
Extinderea şi modernizarea Centrului de management integrat al 

deșeurilor din județul Iaşi - IS-CL-01 
 

Informații privind contractul 

o Contract de proiectare şi execuţie lucrări nr. 3257/26.02.2014 

o Executant: SC IASICON SA 

o Data de începere: 04.04.2014 

o Data finalizare contract: 04.10.2015 

 

 

 

 

Componentele contractului 

o Extinderea capacitații Stației de sortare de la Ţuţora: 
o Terasamente 

o Zona de sortare deşeuri reciclabile 

o Clădire administrativă 

o Sistem de alimentare cu apă potabilă a obiectelor tehnologice (gospodărie de apă şi reţea de 

alimentare cu apă) 

o Staţie de epurare ape uzate menajere 

o Reţea de canalizare apă uzată tehnologică 

o Reţea de canalizare ape pluviale 

o Drumuri în incintă, platforme tehnice 

o Rampă de descărcare deşeuri din sticlă 

o Amenajare zonă verde 

o Utilaje şi echipamente tehnologice staţie de sortare 

o Dotări  

o Construcție Stație de tratare mecano - biologică la Ţuţora (capacitate de 140.000 t/an) 
o Terasamente 

o Zona de tratare mecano-biologică a deşeurilor 

o Reţea de alimentare cu apă, inclusiv hidranţi supraterani 

o Reţea de canalizare apă uzată tehnologică 

o Bazin de stocare temporară levigat 

o Reţea de canalizare ape pluviale, inclusiv separator de hidrocarburi 

o Bazin de retenţie ape pluviale (unde se colectează apele pluviale curate şi apele epurate) 



o Drumuri în incintă, platforme tehnice, parcări 

o Perdea vegetală de protecţie şi amenajare zonă verde 

o Utilaje şi echipamente tehnologice staţie TMB 

o Dotări  

 
Staţia de Tratare Mecano- Biologică (stadiu fizic, fără utilaje 25%): 
 
- s-au finalizat fundațiile structurii de rezistenţă 

- se lucrează la grinzile de rulare (50% executate) 

- s-au executat lucrări de terasamente (consolidarea terenului de fundare de sub pardoseli prin 

realizarea unei rețele de drenaj) 

- au fost realizați 48 stâlpi prefabricați de 80x1,20m şi 78 stâlpi 0,80x0,80m 

  

Cofrare camin C2, ax A. Armare camin C1, ax A. 

  

Armare camin C1, ax A. Camin C2, ax A. 



  

Terasamente intre axul E si J. 
Forare, armare, turnare piloti pentru grinda de rulare din 
axul E. 

  

Fundatii tip F6, ax 27. Cofrare talpi fundatii tip F7, ax 25-26. 

  

Decopertare capete piloti grinda rulare, ax E. Turnare egalizare grinda de rulare, ax E. 



 

Pavilionul Administrativ (stadiu fizic 50%): 

- s-au finalizat structura de rezistenţă  şi zidăria exterioară  

- s-a lucrat la realizarea termo-hidroizolaţiei pentru terasă 

Gospodăria de apă –Rezervor (stadiu fizic 80%) : 

- s-a finalizat structura de rezistenţă pentru rezervoarele Gospodăriei de apă 

  

Transport pamant necorespunzator, ax E-J. Terasamente, ax E-J. 

  

Fundatii tip F7, ax 25-26. Spargere capete piloti grinda de rulare, ax E. 

  

Cofrare pereti camera vane. Armare si cofrare stalpi rezervoare apa.. 



 

Stația de Sortare (stadiu fizic, fără utilaje 25%):   

- s-au finalizat toți piloții 

- s-au turnat fundațiile 

  

Cofrare capiteli stalpi rezervoare. Placi turnate rezervoare apa si camera vane. 


