
  

Ziua 10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Supraveghetor de șantier-1

Sudor-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-12

Total-15

Lucrări de montare a cablajului 

pentru alimentarea cu energie 

electrică pe plan temporar.

Lucrări de armare şi cofrare a 

perimetrului împrejurul  ţevii.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-8

Total-9

Lucrări de montare a cablajului şi 

panourilor pentru alimentarea cu 

energie electrică pe plan temporar la 

230.1,230.2,230.3.

Lucrări de betonare pe perimetrul 

ţevii.

Lucrări de spargere a betonului.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-7

Total-8

Lucrări de montare a 

cablajului şi panourilor pentru 

alimentarea cu energie 

electrică pe plan temporar la 

230.1,230.2,230.3.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării de pe perimetrul 

ţevii.

Lucrări de tencuire.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-10

Total-11

Lucrări de montare a 

cablajului şi panourilor pentru 

alimentarea cu energie 

electrică pe plan temporar la 

230.1,230.2,230.3.

Lucrări de astupare a golurilor 

şi de torcretare.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-4

Total-5

Lucrări de astupare a 

golurilor şi de torcretare.

Lucrări de curăţire.

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                           96 %                      

Lucrări mecanice:                   93%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       95%                   

Total obiectiv:                          80%                     

2 423- Clădire fermentator − − −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Geodezist-1

Op. Mecanisme-1

muncitori 

calificaţi-15

Total-17

Lucrări de armare şi cofrarea 

fundaţiilor.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Lucrărid e dezsamblare a cofrării 

plăcii de fundaţie.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

muncitori 

calificaţi-15

Total-17

Lucrări de armare şi cofrare a 

fundaţiilor.

Lucrări de montare a căilor de rulare.

Lucrări de dezsamblare a cofrării plăcii 

de fundaţie.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

muncitori 

calificaţi-14

Total-16

Lucrări de cofrare a 

fundaţiilor.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-17

Total-26

Montaj echipamente 

mecanice (pod raclor).

Lucrări de betonare a 

fundaţiilor.

Lucrări de montare a căilor de 

rulare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-17

Total-21

Montaj echipamente 

mecanice (subansamble 

pod raclor, raclete de 

spumă, raclete de 

nămol,rampe de spumă).

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării fundaţiilor.

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             93,3%                     

Lucrări mecanice:                     82%                 

Lucrări electrice/SCADA:          46%                              

Total obiectiv:                            65%

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de hidroizolare.

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             22%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           52%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-7

Total-11

Lucrări de armare şi cofrare a 

fundaţiilor pentru instalarea 

echipamentului înăuntrul clădirii.

Confecţionare conductă inox DN 

1200.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Sudor-2

Muncitori calificaţi-4

Total-10

Montaj echipamente 

mecanice (conducte, vane, 

compensatori).

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a benzii 

galvanice pentru înpămîntare.

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             25%                

Lucrări mecanice:                     83%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           70% 

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-6

Total-10

Montaj conductă şi achipamente 

mecanice (vane şi clapete 

inverse).

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-18

Total-27

Montaj conductă şi achipamente 

mecanice (vane şi clapete inverse)- 

camera vanelor.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de betonare a plăcii de 

fundaţie.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-4

Muncitori calificaţi-16

Total-23

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de armare a pereţilor.

Lucrări de demontare cofrării 

plăcii de fundaţie.

Montaj echipamente 

mecanice (vane şi clapete 

inverse)-camera vanelor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-13

Total-18

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de armare a pereţilor.

Montaj echipamente 

mecanice (vane şi clapete 

inverse)-camera vanelor.

Supraveghetor de șantier-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-12

Total-14

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire a 

armării.

Lucrări de armare a 

pereţilor.

Încărcător frontal-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-4

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           62,5%                         

Lucrări mecanice:                    85%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          56%            

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

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80,5%               

Lucrări electrice/SCADA:     58%                     

Total obiectiv:                         89%

− − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        87%

7
465-Clădire tratare 

nămol
−

Lucrări civile:                            86,5%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      82%                   

Total obiectiv:                         86%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Montaj echipamente mecanice.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-4

Total-8

Montaj echipamente mecanice 

(pompe, măceratoare,conducte vane, 

clapeţi).

Muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de astupare a 

intrărilor tehnologice în 

staţie pentru a preveni 

accesul apelor meteorice 

în staţie.

− − − −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          82,5%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-4

Total-9

Testare Tanc nr. 4:

Instalarea inelului 9 al peretelui.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-4

Total-9

Testare Tanc nr. 2:

Operaţiuni de strîngere şuruburi la 

plăci.

Testare Tanc nr. 3:

Testul de presiune cu aer a fost 

finalizat cu succes.

Construire tanc nr. 4:

Siliconarea pe interior a digestorului.

Lucrări de montare a scărilor.

Lucrări de curăţire.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-4

Total-9

Construire tanc nr. 4:

Siliconarea pe interior a 

digestorului.

Lucrări de montare a scărilor.

Lucrări de curăţire.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-7

Total-12

Construire tanc nr. 4:

Siliconarea pe interior a 

digestorului.

Repoţionarea sistemului de 

ridicare pentru instalarea 

inelului 10 al peretelui.

Lucrări de montare a scărilor.

Lucrări de curăţire.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-7

Total-12

Construire tanc nr. 4:

Instalarea inelului 10 al 

peretelui.

− − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total-5

Lucrări de pompare a apei la 

260.4.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-3

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-8

Total-15

Decantor secundar nr.5:

Lucrări pregătitoare pentru începerea 

instalării podului raclor.

Lucrări de pompare a apei la 260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-11

Total-16

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Lucrări de fixare a cablului la 

260.5.

Decantor secundar nr.5:

Începerea instalării podului 

raclor al decantorului 

secundar. Aşezarea grinzii 

principale pe poziţie.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-16

Total-22

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de curăţire la 260.6, 

260.5.

Lucrări de armare a fundaţiei 

la 260.6.

Decantor secundar nr.5:

Continuarea instalării podului 

raclor al decantorului 

secundar. Instalarea canalului 

colector de nămol pe pod.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-12

Total-18

Lucrări de armare a 

fundaţiei la 260.6.

Decantor secundar nr.5:

Continuarea instalării 

podului raclor al 

decantorului secundar. 

Instalarea racletelor şi a 

ţevilor de sucţiune pe pod.

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Camion cu 

manilupator-1

Total-1

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                             95,1%               

Lucrări mecanice:                      80,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                      

Total obiectiv:                           60%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Tanc 4, coridor 1 și 2:

Continuarea instalării difuzorilor 

de aer pe grile.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Tanc 4, coridor 3:

Continuarea instalării difuzorilor de 

aer pe grile.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Tanc 4, coridor 4:

Continuarea instalării 

difuzorilor de aer pe grile.

Tanc 3:

Testul cu bule realiyat pentru 

sistemul de aerare. Testul se 

declar[ trecut cu succes, 

instalaţia funcţionează fără 

pierderi.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Tanc 4, coridor 4:

Terminarea instalării 

difuzorilor de aer pe grile 

(montaj piuliţe şi şaibe).

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-5

Total-6

Lucrări de betonare a plăcii 

de fundaţie.

−

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        54%                 

Total obiectiv:                          96,5%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Supraveghetor de șantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Lucrări de montare a canalelor de la 

echipament la TGD 2.

− − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          85%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       50%                    

Total obiectiv:                          70%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a cablajului 

pentru alimentarea cu energie 

elactrică pe plan temporar.

muncitori calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a cablajului şi 

panourilor pentru alimentarea cu 

energie electrică pe plan temporar.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

cablajului şi panourilor pentru 

alimentarea cu energie 

elactrică pe plan temporar.

− − − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      81%               

Lucrări electrice/SCADA:          60%                 

Total obiectiv:                          71%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Lucrări civile:                              96%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       40%                Total 

obiectiv:                          45%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          80%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de montare şi 

conectare a panourilor de 

control.

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      85%               

Lucrări electrice/SCADA:       42%                Total 

obiectiv:                          35%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                                     Lucrări 

electrice/SCADA:                        Total obiectiv:                          

15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    93%                

Lucrări electrice/SCADA:                       Total 

obiectiv:                          75,5%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -          Lucrări 

electrice/SCADA:            -           Total obiectiv:                          

12%  

Total munc./echip. 90 96 91 99 85    3 5 2 5 2


