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După cum ştim cu toţii, criza economică afecteaza toate domeniile de activitate peste
tot în lume. Au inceput sa se faca disponibilizări şi mulţi români se întorc în ţară. Contrar acestei situaţii, societatea noastră a avut in 2008 o evolutie satisfăcătoare ceea ce
ne permite azi avem o situaţie financiară sănătoasă si încredere în viitor. În ciuda incertitudinilor economice, continuăm să facem investiţii in special pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, ca de exemplu construcţia noului vestiar. Avem
încredere în potenţialul şi în echipa Industrial Montaj.
Cu toate acestea, în această perioadă de încetinire trebuie să fim mai vigilenţi în privinţa cheltuielilor. Este
necesară implicarea fiecăruia pentru reducerea consumului la strictul necesar precum si o mai mare atenţie
dată utilizării şi întreţinerii echipamentelor de lucru. Suntem poziţionaţi pe proiecte care pot fi interesante
pentru viitorul Industrial Montaj. Continuând să facem ceea ce ştim :”IMPLICARE şi LUCRÃRI DE CALITATE”,
vom depăşi împreună această perioadă de turbulenţe financiare.

Actualitate:

Lucrări PLK:

Rezervor T9 cu capacitate de 20 000 mc - Lucrarea constă în refacerea patului elastic (53 mc nisip bituminat),
în confecţionarea fundului rezervorului, cu diametru de 43 m, din tb≠8, tb≠10 şi înlocuirea celui vechi.
Înlocuirea presupune asamblare, sudură, controale PM la sudură. Înlocuirea sistemelor de etanşare vechi cu
sistemele de etanşare noi asigură etanşare dublă. In plus se fac reparaţii la serpentinele de încălzire. Lucrarea a
început în martie şi se va derula pe o perioadă de 3 luni. Industrial Montaj are toata increderea beneficiarului
pentru astfel de lucrari, datorita celor aproximativ 50 de rezervoare reparate de-a lungul timpului.

Lucrări Unilever:
- Reamplasare si modificare utilaje tehnice postdozare: Mixer, Bandă transportoare, Vas conic şi Deversare elevator.
Lucrarea a constat în mutarea mixerului pe altă poziţie
folosindu-se macarale manuale. S-au modificat structura
metalică de susţinere si sistemele de scurgere. La elevator a
fost confecţionată altă pâlnie de scurgere. Banda
transportoare a fost mutată după noua poziţie a mixerului, iar
vasului conic i s-a mărit capacitatea cu 2 tone.
Echipa de lucru a fost de 10 oameni, coordonaţi de şef echipă
Grigore Giani şi supervizaţi de ing. Marcel Dobre şi director
tehnic ing. Ioan Pascu. Lucrarea s-a desfăşurat pe o perioadă
de 20 de zile.
- Înlocuire “Manutub” 500W600/22m lungime între
Postdozare - Ambalare 3.
A fost necesară debitarea peretelui halei, facându-se o
fereastră de 1,5/1,5 m şi o amenajare tehnologică dintr-un pat de role pentru scoaterea manutubului vechi şi
introducerea celui nou. Tehnologia de execuţie a fost elaborată de Industrial Montaj. Lucrarea s-a executat
la cote de 10-12 m. Echipa de lucru a fost formată din 8 oameni şi a fost condusă de şef echipă Vlăsceanu
Vasile si a durat 15 zile.
- Execuţie conductă inox 3” LAS ACID cu montaj pompă
- Execuţie linie bypass-4”, din OL, aer comprimat

Lucrări Vega:
- Au fost finalizate lucrările de “Reparaţii pachet preîncălzitor aer cald cazan CR3”. Echipa de executie a
fost formata din 8 oameni, iar coordonatorul lucrarilor a fost ing. Florin Filipoiu. Lucrarea s-a executat
conform graficului, respectiv în 25 de zile.
- Lucrări de reparaţii cisterne CF

Va prezentam pe : maistru George Alexandrescu

Am 42 de ani sunt căsătorit şi am doi copii, o fetiţă şi un băiat, cu care locuiesc in Vălenii
de Munte. M-am angajat la IM in 1992 ca lăcătuş, iar din 1999 sunt maistru şi coordonez o
echipă de 35 de oameni. Meseria mea este pentru mine o provocare zilnică pentru a ma
autodepăşi si a acumula noi cunoştinţe. Încă de la început am avut doi mentori care
pentru mine sunt modele atât profesionale cât şi modele de viaţă. D-l Vasilache mi-a
acordat încredere şi m-a provocat să avansez. D-l Pascu m-a format în primul rând ca om,
apoi profesional insuflându-mi dorinţa de a deveni din ce în ce mai bun. Acestor oameni le datorez ceea ce sunt azi.
Sunt foarte mândru şi apropiat de echipa mea. Sunt oameni deosebiţi cu care sunt onorat să lucrez cot la cot în viaţa
lor profesională, dar să-i si ajut dacă au probleme personale.
Sunt foarte mulţumit de modul cum s-au desfăşurat lucrările de revizie din PLK. Chiar dacă a fost un volum mare de lucru
oamenii mei au făcut faţă, iar calitatea lucrărilor a fost respectată. Sunt ataşat de tot colectivul IM şi mă bazez
întotdeauna pe colaborarea şi pe sprijinul tuturor ca într-o familie. Am învăţat că respectul şi sprijinul acordat altora se
va întoarce la tine în aceeaşi măsură. Am multe amintiri pe care le consider importante intrucat dupa fiecare lucrare
rămâne o istorioară, cu bune şi rele. O parte din noi se află acolo ori de câte ori trec pe lângă o lucrare făcută de noi.
Pentru viitor mi-aş dori ca oamenii din echipa mea să devină şi mai buni profesional şi mai disciplinaţi. Echipa managerială
doresc să păstreze aceeaşi linie şi ritm de dezvoltare sănătoasă a societăţii.

FELICITÃRI celor care au peste
10 ani la IM:
Cătălin Codreanu, Cornel Enache,
Petre Şerbu, Marcel Uruc, Vasile
Chirănoiu, Aurel Tănase, Dănuţ
Penea, Constantin Andor, Nicolae
Chirănoiu, Marin Stanciu,
Vasile Oneaţă, Giani Grigore, Andrei
Ivan, Romu Ştefan, Marian Duţu,
Dumitru Constantin, Ion Rudaru,
Marin Dinu, Constantin Popa,
Constantin Lungu, Aurel Diaconu,
Gheorghe Manea, Octavian Costache, Andrei Costache, Marin
Urzică, Dumitru Ardeleanu, Constantin Olaru, Ion Fulgeanu, Ion Tudor,
Marian Dumitrescu,
Emilian Dumitrescu, Sultana Isvoranu, Cristina Andrei,
Florin Filipoiu, Ioan Pascu.

INVESTITI I si PROIECTE :
Pentru imbunătăţirea condiţiilor de lucru a salariaţilor noştrii a fost achiziţionat un modul nou P+1 care conţine
duşuri, grupuri sanitare, sală de mese,
vestiare .

Modulul a fost dotat cu 50 de vestiare
metalice, mese şi scaune pentru sala de mese.
O delegaţie a societăţii noastre a participat la Expozitia Tehnica de la Lyon.
Scopul acestei participări a fost acela de identificare de noi
modele de aparate şi scule specifice domeniului nostru, în vederea efectuării de
investiţii viitoare în astfel de utilaje de lucru.

Va Multumesc pentru
fidelitate si dezvoltarea
Industrial Montaj

ATENTIE !!!
Consumul de alcool la
locul de munca
provoaca accidente

Marturie : Octavian Costache

Locuiesc în Dărmăneşti, sunt căsătorit de 20 de ani şi am o fetiţă la liceu de care
sunt foarte mândru. Crisitina este olimpică pe ţară la limba engleză iar acasă am
facut un dosar de diplome obţinute de ea. Lucrez la Industrial Montaj din anul
infiinţării firmei, consider că am crescut odată cu ea, am meseria de sudor şi sunt
şef de echipă.
Meseria mea nu este tocmai uşoară, dar o fac cu pasiune deoarece îmi aduce mari satisfacţii. Sunt mândru de
colegii mei de echipă deoarece suntem repartizaţi pe cele mai dificile lucrări pentru reusim sa ne
coordonam în echipă şi ducem lucrarea cu bine la capăt. De acest lucru am dat dovadă şi la ultima lucrare de
revizie capitală din PLK, unde am lucrat în echipă la capacitate maximă timp de 4 luni de zile. Până şi
pauzele de masă le luam pe rând astfel încât să nu oprim lucrul. Sunt foarte ataşat de toţi colegii de la
Industrial Montaj , mai ales că de-a lungul vremii am lucrat cot la cot cu aproape fiecare dintre ei. Simt că
facem parte dintr-o mare familie.
Motoul meu este :“munca fiecăruia este importantă într-o echipă”. Ceea ce mă leagă atât de mult de IM este
faptul că dacă la înfiinţare societatea avea câţiva angajaţi şi câteva scule de lucru. An de an s-a dezvoltat, s
-a investit în oameni, în utilaje iar dorinţa de
dezvoltare a societăţii a fost clară. Am fost plăcut
impresionat de şansa dată unor tineri care au dorit să
munceasca la IM (Ivan, Dorobanţu) care la început
prea multe şi care azi au ajuns să faca parte din elita
societăţii devenind foarte buni profesionişti.
Atât eu cât şi colegii mei apreciem foarte mult ca se
fac investiţii în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
prin dotarea cu module de duşuri, grupuri sanitare,
vestiare, sală de mese, atât în organizarea de şantier
cât şi la sediu.
Şi pentru că în orice “familie” se şi munceşte dar se
şi petrece mi-aş dori ca la sfârşit de an societatea să
poată organiza o petrecere cu familiile celor de la
IM.

LA MULŢI ANI !
Urăm colegilor noştri aniversaţi
în Martie şi Aprilie:
Cătălin Codreanu, Cornel
Ena che ,C o ns tantin
Târnăuceanu, Petre Şerbu,
Marcel Uruc, Emil Vasile,
Adrian Mare, Vasile Ene, Petre
Cotoran, George Alexandrescu,
Nicolae Chirănoiu, Irinel Şinca,
Giani
Grigore,Nicolae
Dorobanţu, Ion Posea, Ion
Pascu, Petre Neacşu, Constantin
Po pa , Al e xa n dr u T udo r ,
Octavian Costache, Aurelian
Chel ba , Nico lae Şe rba n,
Constantin Radu, Nicolae Mihai,
Ion Tudor, Marcel Dobre, Mariţa
Gherghinoiu,
Marian
Dumitrescu, Felicia Constantin,
Cristina Andrei.

