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Anul 2009 s-a încheiat cu bine pentru Industrial Montaj, comparativ cu situaţia
economică din jurul nostru. Politica noastră începe să demonstreze că suntem pe calea cea bună pentru viitor.
Trebuie, în continuare, să ridicăm nivelul de exigenţă pentru a avea o bună
capacitate de a răspunde cerinţelor clienţilor noştri.
Vom continua investiţiile în mijloace şi proceduri de lucru cu implementarea
sistemului ISO 14001.
Va fi implementată noua politică de safety, pentru noi acest capitol are prioritate “0”.
Vă doresc succes şi împreună să avem un an 2010 bun.
Nicolae Vasilache

Actualitate:
Lucrări Petrotel-Lukoil, au fost executate de echipele coordonate de ms. Chirănoiu Nicolae şi
ms. Obilescu Nicolae, supervizaţi de ing. Ştefan Grigore şi director tehnic Ioan Pascu:

- lucrări de reparaţii la conducta de bioetanol, constând în înlocuirea pe estacadă a 650 ml ţeavă 4”;
lucrări de reparaţii la 3 însoţitori din parcul de rezervoare; reparaţii la conducta de apă potabilă la
vestiarele de la CC; lucrări de reparaţii la rezervorul T1/5; lucrări de vopsitorie la rezervoarele
TK601A,B;
- a fost executată reconstrucţia conductei de apă epurată, constând în recuperare parţială din conducta veche, execuţie stâlpi susţinere, grunduire, vopsire, montaj a 538 ml ţeavă Dn 400;
-lucrări de mentenanţă/pregătiri de iarnă la instalaţia Cracare Catalitică, constând în înlocuire însoţitori, ventile, garnituri, oale condens.
Lucrări Unilever, au fost executate de două echipe coordonate de şefii de echipă Grigore
Giani şi Costache Octavian, supervizaţi de ing. Marcel Dobre:
continuarea lucrărilor la platforma tablouri distribuţie, constând în extinderea platformei,
proiectarea şi execuţia a două scări elicoidale pentru asigurarea accesului;
- montaj grindă monorai la secţia Postdozare; montaj manutub descărcare filtre; execuţie by-pass
la conductele de abur; montaj maşină ambalat de 10 to în
hala
Ambalare, precum şi a recipientelor de dozare, realizarea
platformelor de acces.
Lucrări Procter&Gamble, au fost executate de echipa condusă de ms. Alexandrescu George:
au fost finalizate lucrările de montaj boiler de abur de 22 to, cu un volum de 22mc, precum şi a
conductelor aferente acestuia -150 ml de la Dn15 la Dn150;
au fost montate conductele de apă răcire -150 ml la cooling tower, chillere şi water tanks de la
Dn 50 la Dn 500;
- au fost montate conducte pentru abur:
din oţel carbon pentru abur de 2,5 şi 10 bari, 500 ml cu dimensiuni de la Dn 40 la Dn 200;
din oţel inox pentru abur de 0,5 bari, 400 ml cu dimensiuni de la Dn15 la Dn100;
din oţel inox pentru condens, 600 ml de la Dn15 la Dn125.
Lucrări Michelin Victoria Floreşti au fost executate de echipele coordonate de şefii de
echipă Stanciu Marin şi Drăghici Nicolae, supervizaţi de ing. Ştefan Grigore şi director tehnic
Ioan Pascu:
- lucrări de montaj pentru 6 pompe de apă recirculată şi pentru o pompă verticală de apă caldă;
- lucrări de modificare a 370 ml trasee conducte din ţeavă de 1 1/2” în instalaţia Termostatare.

Interviu : Sultana Isvoranu, director economic la societatea noastră din anul 1998
Criza economică a avut ca prim impact negativ, în domeniul nostru, diminuarea volumului investiţiilor clienţilor
noştri tradiţionali , dar şi a potenţialilor clienţi. În anul 2010, conform analiştilor economici, se va înregistra o revenire uşoară şi posibilitatea ca în a doua jumătate a anului 2010 economia românească să revină la creştere.
Până atunci însă, avem de înfruntat creşterea preţurilor din cauza majorării accizelor şi a devalorizării monedei naţionale; costul energiei
electrice va fi mai mare cu 33%, combustibilul va fi mai scump cu 20%. Anul 2010 va fi un an în care vom munci mai mult pentru a face faţă
concurenţei din ce în ce mai mari şi în care preţurile pentru materii prime, utilităţi vor creşte, ceea ce înseamnă pentru societate venituri
mai mici, însă cheltuieli mai mari. Un lucru bun este că, deocamdată, nu au fost majorate contribuţiile sociale, TVA-ul va rămâne neschimbat, iar cota unică va fi menţinută la 16%.
Pentru societatea noastră, deşi 2009 a adus diminuarea cifrei de afaceri, am reuşit să păstrăm “tradiţia” de a obţine profit ca urmare a:
investirii unei părţi din profit în utilaje, în dotarea şantierelor cu module sociale, module de birouri, îmbunătăţind astfel condiţiile de
muncă
analizarea permanentă a costurilor societăţii în raport cu veniturile
optimizarea cheltuielilor fără să se ajungă la reducerea salariilor
prin lărgirea portofoliului de clienţi-precum antreprenorii de la Procter&Gamble
Aceste masuri se vor dovedi eficiente şi în 2010, dar vor trebui completate cu măsuri de eficientizare a muncii, de responsabilizare a fiecăruia prin introducerea unor sisteme de motivare şi recompensare dar şi de sancţionare unde va fi cazul, prin continuarea politicii de înlocui-

Bun venit la IM noilor colegi:
Curcă Gheorghe, lăcătuş-41 ani
Duţescu Florin, lăcătuş-35 ani
Mareş Constantin, lăcătuş-54 ani
Bădic Liviu, sudor-41 ani
Strîmbeanu Gheorghe,lăcătuş-40 ani
Ciuciulă Ion, lăcătuş-32 ani
Ghiţă Nicolae, tratamentist-53 ani
Răduc Vică, lăcătuş-48 ani
Constantin Ionuţ, sudor-24 ani
Dumitrescu Gheorghiţă, lăcătuş-45 ani
Moise Ionuţ, sudor-23 ani
Mihăila Leonard, sudor-24 ani
Uşurelu Iuliana, marketing-27 ani

M
PROMOVARE INTERNA:
ms.Alexandrescu
George a fost promovat
I
Şef Şantier începând cu 1 decembrie 2009
C
Curcă Gheorghe a fost promovat Maistru
începând cu 1 decembrie 2009;
H
ŞI PROIECTE :
EINVESTIŢII
Extinderea sediului prin achiziţionarea atelierului,
L clădirii administrative şi terenului aferent
societăţii Petromont;
I Atelierul achiziţionat va fi renovat şi utilat la
Nstandard ridicat;
Au fost achiziţionate următoareM
le:
o
- 2 schele complete din aluminiu;
- 2 aparate de sudură;
d
- 10 stingătoare pentru aparatele de
i
sudură;
f
- 10 centuri complete de protecţie;
i
- un transpalet manual cu acţionare
c
hidraulică pentru manipularea butelia ilor de gaze şi a altor materiale.
r
e

Dinu Claudiu, inginer-25ani
Şerbu Victoria,responsabil HSEQ-30ani
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Nu circulaţi în zonele
interzise din şantier!
Evitaţi riscurile ce pot
apare în zonele de lucru

Muncitorul lunii : Andor Constantin

Lucrez la Industrial Montaj din anul 1993 în meseria
de lăcătuş. Locuiesc în comuna Bărcăneşti, sunt căsătorit şi încă nu avem copii.
Consider că meseria mea este plăcută, de fiecare dată învăţ lucruri noi, fiecare lucrare având caracteristicile ei reprezintă o
provocare profesională pentru mine. Un exemplu ar fi realizarea etanşărilor la rezervoare. Acum se folosesc sisteme de etanşare mult mai complexe, care presupun un mod diferit de punere în lucru. Este o mare satisfacţie să particip la lucrări de amploare şi consider că m-a ajutat să
evoluez de fiecare dată. Faptul că lucrez aici de 16 ani, este dovada că
mă simt foarte bine la Industrial Montaj şi în colectivul din care fac parte. Apreciez investiţiile făcute în scule şi utilaje noi, precum şi în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Pentru bunul mers al activităţii consider
că trebuie continuată această politică de investiţii pentru a acoperi necesarul de scule de lucru din şantiere. Fiecare echipă ar trebui să fie dotată cu o cutie completă de scule, astfel încât să devină responsabili
pentru ele şi pe cât posibil detaşarea pe lucrări să se facă cu păstrarea
componenţei echipelor.

LA MULŢI ANI !
Urăm colegilor noştri aniversaţi
în Octombrie, Noiembrie,
Decembrie:
Apostol Constantin, Penea
Dănuţ, Ristea Ion, Ştefan Ciprian,
Hududui Vasile, Pavel Cristian,
Mareş Gheorghe, Ivan Andrei,
Drăghici Nicolae, Ioniţă Nicolae,
Stoica Veronel, Curcă Gheorghe,
Roşu Mihăiţă, Dumitrescu
Gheorghiţă, Diaconu Aurel,
Costache Gabriel, Grigorescu Puiu,
Andrei Marian, Dumitrescu
Constantin, Ristea Ion, Ioniţă
Nicolae, Ivănescu Constantin,
Urzică Marin, Ardeleanu Dumitru,
Lupu Georgel, Niţu Constantin,
Gheorghe Costel, Geană Paul,
Pascu Ioan, Vasilache Florica,
Cojocaru Constantin, Cocoş Lenuţa
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