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Am avut o vară plină cu noi provocări care au mobilizat echipei noastra. Cu lucrările
derulate în prima parte a anului (Petrotel, Le Gaz Integral), am reuşit să demonstrăm împreună
Editorial
că putem realiza lucrări complexe şi de diferite categorii. Cu implicarea tuturor am depăşit încă o
Actualitate
treaptă.
Audit
Ne pregătim pentru viitor cu noi investiţii şi cu noi proiecte. Investim tot mai mult in
spatiul de lucru si in utilaje. Avem in desfasurare reamenajarea intrarii in sediul nostru, a fatadei
Oamenii noştri
Investiţii şi proiecte si spatiul destinat parcarii si am finalizat lucrarile in ceea ce priveste achizitionarea si utilarea noilor vestiare, ce
urmeaza a fi date in folosinta.
Campionat de fotbal
In continuare punem accentul pe Safety la locul de muncă. Acest aspect este acum şi va fi în continuare un
Sedinta—Revizie PLK criteriu de selecţie pentru obţinerea lucrărilor. Safety, respectul pentru mediul de lucru, echipamentul pus la disAvertizare SSM
poziţie, un mediu de lucru mai bun, realizarea lucrărilor la timp, sunt foarte importante.

Nicolae Vasilache, Flori Vasilache, Guillaume Leurent

Actualitate
PROIECTUL IORDANIA:
Cel mai mare skid are 18 m
lungime si o greutate de 100
tone
Obiectele proiectului:
Realizarea a 8 skid-uri (skid
100A, 100B, 100C, 200A,
200B, 200C, 400A, 400B) ce
cuprind :
Detail design pentru structura
metalica
Constructie metalica 96 to
Instalare echipamente 100 to
Prefabricare si montaj conducte
Izolatii 9500 toli
Lucrari electrice si instrumentatie.
Supervizarea montajului in Iordania
Timp de executie : Decembrie 2012 – August 2013

REZERVOR T6 - REPARATIA REZERVORULUI T6 20 000 MC
CONSTA IN :
Demontat, reparat, probat si remontat sistem ape meteo
Verificat si reparat stalpi sustinere capac frontal-64 buc
Inlocuirea inelelor de racire interior si exterior
Inlocuire fund rezervor (80 to)
Reparat conducta de incendiu
Reparat sistem de etansare
Protectie anticoroziva
Proba hidrostatica
Termen finalizare
30.11.2013

RAMPA AUTOMATA CF
LUCRAREA CONSTA IN:
Prefabricare si montaj scari, podete si
platform otel carbon (109 to)
Prefabricare si montaj constructie
metalica din aluminiu (1.4 to)
Executat fundatii betonate 114 mc
Protectie anticoroziva
Lucrarile se executa conditionat de asigurarea frontului de lucru de catre PLK, in
perioadele in care Rampa nu incarca combustibil in cisterne CF
REZERVOR T3/5
LUCRAREA CONSTA IN:
Proba hidraulica la sistemul de stropire existent
Demontare si inlocuire sistem de stropire (250 ml)
Intrucat nu s-a putut lucre cu foc, inelul s-a executat din
tronsoane cu flansi plate
Inlocuire conducte subterane sparte
Curatare rigole de scurgere si cuva betonata
Protectie anticoroziva
Proba hidraulica dupa montaj

PROIECT CU FONDURI NERAMBURSABILE:
Un alt proiect pe care il avem in desfasurare, este legat
de aprobarea finantarii din fonduri europene pentru achizitionarea de echipamente de munca. Contractul a fost semnat pe data de 05.09.2013, la Calarasi.

Audit
In iunie 2013 s-a desfasurat auditul de supraveghere a
sistemelor de Mediu si Sanatate si Securitate in Munca, auditor
d-na Hudea Liliana de la AFNOR.
Concluzia in urma auditului - pentru a avea un mediu
curat si zero accidente, trebuie ca fiecare dintre noi sa fim
implicati si raspunzatori in aceste doua domenii sensibile si din
ce in ce mai importante pentru beneficiarii nostrii, pe langa
calitatea productiei.
Felicitari tuturor pentru modul cum Industrial Montaj s-a prezentat la auditul de
mediu si de sanatate si securitate in munca.

OAMENII NOŞTRI

INVESTITII SI PROIECTE

Echipa Industrial Montaj ureaza ―Bun venit‖
tinerilor colegi:

SUDORI

LACATUS

Cei care ii
vor indruma
si ii vor
ajuta sa se
perfectioneze in
acest
domeniu,

sunt:

BERBEC MIHAI
CEAUSU ANDREI MARIAN
ILIE CIPRIAN MARIAN
JERCALAU GABRIEL CRISTIAN
LUPU NICOLAE
OBILESCU COSTIN VALENTIN
POPESCU CRISTIAN SORIN
SPINU ROBERT GABRIEL
STEFANESCU COSTIN
CEAUSU ANDREI DANIEL
DUGAIASU ROBERT GEORGE
GATEJ CRISTIAN MARIN
GAVRILOV FLORIN BOGDAN
MIHALACHE GABRIEL
STANCIU VALENTIN GEORGIAN

MENTORI

CRISTACHE CORNEL
STOICA MARIUS
DOROBANTU NICOLAE
IVAN ANDREI
IONITA NICOLAE
DUTU ALEXANDRU
SINCA VASILE IRINEL
NICOLAU GHEORGHE
BADIC LIVIU
STANCIU MARIAN
MACELARU MARIAN
POSEA ION
COSTACHE OCTAVIAN






De la inceputul acestui an,
Industrial Montaj a investit in:
 Reinoirea parcului auto
 Reamenajarea intrarii, fatadei si
parcarii sediului Industrial Montaj—in luna iunie inca o masina
a fost schimbata in favoarea uneia noi. Cu exceptia tractorului, toata flota de masini a fost schimbata in decursul a 5 ani.
Achizitionarea a 5 biciclete pentru facilitarea oamenilor in
PLK
Extinderea vestiarelor—Achizitionarea si utilarea noilor vestiare
Achizitionarea de noi telefoane mobile pentru personalul Tesa
Sursa de sudura

Campionat de fotbal
Mini-campionatul de fotbal
desfasurat sub egida Rafinăriei Petrotel-Lukoil s-a
încheiat a avut loc in luna iulie. Câștigători au ieșit
chiar organizatorii, după ce au înfruntat echipa
Mentenanței, în finală. 14 echipe, formate din angajați
ai diverselor departamente ale rafinăriei, dar și ale
firmelor partenere Lukoil, s-au bătut, timp de șase
săptămâni, pentru titlu.
Arbitrul, membru al Clubului Veteranilor Lukoil, a fost mulțumit de
performanțele tuturor. El a subliniat faptul că jucătorii sunt, la baza, angajați ai diverselor firme, iar fotbalul este pentru ei doar o pasiune. De apreciat a fost și spiritul
de fair-play prezent pe teren. Deși echipa rafinăriei a ieșit campioană,
toate formatiile au fost premiate, fie și pentru simpla participare.
Suntem mandri de echipa noastra si de faptul ca jucatorii s-au
implicat in aceasta competie! Nu am considerat a fi esential scorul, ci a
contat faptul ca am urmarit o adevarata ECHIPA care s-a mobilizat si a
depus efort si mai presus de toate, a petrecut timpul intr-un mod placut!

SEDINTA—REVIZIE PLK
In luna iunie a avut loc sedinta cu personalul Tesa si Conducerea Industrial Montaj ce a avut
ca tema Analiza punctelor tari si punctelor slabe
ale Reviziei din PLK.
In cadrul acestei revizii, Industrial Montaj a jucat un rol important. Ne-am confruntat cu situatii noi si, pe tot parcursul proiectului,
am dat dovada inca o data de profesionalism, organizare si planificare
in gestionarea subcontractorilor si am demonstrat ca formam un partener de incredere pentru clientii pe care ii avem!
Suntem recunoscatori tuturor pentru
munca depusa!

CONTROL!
Va
aducem la
cunostinta
ca in urma
verificarilor
cu alcooltestul, s-a
constatat
faptul ca trei muncitori au
inregistrat o alcoolemie
crescuta la locul de munca.
Va reamintim ca este
interzis consumul de bauturi alcoolice la locul de
munca.
Va instiintam ca acest
tip de cotroale vor continua
si trebuie sa nu ne mai confruntam cu astfel de
situatii!

