
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: 09.03.2021 

N/o. Obiectivul Nr. de muncitori  Nr. de echipament Activităţile în derulare Activităţile 
planificate 

1 223 Clădirea 
de admisie 

Supr. de şantier-1 
Geodezist-1 
Op. mecanisme-2 
Munc. calificaţi-8 
Total-11 

Încărcător frontal-1 
Camion cu 
manipualtor-1 
Total-2 

Lucrări de compactare 
cu piatră spartă şi 
nisip. 
Lucrări de cofrare şi 
armare a grinzelor. 
Lucrări de săpare a 
canalelor. 
 

Lucrări de 
montare a 
structurii 
metalice. 
Lucrări de 
dezasamblare a 
cofrării 
coloanelor. 
Lucrări de 
betonare a 
grinzelor. 

2 224 Clădirea 
de pretratare 
mecanică 

Supr.de şantier-1 
Op. de 
mecanisme-3 
Munc. calificaţi-
11 
Total-15 

Excavator-1 
Macara-1 
Mecanism cu braţ 
articulat-1 
Total-3 

Lucrări de curăţire şi 
pompare a apei în 
canal. 
Lucrări de nivelare şi 
compactare a solului. 
Lucrări de montare a 
suporturilor pentru 
ţevi. 
Lucrări de montare a 
panourilor de tip 
sandwich. 

Lucrări de 
instalare a 
panourilor de tip 
sandwich. 
 

3 465 Clădirea 
tratare nămol 

Op. mecanisme-2 
Munc. calificaţi-8 
Total-10 

Mecanism cu braţ 
articulat-1 
Camion cu 
manipulator-1 
Total-2 

Lucrări de armare şi 
cofrare a pereţilor 
fundaţiei. 
Lucrări de montare a 
panourilor de tip 
sandwich. 
Lucrări de vopsire a 
structurii metalice. 

Lucrări de 
montare a 
panourilor de tip 
sandwich. 
Lucrări de 
betonare a 
fundaţiilor. 

4 Lucrări la 
reţele 

Supr. de şantier-1 
Op. de 
mecanisme-5 
Munc. calificaţi-6 
Total-12 

Excavator-3 
Autobasculantă-1 
Rolă cu rotile netede-
1 
Total-5 

Lucrări de pozare a 
ţevilor. 

Lucrări de pozare 
a ţevilor. 

5 441 Retur şi 
staţie de 
pompare de 
nămol activat 
în surplus 

Munc. calificaţi-2 
Total-2 

- Lucrări de pregătire 
pentru montarea 
suporturilor. 
 

Lucrări de 
pregătire pentru 
montarea 
suporturilor. 

6 260 
Decantoare 
secundare 

Supr.de şantier-1 
Munc. calificaţi-5 
Total-6 

- Lucrări de cofrare a 
grinzelor la 260.6. 
Lucrări de tratare a 
suprafeţelor. 

Continuarea 
lucrărilor de 
armare , cofrare şi 
betonare a 



coloanelor şi 
grinzelor. 
Lucrări de 
dezasamblare a 
cofrării 
coloanelor. 

7 268 Staţia de  
dozare 
chimică 

Munc. calificaţi-1 
Total-1 

- Lucrări de tratare a 
suprafeţelor fundaţiei 
şi pereţilor. 

 

                                         Total:57 


