
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Ce pot face o cifră şi o literă împreună? Un sistem, adică 5S, de care aţi auzit şi despre care învăţaţi în fiecare zi, un sistem care
înseamnă “îmbunătăţire continuă”.
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Concursul lansat în primul număr al revistei a generat mascote şi personaje hilare. Vom face cunoştinţă deasemeni cu Colegii
noi veniţi în companie şi cu volumul de poezii lansat de colegul nostru Valentin Văran.
Vă dorim lectură plăcută !

Departamentul de vânzări MBS

Revista noastră

prointern

Produse noi
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Direcţii de dezvoltare

pagina

Încă de la primul număr am dorit să aflăm
care este opinia dumneavoastră cu privire la
apariţia şi structura revistei prointern
d e s t i n a t ă a n g a j a ţ i l o r.

Nevoia de 5S
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Cititorii sunt de acord că ideea apariţiei
acestei reviste este foarte bună şi că temele
articolelor corespund cerinţelor, prezintă un
conţinut informativ, sunt inteligibile şi
c
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i
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,
doar că acestea trebuiesc aprofundate.
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Echipa redactionalã:
Popuţoaia

’

Cristina Varvaroi, Cătălin Rusu, Irina Matei, Cornel

Propunerile şi sugestiile primite se referă la
inserarea organigramelor pe departamente,
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SIGURANŢA ÎNAINTE
DE TOATE !

SIGURANŢA LA LOCUL DE MUNCĂ : OBLIGAŢIE DAR ŞI NECESITATE
Toţi ştim că prin lege suntem obligaţi să respectăm un minim de reguli şi principii care să ne asigure nouă şi colegilor
nostrii siguranţa la locul de muncă. Intotdeauna în activitatea de zi cu zi apar şi lucruri imprevizibile sau situaţii noi care ne

AŞA NU!

AŞA DA!

PROFILE ...
PUTEREA DE
ŞASE DE-AI NOŞTRI A CONSTRUI
1. De când lucraţi la Proinvest Group?
2. Care este poziţia ocupată în cadrul echipei
noastre?
3. Care a fost cea mai dificilă sarcină/situaţie cu care
v-aţi confruntat pană acum în munca dvs. şi cum aţi
depăşit-o?
4. Puteţi să numiţi o îmbunătăţire(modificare) pe

Ioan Lumină
Sunt căsătorit, am un băiat în clasa a IX-a la
Liceul teoretic Miron Costin din Paşcani.
Ca pregătire am absolvit 10 clase la liceul
CFR Paşcani şi şcoala profesională la Liceul
urmat 5 ani la Remar Paşcani, încă 5 ani la Gardieni Publici, 2
ani la Kosarom, iar actualmente la Proinvest Group Paşcani.
1.La Proinvest Group am fost angajat la data de 12.06.2004.
2.Lucrez în cadrul secţiei de Tablă Cutată (atelier
tinichigerie), am ca şi atribuţii adiacente activitatea de
montaj uşi, porţi (Hormann), inclusiv service pentru tot ce
aparţine de Hormann. 3.La început tinichigeria mi s-a părut
foarte grea, dar cu timpul am depăşit acest moment cu
uşurinţă. 4.Am adus îmbunătăţiri la modul de organizare în
tinichigerie, aşezarea utilajelor, la structura podului rulant,
la montajul porţilor. 5.Să meargă lucrurile bine, bineînţeles
cu participarea noastră, a tuturor angajaţilor şi atunci vom fi

Dorin Siminciuc
Sunt căsătorit şi am 2 copii. Am absolvit
Facultatea de Inginerie Mecanică. 1.La
Proinvest Group lucrez de la 01.10.2005.
2.Sunt Şef Secţie, divizia MBS sector
Netinvest: au fost puţine detalii; am citit şi alte documente
şi am reuşit să interpretăm corect desenele tehnice. 4.Am
reorganizat sectorul de depozitare, am stabilit proceduri
noi pentru debitare şi cuponare, am realizat cu echipa de
debitare stâlpii de iluminat, montaţi în Proinvest Group.

Mihai Puşcaş
Sunt căsătorit şi am 2 copii cu vârstele de 9
ani şi de 14 ani. Am absolvit o şcoală
profesională. Soţia lucrează în comerţ.
1.La Proinvest Group am fost angajat la
sudor. 3. Nu am întâlnit nici o sarcină prea dificilă. 4.În
ultimile 3 luni de zile împreună cu colegii mei am
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Corina Şerban
În familia mea suntem doar trei: eu şi sotul
meu suntem ingineri, iar fiica mea este
economistă. Chiar dacă fiecare din noi a
visat în copilărie la alte profesii, meseria pe
das SA din anul 1984 până în 1998 ca proiectant, apoi până
în 2006 în industria lemnului. 1.La Proinvest Group lucrez
din februarie 2006. 2.Sunt Şef Atelier Tâmplărie WGB.
3.Sarcina cea mai grea a fost să realizez o echipă de muncă
unită. Nu am reuşit încă pe deplin. 4.Am reuşit de exemplu
să confecţionăm un raft pentru depozitarea armăturii, am
confecţionat lăzi din lemn pentru depozitarea deşeurilor

Pavel Chiţa
Mă numesc Pavel Chiţa, am 38 de ani, sunt
casătorit, am doi baieţi de 13 şi 7 ani, de
profesie sunt tâmplar şi sunt absolvent al
unei şcoli profesionale. Am lucrat la SC
1.Lucrez la Proinvest Group din luna februarie 2008.
2.Muncitor la laminorul profile zincate. 3.Programarea şi
reglarea utilajului în vederea executării unui profil Z150. Cu
ajutorul şefului de echipă şi cu seriozitate am depăşit
această situatie cu bine. 4.În sectorul în care lucrez s-a
hotărât ca anumite resturi (capete) de rolă care rămân mai
mici de 2m să nu se mai profileze. 5.Asigurarea locului de

Valentin Văran
Sunt casătorit, am un baiat de 24 ani din
prima casnicie. Am absolvit liceul cu profil
mecanic şi câteva cursuri postliceale de
calificare. Am lucrat în oraşul natal în varii
1.Lucrez la Proinvest Group din luna iulie, anul 2008,
angajat initial la sectorul logistică. 2.În hala de producţie
structuri metalice, ca macaragiu. 3.Undeva prin toamnă, la
logistică, am avut de expediat 5 tiruri de structuri în 8 h, în 2
inşi. Cu organizare logică şi cu spirit de echipă, s-a reuşit ca
la sfârşitul schimbului toate cele 5 tiruri de marfă să fie
expediate. 4.Din cauza faptului că există două poduri
rulante şi un singur set de cleme pentru manevrarea
tablelor şi profilelor, am propus un set de cleme care s-au
realizat în regie proprie fapt ce a fluidizat cât de cât
procesul de producţie, eliminand timpii morţi. 5.Aştept de
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DEPARTAMENTUL DE VÂNZĂRI MBS

Dorin COZMA

Director vânzări
zonal

Hartă vânzări MBS
Antoniu VASILE

Director vânzări
zonal

Sorin BÎRSAN
Director Naţional
Vânzări

Daniel MICU

Director vânzări
zonal

În această perioadă, când latura
concuren-ţială creşte în fiecare zi, când pe
buzele tu-turor se aude cuvântul criză,
constatam că-i din ce în ce mai greu să ne
convingem po-tenţialii clienţi că din
multitudinea de oferte care au primit-o, a
noastră este cea mai bună.

Dan DUMITRESCU

Director vânzări
zonal

E perioada în care în companie, greutatea
supravieţuirii, apasă din ce în ce mai tare
p
e
umerii departamentului de vânzări,
depin-zând de pregătirea şi
profesionalismul lor.

Dan DRAGOMIR

Director vânzări
zonal

Revista noastră

prointern

Avem un departament special dedicat
acestor servicii, format din nouă oameni,
o echipă focalizată pe interese comune,
care reuşeşte foarte bine să pună în
balanţă prio-rităţile, alternativele şi
p r e v i z i u n i l e .
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“Departamentul de vânzări este cel care
s
e
vede pe stradă, ia contact cu clientul, are
d
e
îndeplinit nişte obiective foarte clare. Noi,
oamenii de vânzări, depindem de restul
de-partamentelor şi ele la rândul lor
depind de noi. Până la urma acţionăm ca
un tot unitar, fiecare departament are un
rol foarte mare de suport pentru
vânzări” Sorin Birsan, Director Naţional
d e
V â n z ă r i
M B S .
Lucrul pe teren, domiciliul în alt judeţ,

Alexandru
ÎNSURĂŢELU

Director vânzări
zonal

Ionel UNGUREANU

Coordonatori comenzi MBS
Elena Palade

Ana Maria Aiordăchioai

Director vânzări
zonal

Marcela Jipa
Aurelian ARCHIP

Director vânzări
zonal
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PUTEREA DE
NEVOIA DE 5 S A CONSTRUI

PRODUSE NOI
DIRECŢII DE DEZVOLTARE

Proinvest Group îşi măreşte portofoliul de produse
O relaţie de afaceri de succes se bazează pe clienţi mulţumiţi şi loiali deoarece, clienţii loiali nu merg la concurenţă şi fac
propagandă pentru clienţii noi. O loialitate crescută a clienţilor presupune un portofoliu de produse cât mai complet. În acest
Barieră de vapori MBS® VALMEX®
TOP WS 90: se instalează în pereţii
exteriori sau acoperişuri, pe partea
interioară, mai caldă a acestora. Are rolul
de a opri migrarea şi condensarea
vaporilor de apă din interiorul unei cladiri
Prelucrări europrofile: în secţia de
Structuri metalice, prelucrările de bază
ale europrofilelor cuprind: debitarea
(drept şi în unghi), găurirea pe două
direcţii (cu 3 capete), marcarea şi

Înainte

Ex. 1

M e m b r a n ă P V C M B S ®
FRANKOPLAN® V: este soluţia ideală
pentru realizarea acoperişurilor tip
terasă, ventilate sau nu. Se pretează atât
noilor construcţii cât şi renovărilor (se

j Tablă cutată cu profil înalt MBS 153
k Barieră de vapori MBS® VALMEX® TOP WS 90
l Vată minerală rigidă
m Membrană PVC tip MBS® FRANKOPLAN® V
n Prindere mecanică

Folia anticondens MBS® VALMEX®
DIVU- TOP M 120: intră în componenţa
acoperişului unei clădiri. Rolul ei este de a
permite trecerea vaporilor din interiorul
locuinţei către exterior, nepermiţând apei
rezultate, din condensul care ia naştere
pe suprafaţa interioară a învelitorii, să

Direcţii de dezvoltare
Foarte mulţi dintre noi ne întrebăm încotro ne îndreptam noi, ca firmă, şi mai ales ce soluţii sunt pentru atenuarea efectelor
crizei economice asupra afacerii noastre.
În acest sens, la începutul acestui an s-au stabilit, sub rezerva analizei permanente şi a altor oportunităţi din piaţă,
urmatoarele:
1. Producţia de parapeţi deformabili de protecţie din oţel pentru siguranţa circulaţiei rutiere de tip semigreu, greu şi foarte
greu. Investitia este estimată la 2,5 milioane euro şi va fi finalizată în cursul anului 2010. Finanţarea se va face prin accesarea
de fonduri structurale şi din surse proprii.
2. Construcţia unei secţii de zincare la cald pentru structuri metalice şi alte componente metalice cu o capacitate de 1000
tone/lună.
3. Reorganizarea compartimentului Achiziţii, în sensul că persoanele care au ca principala responsabilitate aprovizionarea să
gasească soluţii pentru vânzarea, direct sau prin intermediul oamenilor de vânzări, de produse şi materii prime neprelucrate
sau prelucrate primar, cum ar fi: europrofile debitate, găurite, marcate şi sablate, curbare de europrofile, folie anticondens,
barieră de vapori, membrană PVC, accesorii pentru acoperişuri plane, sistem de scurgere, vată minerală, tablă zincată şi
prevopsită fâşiată, în rulouri sau debitată la dimensiune, alte produse care se folosesc în industria construcţiilor metalice şi
care au legatură cu activitatea noastră de bază.
4. Compartimentul tehnic va oferi şi servicii de consultanţă şi proiectare pentru alte firme interesate cel puţin de aceste
servicii. Aceste servicii se referă la stabilirea soluţiei optime de execuţie a unei construcţii metalice, proiect de fundaţii,
proiect tehnic pentru structura metalică principală şi secundară, proiect închideri cu panouri sau tablă cutată, etc.

Pag. 8

Înainte

Ex. 2

După

Ex. 2

Unul din motoarele evoluţiei noastre în
direcţia unei mai bune organizări este 5S.
Nu este doar un mod de lucru, este şi o
posibilitate de autoevaluare. Am început
să implementam această metodă la

După

Ex. 1

De unde vine denumirea de 5S?
5 de la cei cinci paşi sau nivele ce trebuie
parcurse, iar S de la prima literă a
cuvântului japonez ce desemnează pasul.
1S – SEPARĂ ŞI ÎNDEPARTEAZĂ. Sau,
atlfel spus, când ai dubii despre
necesitatea unui obiect îndepartează-l!
2S – ARANJEAZĂ ŞI IDENTIFICĂ. Cel mai
bun loc pentru toate şi toate sunt la locul
lor!
3S – CURAŢĂ ŞI VERIFICĂ ZILNIC.
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MASCOTE prointern

LANSARE DE CARTE PUTEREA DE
COLEGI NOI
A CONSTRUI
ŞTIAŢI CĂ?

Propunerea nr. 1

Lansare de carte
Ne bucurăm să vă anunţăm că unul dintre colegii noştri,
Valentin Varan, autorul pluguşorului din primul număr al
revistei prointern şi-a lansat un volum de poezii. Compania
noastră a sprijinit financiar această acţiune.
“Cum cele ZECE FELURI DE SINGURĂTĂTE se pare că m-au
scos în lume, am descoperit oameni pe care ar fi trebuit să-i
cunosc, înainte de a cădea pradă celui ce-am fost...cel
singur...
Iată-mă în situaţia de a fi recunoscător celor ce mi-au scos
sufetul la lumină îndemnâdu-mă şi chiar mai mult,
ajutându-mă să scot acest volum...
Pe măsură ce totul se concretizează într-un volum, alţi

Colegi noi...

Ştiaţi că...

Propunerea nr. 2

În anul 2002, compania de aviaţie Delta Airlines a
realizat economii
ŞTIAŢI
CĂ ... de 700 000 $ prin reducere de la 3
la 2 a numărului de măsline servite în meniul curselor
transatlantice? Şi asta în urma unor exerciţii Kaizen!

Propunerea nr. 3

Stimaţi colegi,
Urmare a concursului lansat în primul
număr al revistei prointern, s-au
primit pe adresa noastră de e-mail
(prointern@proinvestgroup.ro) doar
trei propuneri.
Aşteptăm în continuare propunerile

Tot în Statele Unite un grup de studenţi a calculat că
o fisura de 1/4”, într-un furtun cu aer (de pe un utilaj
oarecare) prin care trece aer cu presiunea de 0.8 atm
poate însemna pierderi de 11 000 $ pe an, în caz că
nu este remediată.
În loc să construiască o noua centrală de 730MW
compania de electricitate din Texas a stimulat şi a
realizat scăderea cererii de energie cu aceeaşi
cantitate prin reduceri de preţ la aparatele
electrocasnice cu consum eficient.

De la începutul anului, pe lista colegilor noi au
fost trecute trei persoane:

Grigoraş Liliana Camelia,
Inginer Proiectant în cadrul
d e p a r t a m e n t u l u i Te h n i c ,

Dumitrescu Dan Florin,
Director vânzări zona Bucureşti
în cadrul departamentului de

Antici Daniel Mihail,
Inginer Vânzări zona Iaşi, în
cadrul departamentului de

Să le urăm “Bun venit” noilor noştri colegi!
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