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Am avut o vară plină cu noi provocări care au mobilizat majoritatea Echipei
noastre. Cu lucrările derulate în prima parte a anului (Unilever, Italia,
Energy Gas), am reuşit să demonstrăm împreună că putem realiza lucrări
complexe şi de diferite categorii. Cu implicarea tuturor am depăşit încă o
treaptă. Lângă Proiectele ce le realizăm în continuare, ne pregătim pentru
viitor cu noi investiţii şi cu noi subiecte ce le vom avea de progresat. Unul
din aceste subiecte este Safety la locul de muncă. Acest aspect este acum şi va fi în continuare
un criteriu de selecţie pentru obţinerea lucrărilor. Safety, respectul pentru mediul de lucru,
echipamentul pus la dispoziţie, un mediu de lucru mai bun, realizarea lucrărilor la timp, sunt
foarte importante. Luna aceasta, colega noastră Sanda, a atras atenţia asupra neconformităţii în
exploatarea echipamentelor/dotărilor. Vă rog să fiţi atenţi la acest capitol, respectul pentru
munca celuilalt reprezintă o valoare pentru Industrial Montaj.
Nicolae Vasilache

Actualitate:
•

Lucrări Petrotel-Lukoil,

- reparaţii la Rezervor TK702 si TK602 ;schimbătoare la DAV3 şi

TAEE
- revizie interioară şi IPH la 2 vase depozitare azot şi hydrogen
- urmează lucrările la Sistemul de Termoficare
• Lucrări Lukoil Energy&Gas, executate la CET cu mobilizarea
a 90% din personalul Industrial Montaj:
- execuţie benzi rulante D115 şi D116 din 150 to europrofile, cu o
lungime de 140 ml şi montajul lor în plan înclinat de la cota 0m la
cota +36m, cu macarale de 140 to, 117 to, 40 to
- montaj a peste 200 to confecţie metalică (stâlpi, platforme, grinzi, contravântuiri, scări) la
Staţia Concasare Secundară, precum şi execuţia inchiderii cu 1000 m² tablă cutata, montaj
ferestre, montaj sistem PSI, precum si lucrarile de instalatii electrice executate sub antrepriza
IM
- montaj utilaje cu greutate totală de 100 to (benzi transportoare, elevatoare, mori de concasare, ventile, filtre), fabricaţie FAM Germania, la Staţia Concasare Secundară
- prefabricare 120 to construcţie metalică din europrofile la Staţia Concasare Primară,
urmată de sablare-vopsire
- montaj 70 ml conductă Dn150 abur degazori purjă
- montaj echipamente pentru înlăturarea cenuşei la Cazanul 4, cu greutate totala de 63 to,
constând în siloz, structură metalică de susţinere şi acces, filtru, alternator, tubulatură, etc.
• Lucrări Unilever, execuatate la Instalaţia Postdozare II:
- montaj utilaje şi execuţia legăturilor între utilaje cu benzi de conducte
- înlocuirea vechii platforme cu platforma nouă pentru silozuri
- execuţie şi montaj 150m balustradă inox de la ø16 la ø42
- execuţie trasee conducte Dn100 de la cota 0m la cota +30m
- modificarea capacităţii unui vas din inox de la 3mc la 6mc şi
montajul pe poziţie la cota +8m
- modificare, adaptare sisteme de scurgere şi montaj 7 manotuburi
- execuţie şi montaj copertină din confecţie metalică cu lăţime 4m
şi lungime 33m
• Lucrări Rompetrol Logistics, revizie interioară şi încercări IPH
la 4 cisterne motorină şi 4 cisterne transport gaze lichefiate
• Lucrări Rompetrol Rafinaria Vega, au fost demarate lucrările
de revizie la Instalaţia N-Hexan si Rectificare

SAFETY: pentru viaţa noastră şi o necesitate pentru dezvoltarea societăţii!!!
> Pentru a ramâne pe piaţă şi pentru dezvoltarea noastră trebuie să garantăm clienţilor noştri că ştim să lucrăm în
condiţii de securitate, că avem capacitate de identificare şi gestionare a riscurilor pe şantier. O lucrare rapidă nu
înseamnă o lucrare bine facută. Aspectul safety este de luat în considerare şi exigenţa va fi: realizarea lucrării la
timp şi în condiţii safety
> Este un subiect unde fiecare dintre noi este implicat. Prin acţiunile zilnice desfăşurate pe şantire reprezentăm
imaginea societăţii, nivelul de exigenţă şi aptitudinile noastre
> Un pas important este Prevenirea. Datele statistice naţionale arată că în primul semestru din 2010, la nivel naţional, au fost înregistrate
1671 accidente de muncă, din care 21 soldate cu deces. Accidentele se pot întâmpla într-o clipă şi pot fi urmarea unei mişcări sau acţiuni
neînsemnate.
>Înainte de fiecare acţiune să te asiguri personal de riscul posibil, să ai echipamentul conform, sau să-l soliciţi, grija pentru mediul de lucru
> Vom avea grijă ca împreună să prevenim riscul de accidente, dar “TU” trebuie să te asiguri că lucrezi în condiţii safety. Safety este o axă
de dezvoltare pentru Industrial Montaj.
IDENTIFICARE RISC PREVENIRE EVITARE ACCIDENTE
“Prevenirea este o problemă a tuturor”
“Un simplu gest poate salva o viaţă”

OAMENII NOŞTRI

INVESTITII SI PROIECTE
•

Extinderea capacităţii de producţie prin începerea renovării /modernizării
Atelierului achiziţionat:
Foto înainte

Foto în timpul lucrărilor

• Extinderea
sediului prin renovarea şi modernizarea clădirii administrative achiziţionate:
- birourile au fost mobilate, creându-se spaţii şi
condiţii de lucru optime
- compartimentul HSEQ a fost reorganizat în sediul nou amenajat
- compartimentul Aprovizionare are
propriul birou
• Amenajarea unui birou tehnic
special şi dotarea lui cu masa
speciala de lucru, calculator,
imprimantă, licenţe Autocad/
Primavera necesare în eficientizarea procesului de
analiză documentaţie/ofertare/execuţie

PURTAŢI ECHIPAMENTUL
DE PROTECŢIECEI DRAGI VÃ ASTEAPTÃ
ACASÃ!

Muncitorul lunii : Florin Dutescu
Lucrez ca lăcătuş la Industrial Montaj din 2007.
Locuiesc în comuna Vărbilău, am o familie frumoasă
de care sunt mândru, avem un băiat de 7 ani şi o
fetiţă de două luni. Familia este cea mai importantă pentru mine,
urmeaza meseria mea si implicit locul de muncă. La Industrial Montaj
am multe satisfacţii, lucrez într-o echipă şi un colectiv de oameni deosebiţi, aici tot timpul învăţ lucruri noi datorită complexităţii lucrărilor
la care particip. Îmi place ca tot timpul “să fiu în priză”, consider că a
munci nu înseamnă doar să pleci de acasă la servici, trebuie să contribui cu munca ta, să te faci util. Când am venit cu băiatul meu în
Ploieşti m-a întrebat “tu unde lucrezi tati?” , iar eu am fost mândru că
am putut să-i arăt pe traseu“uite, tati a construit aici cu firma lui
pentru Coca Cola….acum lucrăm aici la Unilever. Este important să
simţi că faci parte dintr-un colectiv, că eşti util, apreciat şi să ai
răspunsuri pentru copii tăi. Cea mai interesantă experienţă a fost când
am făcut parte din echipa trimisă de firmă pentru lucrările de la Coca
Cola Italia. A fost o provocare profesională la care consider că am făcut
faţă cu succes. Ca propunere de investiţii: mai multe truse de scule,
noi lăcătuşii suntem dependenţi de aceste unelte de lucru.

Mesaj
De la colega noastră Sanda:
În ultimul timp s-au făcut investiţii în îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă atât la sediu cât şi în organizările de şantier. Printre
aceste îmbunătăţiri se numără şi
grupurile sanitare moderne,
cabinele de duş, sala de mese,
etc. De nenumărate ori v-am rugat
pe toţi cei care folosiţi aceste
module să le păstraţi cât de cât
curate, dar aţi dovedit de fiecare
dată o lipsă totală de respect
pentru munca mea. De aceea vă
informez că dacă veţi continua
aşa, aceste module vor fi închise
şi veţi fi nevoiţi să vă întoarceţi la
vechile condiţii de muncă. Într-un
colectiv este important să respectăm şi munca celor din jur.
Mulţumesc celor care mă respectă
pe mine şi munca mea!

