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Finalul anului 2010 a fost intens pentru întreaga Echipă Industrial Montaj.
Am fost confruntaţi cu noi provocări profesionale care ne-au permis să
confirmăm potenţialul şi capacitatea noastră de a realiza proiecte mai
complexe. Această nouă confirmare este rezultatul implicării tuturor şi vă
mulţumesc. În anul 2011, vom continua în aceeaşi direcţie. Pe lângă
lucrările pentru clienţii tradiţionali vom contracta lucrări şi în afara
judeţului Prahova. Se va continua ritmul de investiţii şi vom pune accent
pe o planificare mai bună, o productivitate mai mare, pe diversificarea activităţii în domeniul
Alimentar/Cosmetic, urmărindu-se păstrarea stabilităţii pe care o avem. Anul 2011 este un an
important pentru noi, vom aniversa 20 de ani de la înfiinţarea Industrial Montaj. Ne dorim un an
plin de provocări pe care să le putem depăşi, să progresăm şi să devenim un partener de
încredere pentru noii clienţi.
Nicolae Vasilache
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Actualitate:
• Lucrări Lukoil Energy&Gas,
- Finalizarea lucrărilor la cele două conveyoare de transport cocs, constând în lipirea benzii de
cauciuc, pe ambele ansambluri metalice, lucrările de instalaţii electrice, montaj 280 ml conducte
pentru sistem PSI, închiderea conveyorului cu 1100 m² tablă cutată
- prefabricare 120 tone construcţie metalică pentru Staţia de Concasare Primară
- la Staţia de Descărcare Vagoane Cocs– prefabricare şi montaj 65 tone construcţie metalică,
montaj 33 tone benzi rulante, montaj 34 tone Echipamente de Proces
• Lucrări Unilever,
- construcţia unei magazii în cadrul CET, constând în 3 tone
confecţie metalică şi închidere cu 50mp tablă cutată
- la Instalaţia Preparare, montaj vas inox 3 mc pentru materia primă, execuţie serpentină de inox 60
ml, suporţi susţinere, montaj doze cântărire, execuţie legături conducte jachetate inox 150 ml,
asistenţă la pornire
- la modernizare CET, montaj 2 schimbătoare de inox şi execuţie legături conducte, înlocuiri
ventile
- la Hala Margarină, înlocuirea vechiului sistem de încălzire cu un sistem nou, constând în trasee de
conducte 300 ml, oale condens, ventile
- la Hala Preparare, execuţie sistem protecţie din tablă de inox
pentru un mixer de 6 mc; execuţie skid inox pentru transport
sodă lichidă plus trasee de conducte, montaj pompă
• Lucrări Michelin Victoria Floreşti,
- înlocuirea unei autoclave vechi cu o autoclavă relocată din Germania de 10 mc, adaptarea grinzilor la
noua autoclavă, execuţie trasee de conducte 50 ml, montaj filtre, instalaţii electrice
• Lucrări Procter&Gamble,
- înlocuire a două pompe de proces, înlocuire conducte aspiraţie şi refulare—lucrări executate în 4 ore,
necesitând o prefabricare completă şi o operaţie de pasivizare
- în cadrul operaţiunilor de mentenanţă au fost executate reparaţii
în camera boilerului, constând în demontarea condensorului , reparare, montaj pe poziţie
- în cadrul Proiectului BC162 :
›au fost fabricate 3 skiduri inox , două schimbătoare căldură şi un skid descărcare cubitainer
›montajul unui skid de 13 tone, constând în descarcare-ripare-montaj pe poziţie– conectare
la reţeaua de conducte
›prefabricare şi montaj 2000 ml conducte de proces şi utilităţi (apă, abur, condens,
canalizare), de la Dn 15 la Dn 150
›executat operaţie de pasivizare
Interviu: ing.Florin Filipoiu, RST (Responsabil Tehnic cu Sudura) şi şef laborator END (examinări nedistructive)
Lucrez la Industrial Montaj de 12 ani. A lucra la IM este uneori dificil, uneori provocator, alteori bine.
Acum simt că se tinde către o companie care va reuşi să producă un ataşament sporit al angajaţilor faţă de companie,
câştigând încrederea salariaţilor, mai ales în această perioadă de criză. Ca şef laborator END coordonez operatorii în a
ctivitatea de examinare, elaborez proceduri de examinare, asigur legătura cu clienţii şi organismele autorizate. Ca RST mă
ocup de certificarea sudorilor şi omologarea procedurilor de sudură. Pe lângă acestea sunt responsabil cu supravegherea
lucrărilor în domeniul ISCIR, efectuez planificări în programul Primavera.Toate aceste activităţi implică o relaţie strânsă cu
toate compartimentele societăţii, relaţie la care suntem puţin deficitari. De asemenea, implică relaţii şi cu clienţii, dar aici eu consider că
relaţia Industrial Montaj-clienţi ar trebui asigurată de către compartimentul Marketing-Producţie şi doar în cazuri speciale să intervină
celelalte compartimente. Ceea ce îmi aduce satisfacţii în activitate sunt lucrurile bine planificate şi bine executate.
Când lipseşte planificarea, se lucrează haotic, se consumă inutil resursa umană, iar rezultatele bune se obţin mult
mai greu. Unul din obiectivele mele este acela de a absolvi un curs de instruire ca Responsabil tehnic END şi apoi
autorizarea de către ISCIR în acest domeniu. Altă dorinţă ar fi să particip la un curs de sudor European sau inspector
sudor European desfăşurat la ISIM Timişoara. Ca şi capitol de progres, aş dori să contribui la îmbunătăţirea relaţiilor
intercompartimentale, să progresez în privinţa lucrului în echipă, capitol pentru care în anii comunismului nu am
fost educaţi. Propunerea mea pentru eficienţă, este aceea că vom progresa ca şi societate în momentul în care
angajaţii vot fi plătiţi nu după numărul de ore petrecut la serviciu ci în funcţie de ceea ce fac în acele ore.
Trebuie să conştientizăm că nu efortul trebuie plătit (răsplătit) ci rezultatele pozitive obţinute.

INVESTITII SI PROIECTE
Pentru creşterea productivităţii
şi diversificarea activităţii, în
cadrul programul de
investiţii,
au fost achiziţionate:
• Încărcător multifuncţional cu

Din păcate, în viaţa colegilor noştri apar şi
evenimente triste. Printr-un astfel de
eveniment trece acum şi colegul nostru
ing.Ioan Pascu , Director Tehnic. Suntem
cu toţii alături de dânsul şi îl asigurăm de
toată înţelegerea şi susţinerea noastră.

Cursuri

În cadrul Programului de
Formare Profesională, au fost
organizate următoarele cursuri:
Curs pentru limba
engleză
Participanţi:
• Paul Geană
• Marcel Dobre
• Alexandrescu
George
• Lili Rânjea
• Rodica Popescu
• FloricaVasilache
• Iuliana Uşurelu
• Victoria Şerbu
• Lenuţa Cocoş
Curs pentru şcolarizare în
Meseria de macaragiu:
• Dinu Valentin

•
•

braţ telescopic Manitou MRT 2150P
Maşină tăiere cu plasmă
Pompă spălare de 500 bar, utilizată la spălare
schimbătoare/rezervoare
4 Sisteme transport pe role de 10 tone, pentru operaţii de montaj
echipament prin ripare
• Cric hydraulic de 15 tone
• Maşină de debitat ţeava orbital
• Instalaţia de pasivizare, executată la
Atelier IM, ne va permite să avem o divizie
de spălare chimică, mobilă, pentru
Industria Alimentară/Cosmetică/Chimică.
Este compusă din 3 tancuri de 4 mc şi o
pompă de transfer
• Maşină dinamometrică Hytorc
• Motocompresor

•

Vă informăm ca una din maşinile dinamometrice
Hytorc, a fost avariată. Din cauza neatenţiei şi
neglijenţei de care au dat dovadă colegii noştri în
manipularea acestei maşini, a fost spartă carcasa
motorului. Această lipsă de responsabilitate produce pierderi societăţii noastre, costul acestei
carcase este de 2 000 lei.

Muncitorul lunii :

Bădic Liviu
Lucrez ca lăcătuş la Industrial Montaj de 16 ani.
Sunt căsătorit, am doua fete de 18 şi 21 de ani şi
locuiesc în Drajna—Prahova.
În plan personal mă consider un om împlinit, mă
pregătesc să devin socru, când vor hotărâ fiicele
mele, dar sper ca până atunci să terminăm de construit casa pe care o
avem în construcţie. Profesional, de asemenea, consider că sunt
împlinit, am o meserie care-mi place şi care-mi aduce satisfacţii.
Faptul că avem tot timpul de lucru, că se contractează lucrări noi, că
avem echipament corespunzător, scule şi utilaje de lucru performante,
este motivul pentru care lucrez de 16 ani aici şi este motivul pentru
care mă văd ieşind la pensie de la Industrial Montaj.
Eu cred că sunt importanţi şi oamenii alături de care munceşti. Noi
suntem o echipă unită, ne completăm şi ne ajutăm în activităţile
zilnice.
Lucrările pe care le avem acum la Procter&Gamble,
reprezintă provocări profesionale pentru noi, datorită complexităţii lor
şi a domeniului din care fac parte.
Nu rămâne decât să ne facem treaba aşa cum trebuie, cu responsabilitate şi corectitudine.

Este foarte important să utilizaţi
sculele, utilajele, echipamentele din
dotarea societăţii cu maximă
atenţie şi responsabilitate. Cei care
vor provoca deteriorări, distrugeri
ale acestora, vor suporta costul
reparaţiilor sau înlocuirii.

ANUNŢ
Societatea noastră vinde din
parcul auto propriu, un
autoturism Peugeot 206 , an
fabricaţie 2001, 140.000 km la
bord, aer condiţionat, radio-CD,
alarmă şi închidere centralizată.
Autoturismul este scos la
vânzare doar pentru angajaţii
Industrial Montaj.
Preţ de pornire licitaţie 2000
euro.
Cei interesaţi pot depune oferta
scrisă la Secretariat, până pe 4
Martie.

