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Anul 2010 a debutat cu o provocare pentru Industrial Montaj. Mă refer la
demontarea şi montarea camerei de cocs din Petrotel Lukoil, care a fost o
lucrare cu grad mare de dificultate. Concluzia trasă după finalizarea acestei
lucrări, este aceea că experienţa şi implicarea tuturor a făcut să realizăm o
lucrare de calitate, cu respectarea graficelor şi standardelor impuse de
către beneficiar.
“Vă felicit pe toţi cei implicaţi în realizarea acestui proiect”
În continuare, vom merge pe aceeaşi linie, de a oferi soluţii viabile şi lucrări de calitate clienţilor
noştri.
Nicolae Vasilache

Actualitate:
Lucrări Petrotel-Lukoil, au fost executate de echipele coordonate de ms.Chirănoiu Nicolae,
ms.Obilescu Nicolae, ms.Codreanu Cătălin, supervizate de ing.Ştefan Grigore, ing.Marcel Dobre şi
Dir. Tehnic Ioan Pascu:
- Reparaţii accidentale la schimbătoarele S 3, S 202, 01–S 15E,S 12, S10 A,B şi reparatii la rezervoarele
01-V13-B, T1/5
- Continuarea reabilitării conductei de apă epurată constând în aprovizionarea, confecţionarea şi montajul
a 240 ml conductă de Dn 400, sub coordonarea ing.Tudor Ion
- Demontarea şi montarea Camerei de cocs R1D, lucrare cu grad mare de dificultate prin gabaritul şi natura
instalaţiei de cocsare în ansamblu. O camera de cocs are 120 tone, diametrul interior Ø 5000 mm, lungimea
de 26 ml, confecţionată din oţel placat. Pentru această lucrare au fost folosite: macara de 700 to cu braţ
de 72 ml, macara de 140 to cu braţ de 70 ml, 2 macarale de 117 to, macara de 40 to şi macara de 12,5 to.
Demontarea camerei vechi s-a făcut în etape, începând cu demontarea utilajelor (masa Rotary, troliu), apoi
cu demontarea căilor de rulare ale capului hydraulic, al prăjinii de foraj-lucrare executată la cotă de nivel
+74-trasarea şi tăierea platformei. Soluţia tehnică de scoatere pe sus a camerei vechi a fost propusă de
către specialiştii noştri şi acceptată de proiectant/beneficiar. Înainte de introducerea camerei noi de cocs
a fost refăcuta fundaţia de beton şi au fost montate plăci de egalizare , camera nouă a fost ripată, ridicată
şi introdusă pe poziţie, apoi sa procedat la refacerea platformei în ordine inversă demontării ei şi la
refacerea traseelor de conductă
Lucrări Unilever, au fost executate de echipa coordonată de şef echipă Grigore Giani:
- Imbunătăţirea sistemului de descărcare a prafului de sodă prin modificarea sistemului de conducte
eliminându-se astfel pierderilor de presiune. Noile trasee de conducte cu lungime de 300 ml, au fost
confecţionate din ţeavă de Ø114x5, coturile au fost înlocuite cu curbe şi au fost eliminate sudurile iniţiale
- Confecţie vas condens şi montaj pe poziţie la Centrala Termică
Lucrări Procter&Gamble, au fost executate de echipa coordonată de Şef Şantier Alexandrescu
George şi ms.Curcă Gheorghe:
- Lucrări in boiler room=montaj balustrade, înlocuire compensator cu ajutorul unei platforme ridicătoare,
repoziţionare conductă
- Montaj sample cabinet, montaj tubulatură la pre-weigh, execuţie capace containere inox, modificat 26 de
suporţi pe TC2, modificări pompe
Lucrări Michelin Victoria Floreşti, supervizate de ing.Ştefan Grigore:
- Montaj 7 pompe şi execuţia legăturilor aferente la CET şi la Staţia de Pompe, lucrare executată de echipa
coordonată de şef echipă Stanciu Marin
- Execuţie racordare skiduri la valţ în Secţia Semifabricate, lucrare executată de echipa coordonată de şef
echipă Drăghici Nicolae

Interviu : maistru Nicolae Chirânoiu

Lucrez de 15 ani la Industrial Montaj , din 1995. În tot acest timp am acumulat experienţă, am evoluat alături de
echipă, am avut parte de satisfacţii şi provocări profesionale.
Sunt foarte mulţumit de echipa pe care o coordonez, putem face faţă oricăror provocări profesionale şi chiar
preferam să fim implicaţi în lucrări cu grad mare de dificultate. Ultima lucrare de acest gen a fost demontarea şi
montarea camerei de cocs din Petrotel-Lukoil. A fost o lucrare foarte complexă, cu grad mare de dificultate, în
special, după părerea mea, la demontarea prăjinii camerei de cocs, dar a fost o lucrare finalizată cu brio. Toţi oamenii care au participat la
această lucrare au dat dovadă de profesionalism, implicare şi responsabilitate.
După atâţia ani de experienţă consider că cele mai importante elemente în executarea unor lucrări de
calitate sunt : oameni foarte bine pregătiţi, dotări optime cu scule şi echipament de lucru, respectarea
cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă.
Cele mai plăcute amintiri pentru mine coincid cu participarea la realizarea celor mai dificile şi provocatoare lucrări, cum au fost demontarea şi montarea reactorului şi a camerei de cocs. Ca îmbunătăţiri
pentru bunul mers al activităţii propun continuarea politicii de investiţii în scule de lucru, în mod
special schele pentru lucru la înălţime, şi în echipament de
protecţie cu propunerea să se achiziţioneze combinezoane de unică folosinţă pentru lucru la interiorul
rezervoarelor, astfel uzura salopetelor va fi mai mică.
Cu toate că întreg mediul economic se află în criză, eu sunt optimist, cred că vom depăşi această etapă
cât de curând şi vom merge mai departe.

INVESTITII SI PROIECTE

“COMANDAMENTUL DE IARNÃ”

Toate maşinile societăţii au fost dotate cu cauciucuri de iarnă pentru siguranţa oamenilor

Am avut o iarnă grea, dar nu ne-am dat bătuţi:

Au mai fost achiziţionate:
- 30 semimăşti de gaze cu
cartuş filtrant şi gentuţe
- 10 proiectoare cu halogen şi 200 ml cablu alimentare
proiector, pentru lucru în rezervoare

Cel mai neînfricat în
lupta cu zăpada a
fostînsă………….

- 10 centuri siguranţa tip ham şi 10 legături Y cu amortizor
cădere

nea Popică

- 88 de fesuri tip cagulă pentru protecţie împotriva frigului
FELICITÃRI TUTUROR!

- 2 staţii de emisie-recepţie pentru buna coordonare în
şantier
- 8 truse sanitare pentru punctele
de lucru din şantiere

Este interzis furtul
la locul de muncă!

Muncitorul lunii :Muscaluc Vasile

Sunt angajat la Industrial Montaj din anul 1995.
Locuiesc în comuna Sângeru, sunt căsătorit şi am trei
fete de care sunt foarte mândru.
Meseria mea este de lăcătuş, este o meserie care-mi
place şi care-mi aduce satisfacţii profesionale. Eu cred
că totul în viaţa unui om se leagă de o meserie, evoluţia lui profesională, evoluţia lui ca om în societate, dar şi evoluţia familiei lui. Foarte mult contează
echipa în care lucrezi, eu apreciez foarte mult echipa din care fac parte,
împreună facem faţă provocărilor profesionale, împreună ne bucurăm de
reuşite. Am multe amintiri plăcute din aceşti 15 ani de muncă, multe lucrări
ample şi complexe, dar cel mai mult mi-au plăcut lucrările executate la
Procter&Gamble. Se lucrează după modelul occidental, în condiţii optime de
organizare, curăţenie şi securitate. Acest mediu de lucru este de dorit în toate
şantierele, oamenii devin mai competitivi şi mai responsabili.
Sunt mulţumit de investiţiile făcute în ultima perioadă în echipament de lucru şi
protecţie, în maşini şi utilaje, ne uşurează munca, realizăm lucrări de calitate
mai bună şi ne face să fim mai productivi. Ca propunere pentru bunul mers al
activităţii este achiziţia de cartele de pontaj cu ceas , astfel normarea muncii
ar fi mai uşor de realizat şi mai reală.

LA MULŢI ANI !
Urăm colegilor noştri aniversaţi
în Ianuarie, Februarie:
Panait Ion, Chirănoiu Vasile,
Boghici Petre, Bobaru Ion
Andor Constantin, Ştefan
Grigore, Pîrvu Radu,
Oneaţă Vasile, Dinu Marin,
Cojocaru Constantin,
Muscaluc Vasile, Mareş
Constantin, Chirănoiu Mihai,
Petre Nicolae, Dicov Ionuţ,
Badea Laurenţiu, Ilie Marin,
Ene Alexandru, , Fulgeanu Ion,
Radu Ilie, Moise Vasile,
Elena Rînjea, Rodica Popescu,
Alexandrina Tacu, Iordan Ştefan
Ciobotă Oprişan

