
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: 25.02.2020 

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

Activităţile în 
derulare 

Activităţile 
planificate 

1 423-Clădire 
fermentator 

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

- Cofrarea plăcii de 
pardoseală. 

Lucrările de armare şi 
betonare. 

2 224-
Clădirea de 
pretratare 
mecanică 

supr. şantier-1 
muncitori calificaţi-8 
Total- 9 

- Armarea şi cofrarea 
pereţilor 
camerelor. 

Armarea, cofrarea 
pereţilor camerelor 
cu lucrări de 
betonare. 

3 465-Clădire 
tratare 
nămol 

supr. şantier -1 
op. mecanisme-2 
muncitori calificaţi-4 
Total- 7 

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

Compactarea şi 
nivelarea 
suprafeţelor. 
Aplicarea stratului 
depiatră spartă. 
Betonarea 
planşeului camerei 
de control electric. 

Lucrări  de betonare a 
camerei de control 
electric. 

4 420-
Digestor 
anaerob 

Supr. şantier-1 
inginer-1 
muncitori calificaţi-4 
Total- 6 

- Tanc nr. 3 
Siliconarea cupolei 
la interior. 
 

Tanc nr. 2 
Ridicare tanc pentru 
instalarea inelului nr.8 
Tanc nr.3 
Ridicare tanc pentru 
instalarea inelului nr.3 

5 240- Bazin 
de aerare 

supr. şantier-2 
tehnician-1 
op. mecanisme-3 
muncitori calificaţi-8 
Total- 14 

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

Montaj conducte 
de purjare în 
coridorul nr. 2. 
Dezasamblarea 
ţevilor de aerare 
existente. Curăţirea 
coridoarelor. 
 

Montaj conducte de 
purjare în coridoarele 
nr. 3 şi 4. 
Lucrări sinmilare de 
curăţire şi 
dezasamblare pentru 
coridoarele rămase. 

6 260-
Decantor 
secundar 

supr. şantier-2 
op. mecanisme-4 
muncitori calificaţi-4 
Total- 9 

Mixer de beton -1 
Pompă de beton-1 
Total-2 

260.6 Lucrări de 
betonare a 
nucleului central 
(faza I). 

Lucrări de betonare 
(faza II). 

7 217 
Debitmetru 
intrare 

Supr. şantier-1 
Op. mecanisme-2 
muncitori calificaţi-4 
Total-7 

Mixer de beton -1 
Pompă de beton-1 
Total-2 

Turnarea plăcii de 
fundaţie. 

Lucrări de armare a 
pereţilor. 

8 218 Camera 
by-pass 
debitmetru 
intrare 

Supr. şantier-1 
Op. mecanisme-2 
muncitori calificaţi-4 
Total-7 

Mixer de beton-1 
Pompă de beton-1 
Total-2 

Turnarea plăcii de 
fundaţie. 

Lucrări de armare a 
pereţilor. 

9 255- Staţia 
pentru 
suflante 

Supr. şantier-1 
Op. mecanisme-1 
muncitori calificaţi-3 

Pompă de beton-1 
Total-1 

Betonarea plăcii de 
fundaţie. 

Demontarea 
cofrajelor. 



Total-5 

10 223- 
Clădirea de 
admisie 

supr. şantier -1 
sudor-1 
muncitori calificaţi-5 
Total- 7 

 Dezaasamblarea 
ramei de oţel. 
Dezaasamblarea 
cofrării. 

Armarea şi cofrarea 
părţii de sus a camere 
pentru agregate de 
pompare. 

                                         Total: 78 

 

 

 

 

 

 

 


