Editorial
Actualitate
Interviu
Evenimente
Audit
Investitii si proiecte
Sanctiuni
Angajati noi

IM NEWS

REVISTA INTERNÃ
Nr.14 - Septembrie 2012
Ianuarie -August 2012
www.industrial-montaj.ro

2012 este un an in care s-au concretizat investitii ample initiate din programul stabilit
in 2009.Noul atelier va permite sa avem o infrastructura care este conforma cu un standard
ridicat de calitate impus de clientii nostri si viitorii clienti. Langa aceste investitii este important sa nu uitam contextul economic international care aduce o reducere importanta de
investitii in Romania.Acest context ne impune prudenta la cheltuieli, o atentie sporita la
calitatea muncii pentru a evita neconformitatile,sa cautam in permanenta noi piete de lucru .
Ne dorim un sfarsit de an bun , si am incredere in capacitatea noastra de a deveni mai performanti, pentru
viitorul nostru.
Nicolae Vasilache

Actualitate:
Lucrări Petrotel-Lukoil
Pentru anul 2012 –2013 Industrial Montaj a fost numit contractor general in PetrotelLukoil.
Ca si contractor general am realizat in revizia din 2012:
-Managementul de proiect si planificare in Primavera
- Coordonarea Securitate
-Gestionarea schelelor si a mijloacelor de ridicare
-Spalare la inalta presiune
-Izolatie
-Coordonarea inspectiilor ce reglementeaza echipamentele .
S-au efectuat 119000 ore in timpul carora au fost realizate 4958 activitati diferite printre care:
-Extractie si spalare la inalta presiune –35 schimbator
-Inspectie si control la 34 coloane ,reactoare si vase.
-Demontare-remontare supape,robineti.
-Reparatie de cicloane in regenerator de instalatie catalizator FCC
-Inlocuirea de doua aeratoare
Lucrari PETROBRAZI la instalatia RC2
-Inlocuire 5 sisteme conducte de transfer conform proiecte
executie
-Reparatii la cuptoarele H1,H2,H3 costand in inlocuirea conductelor de la Economizare,Vaporizare si Supraincalzitoare
-Reparatie conducta 35 bar
-Inlocuire capace convectie– cuptoare =35 bucati
Lucrari LE GAZ INTEGRAL
-Prefabricare montaj 150 t de confectii metalice
-Confectionare 2 skiduri injectare
Lucrari AZOMURES
-Reparatii la un vas-inlocuit 3 semivirole in instalatie NPK.
-Demontat/remontat armature –
-Inlocuiri conducte,remedieri pori si fisuri,montaj ansamblu tubulatura.
-Inlocuit carcasa si arbore malcat-golire la Transportor Elicoidal
- Executie cadru sustinere la un ventilator
-Remediere 450 pori si 30 cordoane de sudura la Ventilatie Cristalizatoare

Interviu: ing. Lucian Vasile
R: De cand lucrati la Industrial Montaj?
L.V.:Lucrez la IM de aproximativ 6 luni.
R:Cum ati caracteriza actualul loc de munca in comparatie cu precedentul?
L.V.:Daca as incerca sa caracterizez actualul loc de munca cu precedentul ,as spune intr-un cuvant<<competitivitate>>.
R:Ce parere aveti de colectivul IM?
L.V.:Este deosebita aceasta intrebare, asa cu cum este si personalul IM.Fiecare dintre noi, incercam la locul de munca sa fim profesionisti.
R:Cum ati descrie relatia cu celelalte departamente?
L.V.: Colaborarea cu celelalte departamente este deschisa si prietenoasa.
R: Care sunt satisfactiile in munca in IM?
L. V.: Punctual vorbind, satisfactiile mele in munca sunt realizarile profesionale, provocarile tangential domeniului de pregatire si oportunitatile
de invatare in acest domeniu.
R: Ce v-ati dori in plus pe plan professional?
L.V. Oricat de multa experienta sta in spatele carierei mele, niciodata nu pot afirma ca nu mai am nimic de invatat.
Astfel, in plan professional, doresc in continuare sa-mi desfasor activitatea ,cu toate impedimentele inerente ce apar, cu aceeasi rigurozitate si
seriozitate.

–

SANCTIUNI
PETROTEL LUKOIL
Incepand cu data de 01.07.2012 a
intrat in vigoare regulamentul de
sanctionare terti pentru incalcarea dispozitiilor
din domeniul sanatatii si securitatii in
munca,situatii de urgent si regimul intern de
acces.
Acest regulament a fost afisat si luat la
cunostinta de toti angajatii Industrial Montaj.
Pentru ,nerespectarea acestui regulament toti
angajatii vor suporta consecintele dupa cum
urmeaza:

Evenimente
In perioada 6-8 aprilie 2012 a avut loc primul
seminar din cadrul IM..Ziua de sambata a fost
dedicata seminarului unde s-au dezbatut problemele actuale cu care se confrunta Industrial
Montaj si viitoare strategii de abordat.
Printre temele de discutie s-au numarat :metode pentru cresterea productivitatii,noi piete de dezvoltare ,noi oportunitati,investitii viitoare,metode inovatoare in vederea reducerii cheltuielilor.

“Ce mi-a placut?
Provocarea de a gandi dincolo de ‘obisnuit’,cooperare
si lucru in echipa,moderarea
discutiilor, cazarea.”

“Un prilej de a ne cunoaste
mai bine, de a completa ,,spiritul IM,,.
O idee binevenita cu siguranta.

“Mi-a placut seriozitatea
abordarii,implicarea colectiva,
constietizarea situatiei actuale.”

Petrotel
Lukoil

Sanctiune
Lukoil

Sanctiune IM

30 puncte
penalizare

3 zile afara
din combinat

Avertisment scris

50 puncte

1 saptamana Retinere 10% pe
o luna

70 puncte

1 luna

Retinere 10% pe
3 luni

90 puncte

definitiv

Desfacerea disciplinara a contractului de munca.

ANGAJATI NOI
CURSURI EXCEL
Echipa Industrial Montaj ureaza “Bun venit”
In zilele de 08-09.03.2012 si noilor nostri colegi:
23.03.2012 la sediul IM au
1.Cucu Grigore
avut loc cursuri de operare
-Lacatus (43 ani)
In martie, anul acesta, s-a desfasurat primul
audit de supraveghere a sistemelor de mana- Microsoft Office(Excel,
Word) la care au partici2.Dinu Constantin
gement Mediu si Sanatate si Securitate in
pat:Lenuta Cocos,
– Lacatus ( 31ani)
Munca, de catre organismul de certificare AFNOR.
Concluzia in urma auditului, pentru a avea un me- Iuliana Usurelu,Cristina An3.Radu Mihaeladiu curat si zero accidente, trebuie ca fiecare dintre noi sa drei,Elena Rangea, Rodica
- Asistent Manager (42 ani)
Popescu,Marita
Gherghfim implicati si raspunzatori in aceste doua domenii sensiinoiu
,Victoria
TTanase
si
bile si din ce in ce mai importante pentru beneficiarii nos4.Spatarelu Georgian
Paul Geana.
trii, pe langa calitatea productiei.
–
-Lacatus (21 ani)
Cele doua sesiuni au fost
Felicitari tuturor pentru modul cum Industrial
tinute de Camera de Comert
Montaj s-a prezentat la auditul de mediu si de sanatate si
5.Vasile Lucian
si Industrie Franta si au avut
securitate in munca.
- Inginer (56 ani)
ca scop perfectionarea
TOTUL DEPINDE DE DUMNEAVOASTRA PENTRU
cunostintelor de operare penA PUTEA MENTINE SISTEMUL INTEGRAT
6.Zavoi Gheorghe
tru eficientizarea muncii.

Auditul AFNOR
Martie 2012

-Lacatus(32 ani)

Investitii si proiecte
De la inceputul acestui an IM a investit in:

Interviu: D-na Sultana Isvoranu
— despre achizitia macaralei —

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A.a achizitionat in luna iunie 2012 o
-5 Laptop-uri
automacara
de 55 tone -Liebherr LTM 1055-3.2, prin accesarea Programului
-Un aparat de control al oxigenului pentru a asigura o perna de aer efiOperaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013,
cienta.
Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”,
-O macara de 55 tone
-S-a inceput constructia noului atelier care cuprinde:pod rulant,cabine de Domeniul de intervenţie 1.1. – “Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor , în special a IMM”, Operaţiunea
vopsire si sablare.Termenul de finalizare este
„Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi
octombrie 2012.

-S-au facut lucrari de renovare la cladirea sediului –inlocuirea tablei la acoperis, izolarea si
vopsirea cladirii.

intangibile”.
Valoarea totală a proiectului este de 2.217.711,00 lei.
Cererea de finantare pentru achizitia automacaralei a fost depusa la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de afaceri in data de 06 septembrie
2010; aprobarea finantarii a fost primita in data de 04 octombrie 2011.
Perioada de implementare a proiectului a inceput la data semnarii contractului de finantare, respectiv 05 ianuarie 2012, si s-a derulat pana la data de
20 iulie 2012.
Reglementarea acestui progam atat prin regulamente ale institutiilor Europene cat si ale Guvernului Romaniei, a impus respectarea stricta a acestor
prevederi in realizarea achizitiei utilajului, ceea ce a presupus pentru noi in
anumite etape ale derularii proiectului un efort sporit (timp si bani).

