
Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Staţia de Epurare 

Contract: 8282-IFT-44027/272   ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a 

Nămolului’’ 

Data: 19.02.2020 

N/o. Obiectivul Nr. de muncitori  Nr. de 
echipament 

Activităţile în 
derulare 

Activităţile 
planificate 

1 230- 
Decantor 
Primar 

muncitori calificaţi-9 
Total- 3 

- Dezaasamblarea 
cofrajului la grindă 
230.1. 
 

Lucrări de 
betonare a 
nucleului 
central 230.3 
 

2 423-Clădire 
fermentator 

Supr. şantier-1 
Munc. Calificaţi-6 
Total- 7 

- Aplicarea stratului 
de bitumen. 
Armarea plăcii de 
fundaţi. 

Lucrări de 
betonare. 
 

3 224-
Clădirea de 
pretratare 
mecanică 

supr. şantier-1 
muncitori calificaţi-9 
Total- 10 

- Armarea şi cofrarea 
pereţilor 
camerelor. 

Armarea, 
cofrarea 
pereţilor 
camerelor cu 
betonare. 

4 465-Clădire 
tratare 
nămol 

supr. şantier -1 
op. mecanisme-2 
muncitori calificaţi-3 
Total- 6 

Rolă cu rotile 
netede-1 
Încărcător frontal-
1 
Total -2 

Nivelarea şi 
compactare 
suprafeţei. 
Cofrarea plăcii de 
fundaţie (465.1). 
Testarea cu placa 
dinamică. 

Lucrări de 
betonare. 

5 420-
Digestor 
anaerob 

Supr. de şantier-1 
inginer-1 
muncitori calificaţi-8 
Total- 10 

- Tanc nr. 2 
Pregătire pentru 
strîngere cu cheia 
dinamometrică a 
șuruburilor de 
legătură dintre 
reductor și primul 
ax al mixerului. 
Tanc nr. 3 
Siliconarea cupolei 
la interior. 
 

Tanc nr. 2 
Ridicare tanc 
pentru 
instalarea 
inelului nr.7 
Tanc nr.3 
Ridicare tanc 
pentru 
instalarea 
inelului nr.3 

6 240- Bazin 
de aerare 

supr. şantier-1 
op. mecanisme-3 
tehnician-1 
muncitori calificaţi-6 
Total- 8 

Camion cu 
manipulator-1 
Încărcător frontal-
1 
Autobasculantă-1 
Total-3 

Bazinul nr. 2 
Lucrări de aliniere a 
grilelor de aerare în 
coridorul nr. 4 
finalizat 1/3. 
 
Dezaasamblarea al 
ţevilor de aerare 
existente. 
Curăţirea 
coridoarelor. 

Bazinul nr. 1. 
Curățarea 
sistemului de 
aerare cu aer de 
la suflantele 
existente (cu 
ajutorul 
Beneficiarului). 
Se așteptă ca 
beneficiarul să 
închidă capetele 



 principalelor 
țevi de aerare 
din oțel carbon, 
astfel încît 
operațiunea de 
curățare să 
poată fi 
executată. 
Bazinul nr. 2 
Lucrări de 
aliniere a 
grilelor de 
aerare ăn 
coridorul nr.4, a 
se finaliza restul 
2/3 din coridor. 
Găurirea 
pereților pentru 
instalarea 
țevilor de 
scurgere. 
 
Lucrări similare 
de 
dezasamblare şi 
curăţire pentru 
coridoarele 
rămase.  
 

7 223-
Clădirea de 
admisie 

Supr. de şantier-1 
muncitori calificaţi-
12 
Total- 13 

- Lucrări de betonare 
a pereţilor camerei 
pentru agregate de 
pompare pînă la 
nivelul 33.3. 

Lucrări de 
cofrare şi 
betonare. 

8 260-
Decantor 
secundar 

muncitori calificaţi-3 
Total- 3 

- Armarea şi cofrarea 
nucleului central. 

Lucrări de 
betonare. 

                                         Total: 42 

 

Notă: Informaţia prezentată este incompletă pentru obiectivele marcate cu verde.  

            Informaţia completă va fi prezentată pe parcursul zilei.  

 

 

 

 

 

 


