PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL SOCILETATII IN 2014

Activitatea de proiectare in 2014 a continuat a se derula sub influen!a tendintelor anului precedent
dintre care se aminte~te in special situalia economica la nivelul Romaniei ~i la nivel european care a
generat:
reducerea ritmului de dezvoltare a investitiilor industriale in general ~i a celor romane~ti In
special;
migrarea marilor companii de profil nu numai catre licentiere ~i/sau fumizare de basic
design catre Europa de est ci ~i prin resurse umane fiind create firme locale ale acestora care
au atras foqa de lucru eligibila din piala romaneasca ~i care dispun de instrumente de lucru
de ultima generalie din ce in ce mai solicitate de c1ienti;
Tn conditiile In care piata cererilor s-a restrins iar concurentii pe acela~i segment de piata s-au triplat,
activitatea inginereasca are ca obiective:
continuarealfinalizarea proiectelor incepute in perioada anterioara ~i totodata 0 aprofundare
a relatiei cu ace~ti c1ienti care sa genereze noi lucrari colaterale eel or deja in desIa~urare;
ofertarea in termene foarte scurte ~i raspunsuri promte la orice solicitare indiferent de
anvergura proiectui cerut;
actiuni conjugate de influentare a deciziei de contractare datorita faptului ca valabilitatea
solicitata pentru oferte este ~i de 180 de zile;
mentinerea unei relatii stranse cu c1ientii traditionali chiar ~i perioadele in care ace~tia au
obiective in conservare;
participarea la licitatiile de profil;
ofertarea catre terte piete.
Activitatea de inginerie
Se dezvolta In compartimentele de inginerie tehnologica ~i proiectare ~i acopera intrcaga gama de
activitati necesare deyvoltarii unui proiect la cheie. Ea cuprinde activitati de cercetare dezvoltare,
urmata in flux logic de activitati de proiectare complex a ~i management de proiect pentru fiecare
actiune de la ofertare la predarea documentatiilor tehnice catre c1ienti.
Contracte in derulare
Inceputul anului 2014 este marcat de continuarea unui numar de 12 contracte, angajate in
anul 2013, in valoare de 411.605 lei.
In trimestrul 1 al anului 2014 s-au incheiat un numar de 14 contracte noi in valoare de
216.890 lei.
Veniturile au fost estimate pentru trimestrul 1 la cca. 2.070.000 lei, realizandu-se 0 valoare
de 1.210.224,60 lei, din care sub 30 % au fost venituri provenite din activitatea ingineriei
tehnologice, diferenta fiind realiyata de activitatea de inspectii ~i certificare ADR ~i din
activitatea de inchiriere.
Activitatea de o(ertare
Activitatea compartimentelor inginere~ti in domeniul ofertarii s-a manifestat in special prin prezenta
continua cu propuneri tehnice catre potentiali c1ienti sau in platformele in care suntem prezenti
pentru derulare de proiecte. Activitatea de ofertare se deruleaza continuu, activ ~i coerent.
In primul trimestru al anului 2014 au fost elaborate ~i depuse un numar de 45 oferte in valoare de
2.846.843 lei.

Din numarul de 45 oferte elaborate si transmise potentialilor clien!i, un numar de 12 oferte s-au
concretizat in contracte semnate, in valoare de 292.465 lei, ceea ce reprezinta 10,3% din valoarea
totala ofertata ~i 27% raportat la numarul de oferte.
La aceste oferte se adauga un numar de 7 oferte elaborate in luna aprilie, in valoare de 1.058.070
lei, ceea ce majoreaza valoarea ofertata la 3.904.913 lei.
IPROCHIM, a~a cum s-a mentionat raspunde prompt la toate cererile de oferta primite de la
potentiali clienli infdiferent de anvergura proiectului.
Se urmaresc constant cererile de oferta pentm licitatii pe SEAP se realizeaza acorduri de colaborare
~i se participa de~i rezultatele ofertelor de achizitii pub lice au fost in cea mai mare parte negative.
Activitatea Certi(icare - Inspect;;. (ADR&COV)
Activitatea grupurilor ADR de certificare ~i inspeclie s-a desIa~urat in general conform programarii
estimate in primul trimestru al anului 2014, in conditiile in care IPROCHIM este inca singurul
ofertant al acestor servicii pe piata romaneasca pana la liberalizarea pietei estimata a avea loc la
inceputul lunii iulie, stare conditionata de necesitatea acreditarii RENAR pentru aceasta activitate.
In acest timp
Se continua procedura de acreditate RENAR pentru ISO 17020 - inspectii, urmand in perioada
imediat urmatoare auditul final in situ al organismului de acreditare. In luna aprilie, RENAR a
transmis ca a incheiat procedura de analiza a documentelor dosarului de acreditare, urmand sa
efectueze evaluarea ca organism de inspectie.
In perioada 05 -;- 11 aprilie 2014, s-au desIa~urat cursuri de instruire personal IPROCHIM
centrele asociate contractual pentru activitatea de inspectie ADR.
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In paralel s-a demarat ~i procedura de acreditare RENAR ISO 17065 pentru activitatea de certificare
ADR. Procedura este in desIa~urare.

Activitatea CERCETARE-DEZVOLTARE - realizari $i perspective 2014
IPROCHIM desIa~oara activitati de C&D atat in cadrul unor parteneriate cat
solicitari punctuale ale clientilor.
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Se mentioneaza:
1. Infiintarea clusterului BIOGASINNO energie sustenabila ~i a Asociatiei BIOGASINNO 
organismul de management al clusterului, cu scopul de a promova ideea valorificarii
de~eurilor biodegradabile in vederea obtinerii energie verzi sub forma de biogaz.
IPROCHIM prin intermediul clusterului dore~te sa promoveze 0 tehnologie proprie de
obtinere de biogaz din diverse de~euri, cu precadere vegetale, tehnologie adecvata
comunitatilor ora~ene~ti de marime medie ~i a celor rurale. Realizarea proiectului ~i a
prototipului in cadrul clusterului va avea ca finalitate un pachet de documente posibil a fi
ofertate catre tertii amintiti.

2. Scrierea de articole ~i Iucrari ~tiintifice in scopul cre~terii vizibilitatii externe a institutului
a posibilitatilor de a participa la competitii de proiecte pe diferite programe.
3. Scrierea de proiecte pentru fonduri structurale s-au biiaterale.
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ACTIUNI PENTRU ANUL 2014
Atingerea obiectivelor prin:
1. Dezvoltarea activiHitii - orientarea spre cerintele pietei considerand clientul pionul esential
pentru cre~terea performantei societatii.
IPROCHIM va aqiona prin largirea domeniului de activitate si orientarea spre domenii din
piata industriala cu perspective in cadrul politicii investitionale - industria mediului,
pentru proteqia apelor in special, infrastructura de mediu din domeniul apelor ~i de~euriIor,
industria energiei recuperative ~i neconventionale, infrastructura de nivel mediu pentru
aglomerari comunale ~i s~1te~ti.
IPROCHIM este orientat spre cerintele clientilor dispu~i sa investeasca, satisfacerea nevoilor
clientului fiind un obiectiv primordial.
Se actioneaza pentru cresterea numarului de participari la licitatiile interne si mai trecvent
la cele externe, la care institutul va aplica prin, intocmirea de oferte de calitate, termene de
raspuns minim de realizare
Dezvoltarea unor activitati terte, de realizare in colaborare cu diver~i producatori a unor
echipamente, instalatii prototip pentru promovarea
Dezvoltarea activitatii in sensul prezentat are in vedere
minim 30%.
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2. Restructurarea politicii de stabilire a pretului lucrarilor de proiectare ca baza a
veniturilor din activitatea specifica.
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Stabilirea tarifelor va lua in considerare ~i alte variabile ca nivelul ~i dinamica pretului fixat de
piata, formele ~i dinamica concurentei in piata specifica in raport de calitatea tehnica
solicitata.
In conditiile in care piata domeniului a scazut cu 50%, numarul companiilor concurente pe
acela~i segment a crescut cu 60%, se are in vedere ca pretul lucrarilor de proiectare este
determinat in primul rand de cerere ~i nu numai de pretul impus de 0 piata a pretului minim
care genereaza impact asupra calitatii tehnice ofertate.
Fixarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare efectuate, este 0 variabiHi importanta a
strategiei societatii. Aceasta strategie bazata pe costuri - pret - cali tate va urmari ca societatea
sa poata fi competitiva pe piala, sa $i asigure acoperirea stricta a cheltuielor generate de
activitatea inginereasca ~i sa ofere clientilor proiecte de calitate pentru a pastra pozitia pe piata.

Directii ~i orientari pentru activitatea de inginerie tehnologica ~i proiectare - 2014
1. Intensificarea ofertarii prin raspunsuri imediate la orice solicitare cu scopul de-a incheia
contracte pe termene scurte.
2. Pastrarea unei pozitii frunta~e pe piata de profil chimic ~i petrochimic a serviciilor
inginere~ti, de proiectare tehnologica industriala ~i C&D prin mentinerea calitatii
proiectelor elaborate ~i a serviciilor oferite;
3. Extinderea domeniilor de acreditare pentru diferite activitati specifice , in scopul largirii
posibilitalilor de obtinere comenzi, extinderea in domeniul lucrarilor de constructii
instalatii in zona civila;
4. Marirea cotei de piata prin reorientarea serviciilor specifice spre colaborari externe
catre orice domeniu de activitate, altele decat cele din chimie ~i petrochimie. Segmentele
industriale avute in vedere sunt :
extractie ~i rafinare resurse minerale;
energie - instalatii termotehnice ~i/sau pentru energie conventionala de capacitati
mici ~i medii;
reciclare produse ~i/sau de~euri industriale,
ingineriei mediului unde cererea se mentine la un nivel ridicat;
5. Stabilirea de noi colaborari in domeniul cercetarii ~tiintifice prin abordarea de programe
de finantare extema in domeniul ingineriei tehnologice ~i ingineriei mediului;
6. Reactivarea unor activitati de inginerie ~i proiectare cu extindere in zona achizitiilor ~i
executiei obiectivelor de investitii;
7. Implementare ~i dezvoltarea conceptului de management de proiect, extins de la
ingineria propriu-zisa catre servicii de management pentru procurare ~i urmarirea
constructiei de obiective industriale, respectiv servicii complexe de tip EPCM, asistenta
tehnica pentru executia unor proiecte terte;
8. Dezvoltarea unor servicii de consultanta noi, respectiv training tehnic in domeniul
ingineriei tehnologice ~i de montaj precum ~i in domeniul IT;
9. Modemizarea platformei de soft-uri specializate, care sa raspunda cerintelor de interfata
solicitate de piata, care sa permita abordarea unor documentatii complexe in conditii de
competitivitate crescuta, cu participarea integrata a diferitelor specialitati;
10. Mentinerea unui contact permanent cu clientii solicitanti, care asigura baza de lucrari
IPROCHIM.

Activitatile ADR ~i COy
1. Obtinerea Certificatului de acreditare RENAR pentru Organismul de inspectie ADR
2. Continuarea procedurii de acreditare a organismului de certificare ADR.
3. DesIa~urarea activitatii de inspectie si certificare ADR ~i in conditiile unei viitoare
concurente la cote de piata de cca. 80% din realizarile anului 2013 .
4. Mentinerea ~i reca~tigarea unei cote de piata de cca. 5 % pe piata serviciilor de inspectii
COY - benzinarii ~i depozite
5. _Optimizarea politicii tarifare
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