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NOI DESPRE NOI
PUTEREA DE

A CONSTRUI 

Ne bucurăm că în compania noastră comunicarea şi informarea echipei reprezintă o 

latură în plină dezvoltare şi ca atare, este tratată cu foarte mare atenţie. De la un an 

la altul, Proinvest Group SRL a crescut îmbucurător de repede, colectivul nostru a 

devenit tot mai numeros, motiv pentru care ne-am gândit că cel mai plăcut şi mai util 

mod de a împărtăşi bucuriile şi realizările ar fi tipărirea unei reviste interne.

De ce o revistă?
Motivul este unul foarte întemeiat; vrem sa pastram o buna comunicare, o clara 

informare, să punem capăt zvonurilor şi dezinformării. Ne dorim să se ştie care au fost 

evenimentele importante ce au “marcat” existenţa activităţilor noastre, care sunt 

proiectele ce se derulează şi care sunt schimbările de orice fel ce au loc în companie. 

Toate lucrurile acestea ne vor apropia, pentru că numai aşa vom putea duce la bun 

sfârşit toate planurile.

“Prin munca noastră scoatem mult din puţin, ceva din nimic şi adăugăm neîncetat la 

ceea ce era bogăţie în lume” –  H. BERGSON

Cum se va numi această revistă?
Cel mai sugestiv nume pentru această publicaţie este “prointern”, care în descriere 

liberă înseamnă “pentru noi, pentru angajaţi”, dar cuprinde şi particula de la începutul 

numelui companiei ale cărei valori trebuie să le reamintim: dezvoltarea companiei, 

inovaţie la nivel de produse şi servicii, precum şi ideea că fiecare persoană acţionează ca 

un antreprenor. 

Ce va conţine revista?
În fiecare număr vom avea spaţiu alocat descrierii departamentelor, a activităţilor 

desfăşurate, a realizărilor, investiţiilor, proiectelor derulate, campaniilor desfăţurate, 

poziţia noastră în piaţă, noii angajaţi etc. Este cel mai la îndemână mod de a elimina 

presupunerile, de a clarifica nelămuririle şi de a împărtăşi realizările.

Sperăm că am reuşit să vă convingem că această publicaţie a devenit o necesitate ce va 

satisface nevoia de informare privind derularea tuturor activităţilor companiei noastre. 

Aşteptăm întrebările şi eventualele  sugestii  pe  adresa  de  email: 

prointern@proinvestgroup.ro.

Iar acum, în prag de sărbătoare vă dorim să aveţi parte de multă căldură în suflet şi în 
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Cătălin Rusu   
Manager Îmbunătăţire Procese

Cristina Varvaroi
Director Resurse Umane

Irina Matei
PR Representative

Dragi colegi,
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Hală de producţie tablă cutată MBS 150
n suprafaţă 720 mp

n valoarea investiţiei 150.000 EURO 

Hală de depozitare 

n suprafaţă 480 mp

n valoarea investiţiei 100.000 EURO

Hală de producţie structuri metalice
n suprafaţă 2.400 mp

Hală de depozitare rulouri tablă prevopsită 

n suprafaţă 672 mp
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PUTEREA DE
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Linie de sablare europrofile
n valoarea investiţiei 160.000 EURO

Linie de debitat table
n valoarea investiţiei 130.000 

Linie debitare, găurire şi marcare europrofile
n valoarea investiţiei 370.000 EURO

Laminor ţigla metalică MBS T24

Laminor producţie tablă cutată MBS 150
n valoare investiţiei  800.000 EURO 

Laminor tablă cutată MBS 35
n valoarea investiţiei 100.000 EURO

INVESTIŢII 2008 
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Profile zincate Z, C şi U
n Înălţimea de la 120 la 350 mm

Accesorii pentru construcţii metalice
n elemente de finisaj şi accesorii

n uşi şi porţi industriale

ntehnică de încărcare

n trape de fum şi luminatoare

n tîmplărie fono şi termoizolantă din PVC şi 

Tablă cutată 

n MBS A20 şi MBS 

P20

Tablă cutată cu profil înalt MBS 150

Ţiglă metalică MBS T24
n amprenta de colţ

Componente MBS
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ASTA FACEM NOI

Profile zincate Z, C şi U
n Înălţimea de la 120 la 350 mm

Accesorii pentru construcţii metalice
n elemente de finisaj şi accesorii

n uşi şi porţi industriale

ntehnică de încărcare

n trape de fum şi luminatoare

n tîmplărie fono şi termoizolantă din PVC şi 

Tablă cutată 

n MBS A20 şi MBS 

P20

Tablă cutată cu profil înalt MBS 150

Ţiglă metalică MBS T24
n amprenta de colţ

Componente MBS
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ASTA FACEM NOI

®Clădiri metalice EuroKit
n structura principală din europrofile sau table 

sudate

n cu sau fără pod rulant

Sisteme MBS

®Clădiri metalice MultiKit
n soluţia noastră pentru clădiri metalice etajate, 
inclusiv închideri perimetrale şi compartimentări 
cu termoprofile şi planşee prefabricate

®Containere metalice MobilKit

Clădiri rezidenţiale FamilyKit®
n din profile zincate Z, C şi U, cu unul sau mai 

multe nivele

ASTA FACEM NOI

®
Clădiri metalice EasyKit

 
n cu deschiderea pînă la 12 m şi înălţimea la streaşină 4 m;

pentru acest tip de clădiri atît structura principală cît şi

secundară sînt realizate din profile zincate Z, C şi U

n proiectare şi execuţie standard sau la temă
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De ce Kaizen ?
Multa lume din organizaţia noastră a auzit pronunţându-se în ultimul timp cuvântul “kaizen”, sau aţi văzut un domn cu 
ochelari care îşi petrece timpul prin zona de producţie structuri şi prin zona Logisticii. În timp va putea fi văzut şi în alte zone 
de interes ale firmei. Dar ce face el? Încearcă să înţeleagă ceea ce facem şi să ne ajute să găsim posibilităţi de îmbunătăţire a 
afacerii noastre.

Să revenim! Kaizen este o expresie în limba japoneză. Provine din alăturarea a două cuvinte “kai - a schimba“ şi “zen - bine“. 
Adică, schimbare în bine. Expresia corespunde unui mod de acţiune dezvoltat în compania Toyota şi care a devenit unul din 
instrumentele folosite în dezvoltarea organizaţională. Kaizen-ul împreună cu celelalte metode folosite fac parte din ceea ce 
este cunoscut sub numele de LEAN (se pronunţă “lin”). De 
ce Toyota? Pentru că modul lor de lucru s-a dovedit eficient 
şi tot mai multe companii din diferite industrii îl adopta. Mai 
direct, Toyota a evoluat din 1947, când era în pragul 
falimentului şi a trebuit să apeleze la ajutorul statului, până 
la cea mai bună companie din lume în 2007. Iar în acest 
răstimp nu a închis nici o fabrică şi nu a făcut disponibilizări. 
Fiecare firmă îşi doreşte să crească, să obţină profit şi să 
asigure locuri de muncă sigure pentru angajaţii săi. În 
decursul ultimului secol, s-a dovedit că LEAN oferă cea mai 
bună soluţie pentru creşterea unei companii în raport cu 
preocuparea pentru angajaţii ei. Este în totală opoziţie cu 
ceea ce este cunoscut sub denumirea de “reinginering” şi 
care înseamnă în primul rând reducere de costuri prin 
reducerea personalului.

Kaizen-ul îşi propune să abordeze direct procesul de 
muncă. Ne ajută să reducem munca inutilă şi să eliminăm 
risipa. Este o abordare continuă, adică nu o facem pentru 
câteva luni. Ne ajută să îmbunătăţim mediul de muncă (hala, vestiar, birou). Ne ajută să înţelegem nevoia de a respecta 
regulamentul de siguranţă muncii (orice accident sau îmbolnăvire înseamnă cost de îngrijire şi muncă suplimentară pentru 
restul echipei). Ne ajută în programarea producţiei (vom scădea timpul de reacţie la cerinţele clienţilor noştri). Ne ajută să 
identificăm şi să diminuăm operaţiunile fără valoare. Adică, reducând pierderile vom reuşi să scădem costurile. Iar astăzi, 
costul este principalul criteriu cu care ne judecă clienţii. Ne ajută să îmbunătăţim calitatea produselor, ceea ce duce la 
creşterea satisfacţiei clienţilor noştri. Ne ajută să reducem stocurile de materiale (ceea ce înseamnă reducerea volumului de 
bani blocaţi). Dar, în primul rând, kaizen-ul ajută la îmbunătăţirea mentalităţii angajaţilor. Stimulează discuţiile deschise şi 
directe. Promovează un limbaj simplu şi concret. Ajută la comunicarea între departamente.

De ce noi?
După cum se poate observa, încercăm totdeauna să ne raportăm la cerinţele clienţilor noştri. Kaizen-ul ne ajută să ne 
păstrăm clienţii mulţumiţi. Iar un client mulţumit de costul şi calitatea produselor noastre înseamna recomandari pentru alti 
posibili viitori clienti. Si asta duce spre locuri de munca sigure. Iar locuri de munca sigure înseamna viitor sigur pentru 
familiile noastre. Pentru a atinge modul de organizare optim, beneficiem de ajutorul unei firme de consultanta, KAIZEN 
INSTITUTE ROMÂNIA. Deja, pâna la 1 decembrie s-au desfasurat doua module de pregatire, cele introductive la care au 
participat managerii nostri si un modul-model de analiza a fluxului de lansare în productie pentru EUROKIT. În atelierele 
care se vor desfasura în 2009 - 2010, vor fi implicate pe rând toate persoanele din firma noastra. Aceasta deoarece modul de 
lucru si mediul de munca la care vrem sa ajungem se construieste în baza ideilor angajatilor. Cei direct implicati îsi cunosc cel 
mai bine problemele si de obicei au si soluţii pentru rezolvarea lor. Concluzionând, cuvintele care trebuie să le asociem unui 
kaizen sunt: simplu, direct, clar şi standardizat pentru toată lumea, superior calitativ, fără investiţii importante. În final, vrem 

CUM PUTEM FI MAI BUNI
PUTEREA DE

A CONSTRUI 
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KAIZEN sau cum poţi să faci un lucru mai bine, mai ieftin şi mai repede 

  EI BINE, AM PLECAT
   SA DESCOPAR

NOUA LUME...

CONCURS
PUTEREA DE

A CONSTRUI 
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Ai talent? Ai pe cineva talentat alături (copil, nepot, soacră)?

Nu ai nimic din toate acestea, dar vrei să ajuţi echipa noastră?

Apucă-te de munca! Creează o mascotă pentru Proinvest 

Group!

Vrem să creăm o MASCOTĂ a firmei, care să apară în toate 
materialele de uz intern.

Mascota trebuie sa aibă trăsături umane, să fie veselă şi 

bineînţeles să aibă un NUME!

Mascota va fi reprezentativă pentru activitatea companiei 

noastre.

Aşteptăm ideile şi desenele voastre până pe data de 1.02.2009. 

Ele pot fi aduse la responsabilul PR (Irina Matei) sau trimise pe 

e-mail la adresa prointern@proinvestgroup.ro.

Cele mai reuşite trei variante de mascotă vor fi publicate în 

... în 2008, colegii de la tablă prevopsită profilată au prelucrat 

peste 1,1 milioane kg, adică peste 280.000 mp, echivalentul a 

56 de terenuri de fotbal?

... la secţia de profile zincate s-au produs peste 2,7 milioane 

kg profile, care puse cap la cap însumează aproximativ 340 

km, adică de aproape 5 ori distanţa de la Paşcani la Iaşi?

... la secţia de tîmplărie s-au produs peste 4.800 mp de geam 

termopan, cât pentru 3.200 de ferestre, sau, altfel spus, 

ferestre pentru aproape 1.000 de apartamente cu 2 camere?

®... un sistem EuroKit  înglobează în medie 3360 minute de 

muncă efectivă, restul pînă la circa 30.000 minute cît durează 

în medie livrarea unui astfel de sistem fiind timpi de aşteptare 

pntru care nimeni nu este dispus să ne plătească?

ŞTIAŢI CĂ ...

M
O

D
EL
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