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Inceputul de an a fost marcat de realizarea reviziei in PLK, unde Industrial Montaj a
jucat un rol important. Aceasta a reprezentat o provocare in ceea ce priveste organizarea, planificarea si gestionarea subcontractorilor. Ne-am confruntat cu situatii noi care
ne-au permis sa ne punem in valoare potentialul si capacitatea de a realiza proiecte cat
mai complexe.
Am reusit sa finalizam proiectele pe care le avem de gestionat in prima parte a anului
2013. Este vorba de: fractia C3, revizie PLK, inlocuire reactor. In prezent avem in derulare constructia a 8
skid-uri pentru Le Gaz Integral, care vor fi transportate in Iordania cu vaporul. Langa acest inceput de an
plin, mergem inainte cu noi investitii, precum: amenajare drum, extindere vestiar.
Va multumesc pentru implicarea voastra in succesul pe care l-am avut in cadrul reviziei la PLK.
Nicolae Vasilache, Flori Vasilache, Guillaume Leurent

Actualitate:
Lucrari in Petrotel Lukoil
A fost finalizat proiectul ’’Cresterea gradului de recuperare al fractiei C3 din gazele sarace
de la instalatia Cracare Catalitica’’.
In vederea acestui proiect au fost realizate lucrarile:
-Constructie metalica de sustinere echipament 100tone
-Fundatii constructie metalica (400mc de beton)
-Montaj echipamente mari (103 tone)
-Legaturi conducte la echipamente noi—7000 toli
-Lucrari de montat /demontat, amenajari interioare la
coloanele 09-GV6 si 09-GV7

Modernizarea grupului de reactie instalatie Cracare Catalitica in Petrotel
Lukoil
Aceasta modernizare consta in inlocuirea utilajelor Reactor 09F-V4 si Stripper 09F-V5
si presupune:
1. Transportul si descarcarea la locul de montaj—s-au executat cu mijloace mecanizate, in conditii de maxima siguranta – la

demontaj si montaj reactor s-au utilizat macarale de 750 t si 250 t, luandu-se toate masurile necesare de securitate pentru
protectia personalului si a reactorului (pentru a preveni eventuale deteriorari).
2. Etapele necesare pentru montarea reactorului sunt urmatoarele:
 Demontarea calotei si ciloanelor
 Demontarea tronsonului 1 riser si a cicloanelor
 Demontarea tronsonului 2
 Demontare manta reactor si montare manta noua
 Montarea tronsonului 2 riser
 Montarea tronsonului 1 riser si a cicloanelor
 Demontarea calotei veche de cicloane
 Montarea calotei noi si a cicloanelor.

Proiectul Iordania:
Avem in derulare constructia a 8 skiduri ce reprezinta partile componente ale
unei instalatii DGRS. Aceste skid-uri sunt
construite pentru Le Gaz Integral,
urmand ca apoi sa fie expediate catre
Iordania.
Dupa inlocuirea reactorului, acest
proiect reprezinta o noua provocare
pentru toti oamenii implicati.

Avand in vedere ca orice persoana poate
directiona in fiecare an 2% din impozitul pe venit
catre o entitate nonprofit, societatea noastra s-a
orientat catre Asociatia de Sprijin a Copiilor
Handicapati Fizic Romania—Filiala Prahova.
Au fost depuse 69 de cereri in aceasta privinta,
fapt pentru care VA MULTUMIM!

Cursuri de formare profesionala

Informare
In
urma
final iza r ii
lucrarilor de revizie, conducerea PLK a decis
reluarea restrictiilor privind interzicerea
utilizarii telefoanelor mobile in instalatiile
tehnologice din cadrul SC PETROTEL-LUKOIL SA.
Pentru o buna desfasurare a activitatii, trebuie sa respectati aceasta prevedere.

In cadrul Programului de Formare
Profesionala s-au efectuat cursuri
MACARAGIU POD RULANT COMANDA
SOL, la care au participat:
 Pascu Leonard Florin
 Dinu Constantin
 Dumitrescu Gheorghita
 Spatarelu Georgian Cosmin

Investitii si proiecte
 In cadrul planului de innoire a parcului auto, in prima parte
a acestui an, Industrial Montaj a investit intr-un autoturism
Dacia Dokker pentru a facilita transportul de marfa;
 Au fost achizitionate 2 laptop-uri;
 Se efectueaza lucrari de amenajare a drumului si a parcarii in cadrul sediului Industrial
Montaj;
 In prezent se lucreaza la imbunatatirea
intrarii si iesirii in incinta sediului societatii noastre;
 Se va desfasura activitatea de
extindere a vestiarului.
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In saptamana 03—07 iunie 2013
este programata desfasurarea auditul de supraveghere a sistemelor de
Mediu si Sanatate si Securitate in
Munca, auditor d-na Hudea Liliana
de la AFNOR.
Pentru a avea un mediu curat si
fara accidente, trebuie ca fiecare
dintre noi sa ne implicam si sa fim
raspunzatori in aceste doua domenii
foarte importante.

In perioada verii, copiii dumneavoastra pot beneficia de
PRACTICA in cadrul Industrial Montaj! In cazul in care exista
doritori, va rugam sa depuneti o cerere la departamentul de
Resurse Umane!

Reguli SSM—POARTA ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE
Ma mai auzi?
Auzul este afectat de la zgomotul mai
mare de 85 dB!
Masuri !!!!

Noi angajati
Echipa Industrial Montaj le
ureaza ,,Bun Venit!’’ noilor colegi:

ANUNT

Interviu

Poarta echipamentul de
protectie al urechilor!
Verifica periodic auzul consultand un medic!

Suntem onorati ca ii avem
alaturi si ca le putem adresa
cateva intrebari reprezentantilor
companiei Le Gaz Integral care
Suntem multumiti de lucrarea de constructie si speram
joaca un rol esential in cadrul
sa
terminam cu bine colaborarea pe acest proiect,
proiectului Iordania - domnul
respectand
pe cat posibil termenele si evitand
Gaston Figueiredo si domnul
intarzierile.
Daniel Puia.
Fondata in 1919, LE GAZ
Daniel Puia: Uneori ajungem sa constientizam
INTEGRAL este o societate
ca
proiectul este cel care joaca un rol in cariera
franceza de Inginerie, specialinoastra,
insa, ca sa fiu obiectiv, ca si prestatar
zata in conceptia si constructia
de
servicii
pentru firma Le Gaz Integral, am
de instalatie si tratament gaz.
rolul de a face interfata intre biroul de inginerie francez
si Industrial Montaj in ceea ce priveste constructia, monGaston Figueiredo: Pozitia pe
care o ocup este aceea tajul si testarea instalatiilor cuprinse in acest proiect.
Experienta lucrarilor pe santier ne invata sa ne
de Manager de Construcadaptam
modului de lucru al echipelor indiferent de
tii pentru Le Gaz Intespecializare
ori locatie geografica. Eu, personal, consider
gral. Este prima mea cocolaborarea
cu Industrial Montaj ca fiind una reusita dalaborare cu Industrial
Montaj, desi societatea dum- torita feedback-ului eficient atat din partea productiei,
neavoastra a mai colaborat cu Le cat si a managementului.
Ca orice companie de acest nivel, in care se executa
Gaz Integral pentru proiectul de
lucrari complexe la standard ridicat, si in cazul Industrial
la Petrobrazi.
Consider ca societatea Indus- Montaj se pot aduce imbunatatiri, ca de exemplu,
trial Montaj ar putea adauga un eficientizarea gestionarii materialelor de constructie prin
plus de organizare la nivelul utilizarea unui software special.
Colaborarea mea cu Industrial Montaj a inceput prin
managementului activitatii,
crearea unui dinamism intre stabilirea conexiunilor prin productia si biroul de
echipe si atribuirea mai multor inginerie, cu scopul de a gasi si adapta metodele de circuresponsabilitati persoanelor care latie a informatiilor precum si implementarea acestora.
se ocupa de executarea lu- Atingerea acestui scop a fost posibila datorita colaborarii
crarilor.
fara probleme cu Industrial Montaj.
Nu am intampinat probleme
Satisfactiile sunt multe pornind de la oportunitatea
in cadrul acestei colaborari, de a lucra la un proiect ambitios alaturi de o echipa proexista doar dificultati, ca in fesionista, bine structurata pe fiecare specializare, pana
fiecare proiect. In ceea ce la descoperirea unor tehnici de constructie particulare
priveste echipa Industrial Mon- acestui proiect, puse in practica de catre Industrial
taj, am observat o buna deru- Montaj.
lare a activitatii.

