
 

 
Propunere  

privind aprobarea completarii programului de investitii pentru cresterea capacitatii societatii de 

prezentare, vanzare, service si consultanta privind produsele societatii  cu incadrarea in bugetul 

pentru investitii aferent anului 2014 (hotararea AGOA nr. 7/15.04.2014) inclusiv prin infiintarea de 

sedii secundare sau organizarea de centre cu destinatia de showroom, puncte de consultanta si 

service, reprezentante comerciale, etc. 

 

 Propunerile de completare a programului de investitii au în vedere cu prioritate: 

 

1.       Eliminarea riscurilor de deteriorare  a cladirilor si instalatiilor datorate  infiltratiilor de apa prin 

tavane, luminatoare, tamplarii metalice, conducte de scurgere, etc. si majorarea duratei de viata a 

acestora. 

2.       Imbunatatirea considerabila a izolatiei termice a cladirilor prin  montarea de geamuri termopan si 

usi industriale termoizolante. Imbunatatirea confortului termic in spatiile de lucru si reducerea 

costurilor necesare incalzirii acestora pe vreme de iarna. 

3.       Reabilitarea pardoselilor interioare care erau complet deteriorate si improprii desfasurarii unei 

activitati de productie normale. 

4.       Protejarea pardoselii din zona de decapare-degresare- vopsitorie cu vopsea epoxidica 

5.       Reabilitarea pardoselilor exterioare in zonele de iesire din halele de productie 

6.       Montarea in pardoseli a unor cai de rulare pentru transport intrauzinal care permit reorganizarea 

si imbunatatirea fluxurilor tehnologice. 

7.       Reabilitarea completa a instalatiei de iluminat si a celei de aer comprimat. 

8.       Mutarea depozitului de laminate (table, profile rotunde, tevi rectangulare, etc) din exterior in 

interior si eliminarea riscului de ruginire si coroziune ulterioara a acestora. 

9.       Reorganizarea fluxului tehnologic pentru operatiile de sudura si confectionarea unor cabine noi, 

mese de sudura, instalatie de exhaustare, etc.  

10.   Echiparea cabinelor de sudura cu echipamente de ultima generatie, in regim pulsat care vor 

permite realizarea unui cordon de sudura  de o calitate inalta, estetic si fara stropi . Vor fi eliminate 

astfel  o mare parte din operatiile de curatare ulterioare reducandu-se astfel costurile. 

11.   Introducerea operatiei de decapare inaintea celei de degresare va contribui la realizarea unei 

suprafete adecvate inainte de vopsire, eliminandu-se posibilitatea ca petele de rugina si oxizi sa 

reapara la suprafata dupa un anumit timp iar vopseaua sa se exfolieze.  De asemenea aspectul vizual 

al reperelor vopsite va fi mult imbunatatit.  

12.   Reorganizarea fluxurilor tehnologice in atelierul de montaj pe doua linii de fabricatie distincte, pe 

tipuri de utilaj si posturi de lucru specifice, cu impact asupra cresterii productivitatii, a caliatatii 

produsului final si totodata in reducerea costurilor. 

13.   Spatiile create prin dezafectarea instalatiilor vechi, deteriorate si nefolosite au marit cu 

aproximativ 35% suprafata utila a halelor, contribuind la majorarea capacitatii de productie. 

Valorile alocate realizării obiectivelor menţionate sunt prezentate în Anexa 1. 
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