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Situaţia economică a României s-a degradat în continuare, creşterea cotei de TVA ne afectează
pe toţi. În ciuda acestui context, Industrial Montaj încearcă să meargă înainte.
Clientul nostru Unilever este mulţumit de lucrarea pe care am efectuat-o şi care este în derulare, mulţumesc echipei noastre pentru implicare. Pentru perioada următoare avem o nouă
provocare cu montajul Instalaţiei de Concasare de la Energy Gas.
Lânga lucrările în derulare, ne axăm pe 3 Proiecte:
Creşterea nivelului de exigenţă internă şi structura organizaţională.Proiectul de certificare
ISO ne va permite să atingem acest obiectiv. Acesta va necesita deschidere la schimbare,
flexibilitate şi iniţiativă din partea tuturor
Programul de investiţii în scule/echipamente şi noua competenţă nu s-a oprit, continuă conform planului nostru de
investiţii
“Safety” deoarece trebuie să garantăm că toţi se vor intoarce acasă sănătoşi şi este un factor de succes, de garanţie
vis-à-vis de clienţii noştri

Nu uitaţi zilnic:

- sunt suficient de exigent cu mine?
- autodepăşirea aduce mândrie şi satisfacţii
- lucrăm organizat şi în siguranţă
Succes în proiectele noastre şi vă mulţumesc pentru implicare!

Actualitate:
Lucrări Petrotel-Lukoil, executate de echipa condusă de ms.Obilescu

Nicolae şi Şef Şantier Alexandrescu George, coordonaţi de ing. Grigore
Ştefan:
- Execuţie conductă metanol, reparaţii şi montaj etanşare rez.T22
- Lucrari de mentenanţă la Instalaţia DAV3, Fabrica de Azot, Instalaţia de Epurare
Lucrări Unilever, executate de echipa condusă de ms. Chirănoiu Nicolae, coordonată
de ing.Dobre Marcel:
- Finalizarea executării celor două silozuri de 30
m³ fiecare şi montajul lor la Staţia Postdozare,
la cota +20m cu macara de 140 tone şi braţ de
60 m
Montaj si adaptare echipemente de proces
pentru Proiect SOL la Postdozare 2: sistem descărcare pulberi, 13 vase dozare, 10 benzi transportoare,
5 manotuburi, 12 dispozitive vibratoare de dozare, 22 grinzi
monorai, execuţie şi montaj 300 ml conducte transport
pneumatic Dn 100, confecţii metalice de susţinere. Lucrarea
are grad mare de dificultate implicând găsirea de soluţii
tehnice de amplasare a echipamentelor relocate şi de asemenea respectarea unui termen scurt de realizare a lucrării.
Lucrări FAM Germania, executate în Atelierul IM de
către echipele conduse de ms.Codreanu Cătălin, ms. Obilescu Nicolae,
Şef Şantier Alexandrescu George, coordonaţi ing.Florin Filipoi si
Director Tehnic Ioan Pascu:
- Aprovizionare, execuţie 150 tone confecţie metalica din europrofile; toată confecţia metalică a fost
sablată, grunduită, vopsită. Constructia metalica realizată de IM a fost finalizată în 1.5 luni, are lungimea
de 174 m, lăţime de 2.7 m şi înălţime de 3 m, reprezintă o parte din ansamblul prin care va fi montată o
bandă tranportoare a cocsului
-A început montajul în teren pentru beneficiarul lucrării Lukoil Energy &Gaz
Lucrări Procter&Gamble, executate de echipa condusă de ms. Curcă Gheorghe, coordonaţi de
ing.Claudiu Dinu
- Lucrari de lăcătuşerie la Ambalare
- Înlocuire compensator inox PR2-intervenţie de mentenanţă în regim de urgenţă la Condensare
- Execuţie şi montaj piese de legatură din inox pentru uşurarea activităţii operatorului

Interviu :

Victoria Serbu,
responsabil HSEQ

În cele 6 luni de
când lucrez aici am perceput colectivul
ca o mare familie cu spirit constructiv.
O primă misiune pentru mine este participarea la procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii.
Până acum acest sistem a fost utilizat în
mică parte, dar mai este mult de lucru,
pentru actualizare fiind necesară o bază
de date şi o evidenţă corectă facând
posibilă poziţionarea la realitate. Ţinta
noastră este obţinerea autorizării societăţii conform ultimelor standarde de

calitate ISO 9001/2008 (calitate); ISO
14001/2005 (mediu); OHSAS 18001/2008
(sănătate). Această autorizare este
echivalentul unei *diplome de absolvire*,
atestă că Industrial Montaj are o activitate planificată, că produsul Industrial
Montaj corespunde cerinţelor clienţilor,
că oamenii sunt instruiţi, autorizaţi, că
se respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, normele de mediu.
Avantajele acestei autorizări vor fi: fidelizarea clienţilor tradiţionali, câştigarea
de licitaţii şi de clienţi noi, pentru clienţi alegerea IM oferă asigurarea securităţii, în acelaşi timp şi activitatea noastră internă va fi mai organizată. Rezultatele acestei autorizări nu se vor vedea
imediat, procesul este de durată, dar

vom vedea diferenţa când vom fi comparaţi cu cei mai puţin evoluaţi. Dorim
să fim recunoscuţi în mediul economic,
Industrial Montaj să devină un nume,
când se va spune Industrial Montaj se va
spune o companie în care — calitatea
este prioritară — lucrări fără reclamaţii
— fără accidente — o companie fără
fluctuaţii de personal. Acest lucru presupune management de perspectivă, implicarea tuturor în acest mecanism,
dorinţa permanentă de autodepăşire.
Anul acesta vom continua implementarea sistemului de management al calităţii, iar în 2011 dorim să obţinem
autorizarea.
Cu toţii ne regăsim interesele în această
autorizare.

INVESTITII SI PROIECTE

Bun venit la Industrial Montaj noilor colegi:

Au fost achiziţionate următoarele:

Bobe Nicolae, lăcătuş
—41 ani

Maşină de debitat Kasto pentru profile şi
ţeavă până la 450 mm
Un microbuz de 20 locuri pentru transportul
muncitorilor
S-a inceput modernizarea Atelierului
cumpărat anul trecut

Curcă Eugen, lăcătuş
— 43 ani
Ghiţă Constantin, lăcătuş
—49 ani

Pentru urmărirea
calităţii au fost
achiziţionate un comparator de rugozitate
şi un etalon cu pulberi magnetice
Maşină de lustruit

Băican Constantin, lăcătuş
—28 ani
Chivu Liviu, sudor
—30 ani
Ivan Valentin, lăcătuş
—44 ani
Stroe Alexandru, sudor
—33 ani

Au fost înnoite seturile de echipament de lucru pentru toţi
muncitorii
Un server nou care va suplimenta
funcţiile celui exitent, mărind fluxul şi
securitatea informaţiilor

Conform cerinţelor standardului OHSAS 18001/2008, toate utilajele şi sculele de
lucru au fost inventariate şi marcate cu datele de identificare ale Industrial
Montaj. Aceasta operaţie ne permite eficientizarea programului de investiţii, să
avem trasabilitate, să punem în aplicare un program de mentenanţă preventivă
pentru toate utilajele/echipamentele
Este responsabilitatea voastră să verificaţi dacă toate echipaemntele sunt marcate, dacă nu sunt, ii veţi informa maiştri.

Muncitorul lunii : Constantin Dumitru

Lucrez la Industrial Montaj ca lăcătuş din anul
1998.Locuiesc în Valea Călugărească, sunt căsătorit
şi am doi băieţi.
Prima mea calificare a fost de strungar, dar nu mi-a
plăcut, nu aveam satisfacţii profesionale, astfel încât după 6 ani m-am
recalificat ca lăcătuş. Îmi place meseria de lăcătuş, pentru mine este
o realizare. Am sentimentul că prin meseria mea ajut la construcţia
unor lucruri importante. La Industrial Montaj mă simt bine, colectivul
din care fac parte este ca o familie, ne ajutăm, colaborăm, avem
aceleaşi probleme şi aceleaşi satisfacţii. Suntem conştienţi de problemele din economie şi suntem mulţumiti ca noi, in comparatie cu alte
firme, avem de lucru, ne luam salariile la timp, avem perspective.
Toate lucrările la care am participat constituie amintiri plăcute pentru
mine şi motiv de mândrie.
S-au făcut investiţii importante în echipament de lucru, în utilaje, dar
pentru volumul nostru de lucrări ar trebui să mai fie achiziţionate în
continuare unelte de lucru. Securitate înseamnă maximă atenţie şi
respectarea regulilor de securitate, dar înseamnă şi scule de lucru mai
performante şi eliminarea improvizaţiilor în anumite situaţii.

INTERVIU
cu victima unui
incident la locul de muncă, colegul
nostru Ioniţă Nicolae:
-Cum s-a petrecut incidentul?
-La ridicarea unei piese ancorate cu
macarale manuale, unul din lanţurile
macaralei s-a rupt şi m-a lovit în cap.
Datorită şocului mi-am pierdut
cunoştinţa şi am căzut, am fost transportat de urgenţă la spital unde în
urma investigaţiilor s-a constatat că
nu este nimic grav.
- Cum a reacţionat familia când a aflat
de acest incident?
- Au fost şocaţi şi speriaţi
-Cum s-ar fi putut evita evenimentul?
- Prin verificarea atentă a utilajelor şi
sculelor de lucru înainte de utilizare
-Ce putem face pentru evitarea unor
asemenea incidente?
-Să dăm mai multă atenţie securităţii
noastre, să purtăm echipamentul de
protecţie, să verificăm sculele şi utilajele înainte de utilizare, să sesizăm
maiştrii despre uzura şi neconformitatea acestora. Este în joc securitatea
şi sănătatea noastră.

