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Am început programul de readaptare al procesului intern pentru structurarea
la
activităţii între compartimente/sectoare conform ISO 9001 şi ISO 14001 si
e
OHSAS18000. (de vazut cu Victoria denumire exact)
V
Este o lucrare de fond care necesită analiză, implicare şi capacitate de adapas
tare la schimbare. Ne pregătim prin aceasta pentru implementarea unui
il
sistem de gestiune integrat de asigurare a calităţii lucrărilor.
ac
Începutulhanului 2010 a fost pentru noi un botez, am executat pentru prima dată o lucrare în
e Această provocare a fost un succes, si multumesc echipa care sa implicat in acest
străinatate.
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Actualitate:

REVISTA INTERNÃ

success astfel că vom continua să studiem oportunităţile de a lucra în afară, oferind astfel
oamenilor posibilitatea de a descoperi alt mediu şi alt nivel de lucru.
(observatie general : este se cantifiez lucrare tonnage / lunigme / ore / conditie de executie este

prea general si putin plictisior de citit.

Lucrări Petrotel-Lukoil, executate de echipele conduse de ms.Obilescu Nicolae,
Chirănoiu Nicolae, coordonaţi de ing.Stefan Grigore si ing.Tudor Ion:
- Execuţie reparaţii la schimbătoare în instalaţia de Cracare Catalitică şi la instalaţia de
Cocsare, revizuire vase la HDS, reparaţii conducte catalizator
şi de apă la Cracare Catalitică, legături de conducte la instalaţia de Epurare, confecţionare serpentine la Rampa de Ţiţei
Lucrări Unilever, executate de 2 echipe conduse de şef
echipă Costache Octavian şi Grigore Giani, coordonate de
ing.Dobre Marcel:
- Pentru noua Instalaţie de Postdozare se execută modificări/adaptări vase şi utilaje relocate din
Italia, execuţie de suporţi de susţinere, grinzi monorai, montaj vase pe poziţie
- În Atelierul IM se confecţionează, de echipa condusă de şef echipă Enache Cornel, două silozuri
de depozitare materie primă, cu diametrul de 2,5 m şi înălţime de 12 m cu greutatea de 7,5 tone,
care vor fi montate pe hala instalaţiei de Postdozare la cota +20m (asta este ok)
Lucrări Procter&Gamble, executate de echipa condusă de ms.Curcă Gheorghe şi coordonată
de ing.Dinu Claudiu:
- Execuţie platforme de acces în jurul skidurilor, suporţi şi confecţii din
inox la pre-weigh (pentru a optimizat process de lucrare al operatori)
Lucrări Coca Cola Italia, executate de echipa condusă de Şef Şantier
Alexandrescu George: (tonnage / lungime / sa folosit orbital
etc...
- execuţie/montaj de conducte din oţel inox pentru Unitatea
de Producţie CO2
Lucrări OMV Petrobrazi, executate de echipele coordonate de ms.Chirănoiu Nicolae, ms.Codreanu Cătălin, Şef
Şantier Alexandrescu George, coordonaţi de ing.Ştefan
Grigore si ing.Tudor Ion:
- Lucrări de revizie în Instalaţia RC2, constând în demontare/
verificare/reparaţii la un reactor, 2 coloane, 9 schimbătoare
şi un supraîncălzitor

Interviu : Paul Geanâ, Responsabil Aprovizionare din anul 2005

Pentru mine a lucra în compartimentul de aprovizionare a fost o noutate şi o provocare în
acelaşi timp, un pas înainte şi o bază de a învăţa lucruri noi.Misiunea acestui compartiment este de a susţine calitatea lucrărilor, prin aprovizionarea unor materiale şi servicii
de calitate, în timp util şi la preţuri competitive. Această activitate presupune o permanentă şi o bună relaţie cu furnizorii, analiza zilnică a necesarelor pe lucrările contractate,
lansarea comenzilor şi urmărirea fluxului de aprovizionat. Este o mare satisfacţie când comenzile sunt onorate la
timp, când materialele/serviciile sunt la calitatea solicitată şi când ştii că toate acestea duc la lucrări de calitate
şi la satisfacţia clienţilor. Din păcate datorită crizei economice predictibilitatea preţurilor este aproape imposibilă, neexistând o bază reală de majorare a preţurilor la materiale şi servicii. Astfel analizarea trendului preţurilor trebuie făcută zilnic, iar negocierile cu furnizorii se impun pentru fiecare comandă lansată, preţul pe acelaşi produs modificându-se de la o zi la alta.Pentru o mai bună eficienţă a ritmului aprovizionării este de dorit ca
necesarele de materiale să fie lansate cu o marjă a termenului de aprovizionare mai mare, pentru a ne permite
solicitarea/analizarea/negocierea eficientă a ofertelor.

INVESTITII SI PROIECTE

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALÃ
URMATE ÎN MARTIE DE CÃTRE COLEGII
NOŞTRI:

De schimbat poze de acest
container. ( de luat o poze
luat din italia)

A fost achiziţionat un
modul mobil care rezolva
problemele de depozitare
în şantier a materialelor,
pieselor de schimb,
echi-

IOAN PASCU— curs Responsabil Tehnic cu
Sudura
FLORIN FILIPOIU— curs Responsabil Tehnic cu
Sudura şi curs Responsabil Supraveghere
Lucrări-Instalaţii Mecanice Sub Presiune
MARCEL DOBRE— curs Managementul Riscurilor Tehnologice Securităţii, Calităţii Lucrărilor de Montaj şi curs Responsabil
Supraveghere Lucrări-Instalaţii Mecanice Sub
Presiune

pamentelor Este un atelier mobil
specializat pentru lucrare din Inox cu scule dedicate /
adaptat ( masina de taire, biax, sursa de suduri, banc de
lucru etc etc.. Pentru a evita contaminare inox. Acest
atelier ne dat posibilitate se lucrez in toate Europa.
Au fost achiziţionate scule de lucru: polizoare,
bormaşini, truse de sudură, truse de tăiere, reductoare, pistolete de sudare în argon, chingi de ridicare,etc.

GRIGORE ŞTEFAN—curs Responsabil
Supraveghere Lucrări-Instalaţii Mecanice Sub
Presiune
CÃTÃLIN CODREANU—curs Responsabil
Supraveghere Lucrări-Instalaţii Mecanice Sub
Presiune
CONSTANTIN STOICA—curs Responsabil
Supraveghere Lucrări-Instalaţii de Ridicat

A fost completat stocul de echipament
Lu
cr

Este autorizat se
fumez numai in
zona pentru fumator unde are scrumiere !!!

ESTE OBLIGATORIE
PÃSTRAREA CURAŢENIEI
LA LOCUL DE MUNCÃ

ăril
Sunt şofer de 10 ani la IM, din asta
rezultă că mă simt bine aici. Sunt
tot timpul alături de oameni în
şantier şi sunt responsabil de siguranţa oamenilor, utilajelor şi materialelor pe care le transport.
Vasile Stan

Meseria mea este placută şi mi se
potriveşte. Imi place şi să ma implic
ajutand colegii in santiere. Dau
mare atenţie siguranţei oamenilor şi
întreţinerii maşinii.
Constantin Niţu

Practic cu plăcere meseria
mea. Misiunea mea este să
transport oamenii în siguranţă. Pentru această siguranţă contribuie întreaga
echipă de la mecanizare.
Costel Gheorghe

Echipa conducâtorilor auto:

LA MULŢI ANI !

Am o meserie pe care o practic cu
plăcere, maşina este a doua casă
pentru mine.Am o mare responsabilitate pentru siguranţa
oamenilor, a maşinii, dar şi pentru siguranţa mea.
Adrian Comănici

Am o meserie bună care implică grijă
pentru siguranţa oamenilor. Acord atenţie curăţeniei şi securităţii la locul de
muncă, ajut echipele colegilor în şantier.
Dragoş David

Prefer meseria de şofer
celei de mecanic, este mai
curată şi-mi place.
Acord mare atenţie la
trafic pentru siguranţa
oamenilor.
Ionuţ Chirănoiu

Urăm colegilor noştri aniversaţi în Martie, Aprilie:
Codreanu Cătălin, Enache
Cornel, Târnăuceanu
Constantin, Şerbu Petre, Uruc
Marcel, Vasile Emil, Mare Adrian,
Ene Vasile, Chirănoiu Nicolae,
Alexandrescu George, Şinca Irinel,
Grigore Giani, Dorobanţu Nicolae,
Posea Ion, Pascu Ion, Apostolescu
Ion, Duţescu Florin, Constantin
Ionuţ, Neacşu Petre, Popa
Constantin, Tudor Alexandru,
Ciuciulă Ion, Costache Octavian,
Chelba Aurelian, Dinu Valentin,
Dondaş Gheorghe, Şerban Nicolae,
Drăghici Petre, Dragoş David,
Radu Constantin, Mihai Nicolae,
Tudor Ion, Dobre Marcel,
Dumitrescu Marian, Constantin
Felicia, Uşurelu Iuliana, Andrei
Cristina, Filipoiu Florin,
Gherghinoiu Mariţa
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de protecţie cu bocanci, salopete, combinezoane de unică folosinţă, capişoane.
A fost achiziţionat un termometru
pentru măsurarea temperaturii pieselor

