
Ziua 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 06.03.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-4

Total- 5

Lucrări de cofrare şi de demolare.

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-2

Total- 3

Lucrări de armare şi cofrare a plăcii 

planşeului nucleului central

supr. şantier -1

op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-2

Total- 5

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii planşeului nucleului 

central

− − − −

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

− −

Lucrări civile:                           86 %                      

Lucrări mecanice:                  80%                                       

Lucrări electrice/SCADA:   35%                   Total 

obiectiv:                        32,5%                     

2 423- Clădire fermentator

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-19

Total- 20

Lucrări de betonare a plăcii.

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-6

Total- 7

Lucrări de betonare a pereţilor.

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-8

Total- 9                                      

Lucrări de cofrare a pereţilor.

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-6

Total- 7

Lucrări de betonare a 

grinzelor.

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-4

Total- 5

Demontarea cofrării 

grinzelor.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-7

Total-8

− − − −

Lucrări civile:                          45%                          

Lucrări mecanice:                 40%                  

Lucrări electrice/SCADA:   45%                  Total   

obiectiv:                     38,5%                

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Armarea pereţilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Armarea pereţilor.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-4

Total-8                                                

Lucrări de betonare a 

pereţilor.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-6

Dezasamblarea cofrării de la 

pereţi.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

 Armarea și cofrarea plăcii 

planșului.
− −

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-1
−

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           22%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           5,5%

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Armarea pereţilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Armarea pereţilor.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5                                                    

Lucrări de betonare a 

pereţilor.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Dezasamblarea cofrării de la 

pereţi.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

 Armarea și cofrarea plăcii 

planșului. − −

Pompă de beton-1

Total-1

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          22%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       -                                    

Total obiectiv:                          5,5%

supr. şantier-1

op. mecanisme-7

muncitori calificaţi-6

Total- 14

Lucrări de betonare.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

Lucrări de demontare a cofrajului.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

Lucrări de demontare a 

cofrajului.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrărim de curăţire pentru 

efectuarea lucrărilor de 

betonare.

supr. şantier-1

op. Mecanisme-10

muncitori calificaţi-12

Total- 23

Lucrări de betonare a 

planșeului pentru fundație.

Cofrarea pereților.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-6

Total-7

− −

Macara -1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Mixer de beton-8

Pompă de beton-1

Total-10

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             66%                     

Lucrări mecanice:                     70%                 

Lucrări electrice/SCADA:      15%                              

Total obiectiv:                         30%

− − − −

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             7%                     

Lucrări mecanice:                      -                   

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           1%

− − − −

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             7%                

Lucrări mecanice:                      -                      

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                           1% 

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-6

Total- 7

Dezasamblarea şi cofrarea plăcii de 

fundaţie.

supr. şantier -1

sudor-1

muncitori calificaţi-5

Total- 7

Dezasamblarea ramei de oţel.

Dezasamblarea cofrării.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-9

Total- 11

Astuparea fundaţiei.

Astuparea golurilor cu sol.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-8

Total- 10

Armarea şi cofrarea plăcii din 

interior.

Astuparea găurilor cu sol.

Supr. şantier-1

sudor-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Dezasamblarea ramei de 

oţel.

− −

Excavator-1

Total-1 Excavator-1

Total-1

−

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           23%                         

Lucrări mecanice:                  30%                         

Lucrări electrice/SCADA:     30%                               

Total obiectiv:                          10%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        -                 

Lucrări electrice/SCADA:          -                         

Total obiectiv:                            1%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        25%                          

Total obiectiv:                          77%

supr. şantier -1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total- 5

Asamblarea structurii metalice.

supr. şantier -1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Instalarea conexiunilor pentru acoperiş.

supr. şantier -1

sudor-1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-1

Total- 4

Curăţirea şi vopsirea părţilor 

metalice.

Sudarea părţilor metalice.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

Curățirea și vopsirea 

structurii metalice.

Macara-2

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1 470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            86%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          -                                  

Total obiectiv:                          78%

− − − − − − − − − −

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     -                        Total 

obiectiv:                         70%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − −

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-2

Total- 3

Lucrări de tencuială pe 

interior.

Montarea cornierilor.

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          81%                

Lucrări mecanice:                  -                    

Lucrări electrice/SCADA:       -                      

Total obiectiv:                        70%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:     20%                                      

Total obiectiv:                         82%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       20%                           

Total obiectiv:                        82%

7 465-Clădire tratare nămol

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

 Lucrări de armare a podelei.

supr. şantier -1

geodezist-1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-12

Total- 15

Lucrări de armare a plăcii.

supr. şantier -1

geodezist-1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-10

Total- 13

Lucrări de armare a plăcii între 

465.7-465.2 şi 465A-465D

supr. şantier -1

op. mecanisme-7

muncitori calificaţi-4

Total- 12

Teste la compactare.

Turnarea stratului de beton 

fin. − −

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

−

Lucrări civile:                            51%                

Lucrări mecanice:                   75%              

Lucrări electrice/SCADA:      30%                   

Total obiectiv:                         56,5%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− − − − − − − − − −

Lucrări civile:                            66%                                    

Lucrări mecanice:                    5%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          30%       

9 420-Digestor anaerob

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-6

Total- 7

Tanc nr. 3

Start instalare inel nr. 3 perete.

supr. şantier -1

indiner-1

muncitori calificaţi-6

Total- 8

Tanc nr. 3

Start instalare inel nr. 3 perete.

supr. şantier -1

tehnician-1

muncitori calificaţi-9

Total- 11

Tanc nr. 3

Instalare inel nr. 3 perete.

Start instalare inel nr. 4 

perete.

 

supr. şantier -1

tehnician-1

muncitori calificaţi-9

Total- 11

Tanc nr. 3

instalare inel nr. 4 perete.

Supr. de şantier-1

inginer-1

muncitori calificaţi-9

Total- 11

 Tanc nr. 3

Finalizare inel nr. 4 perete.

Instalare mixer digestor.

Instalarea primului ax al 

mixerului și strîngere 

șuruburi cu cheia 

dinamometrică.

− − − −

Macara-1

Stivuitor-1

Total-2

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  86%                   

Lucrări electrice/SCADA:        -                                             

Total obiectiv:                          71%

10
260-Decantoare 

secundare

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total- 6

260.6 Drenarea apei.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total- 6

Lucrări de armare şi cofrare a nucleului 

central.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-7

Total- 8

Lucrări de armare şi cofrare a 

nucleului central.

Curăţirea şi spălarea 

decantorului.

supr. şantier-1

muncitori calificaţi-3

Total- 4

Lucrări de armare a nucleului 

central, 260.6
− − − −

Lucrări civile:                             87%               

Lucrări mecanice:                      5%                  

Lucrări electrice/SCADA:      15%                      

Total obiectiv:                           17%

11 240-Bazine de aerare

supr. şantier-2

tehnician-1

op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-12

Total- 18

Bazinul nr. 2

Instalarea ţevilor de aerare de 

coborîre a fost finalizată în toate 

coridoarele.

Continuarea montajului 

conductelor de purjare în 

coridoarele 3 şi 4.

Despuierea şi drenarea murdăriei.

supr. şantier-2

tehnician-1

op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-7

Total- 13

Bazinul nr. 2

Continuarea montajului conductelor de 

purjare în coridoarele nr. 3 şi 4. Lucrări 

de pregătire pentru ţevile de conexiune 

dintre grilele de aerare şi ţevile de 

coborîre pentru toate coridoarele.

Evacuarea nămolului în bazinul nr.4

supr. şantier-2

inginer-1

tehnician-1

op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-10

Total- 17

Bazinul nr. 2

Continuarea montajului 

conductelor în toate 

coridoarele (şuruburile de 

ancorare pentru sistemul de 

instalare finisate).

Începerea instalării ţevilor de 

conexiune dintre grilele de 

aerare şi ţevile de coborîre 

pentru coridorul nr.4

Evacuarea nămolului.

supr. şantier-2

inginer-1

tehnician-1

op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-14

Total- 20

Bazinul nr. 2

Continuarea montajului 

conductelor în toate 

coridoarele (instalarea 

furtunului de purjare).

Instalarea ţevilor de 

conexiune dintre grilele de 

aerare şi ţevile de coborîre 

pentru coridorul nr.4.

Evacuarea nămolului.

Lucrări de curăţire.

supr. şantier-2

tehnician-1

op.mecanisme-3

tehnician-1

muncitori calificaţi-14

Total- 20

Bazinul nr. 2

Finalizarea montajului 

conductelor de purjare în 

toate coridoarele 

(instalarea furtunului de 

purjare). Continuarea 

instalării țevilor de 

conexiune dintre grilele de 

aerare și țevile de coborîre 

pentru coridodorul nr.1,2,3.

Curățirea de nămol a 

fundului bazinelor.

Evacuarea nămolului.

Camion cu manipulator-

1

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Autobasculantă-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Lucrări civile:                             49%               

Lucrări mecanice:                    87%                  

Lucrări electrice/SCADA:        -                       

Total obiectiv:                          76%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-2

Total- 3

Dezasamblarea cofrărilor.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5

Betonarea plăcii de fundaţie.

muncitori calificaţi-3

Total- 3

Lucrări de demontare a 

peretelui. − − − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    50%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          60%                   

13

441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

supr. şantier -1

muncitori calificaţi-5

Total- 6

Dezasamblarea agregatelor de 

pompare existente.

Lucrări civile:                             70%               

Lucrări mecanice:                    50%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          50%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar

supr. şantier -1

geodezist-1

op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Lucrări de săpare.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

muncitori calificaţi-5

Total- 7

Lucrări de compactare și 

aliniere a solului.

Excavator-1

Total-1

Lucrări civile:                             6%               

Lucrări mecanice:                    -                  

Lucrări electrice/SCADA:       -                   Total 

obiectiv:                          2%   

Total munc./echip. 98 78 100 78 75    20 4 11 13 16

Mediu pers. Mediu ech.  

82 9

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică


