
 

„Construcţie staţie de transfer Bălţaţi, staţie de transfer şi sortare 
Ruginoasa"- IS-CL-02 
 

Informații generale: 
o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 10248/07.04.2015 
o Executant: SC Geprocon SA Iaşi 
o Data de începere : 15.05.2015 
o Data  finalizare contract: 548 de zile de la data emiterii Ordinului de începere 

 

Stadiul implementării 

Stație de transfer Bălțați 
Cabina Cântar  
- armarea, cofrarea şi betonarea fundațiilor izolate. 
Container sanitar 
- decopertarea stratului vegetal şi excavare la cota a platformei in zona 

containerului 
Bazin vidanjabil  
- armarea pereților;  
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului;   
- montarea piesei de trecere.. 
Stație de pompare hidrofor  
- săpătură  mecanizata pana la cota de fundare; 
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului, precedat de armarea pereților. 
Separatorul de hidrocarburi 
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului. 
Bazin de retenție ape pluviale 
-  săpătură  mecanizata pana la cota de fundare; 
- realizarea pernei de balast compactat;  
- realizarea stratului de beton de egalizare;  
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului;  
- armarea pereților. 
Gura de vărsare 
- armarea şi cofrarea elementului. 
Zona de transfer şi ziduri de sprijin 
- săpătură  mecanizata pana la cota de fundare;  
- turnarea stratului de beton de egalizare; 
- armarea, cofrarea şi betonarea tălpilor;  
- armarea pereților. 
Cabina cantar 
- armarea, cofrarea şi betonarea fundațiilor izolate. 
Container sanitar 
- armarea, cofrarea şi betonarea fundațiilor izolate. 
 

 
 



 
 
                                     Nivelare compactare drumuri în incintă 
 
 

 
                                                

Armare radier separator hidrocarburi         Armare radier pereți bazin retenție ape pluviale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Armare radier talpa zid sprijin şi elevații      Armare şi cofrare gura de vărsare 

                              
 

Stație de transfer şi sortare Ruginoasa 
 

            S-a realizat organizarea de șantier: montarea pe amplasament a containerelor birou, a 
containerelor magazie şi a containerului grup sanitar, s-a realizat țarcul pentru depozitarea 
materialelor. S-au montat: panoul de identificare a investiției şi panoul de „Șantier in 
lucru”, împreună cu semnalistica SSM şi pichet PSI. 

            S-au executat lucrări de terasamente pentru obiectul: „Drumuri şi platforme in incinta” prin 
decaparea  stratului vegetal şi excavarea mecanizata pentru realizarea platformelor la 
cotele din proiect. 

            S-au executat lucrări civile pentru: 
Hala de sortare  

- decaparea stratului vegetal şi execuția mecanizata a săpăturilor pentru 
fundațiile izolate şi pentru platforma de sub cota pardoselii. 

Clădire intervenții utilaje 
- realizarea mecanizata a săpăturii pentru fundațiile izolate. 

S-au executat lucrări edilitare pentru:  
Zid de sprijin 1 

- realizarea mecanizata şi manuala a săpăturii pentru talpa de fundare. 
Zona de transfer deșeuri şi zid de sprijin 2 

- realizarea mecanizata şi manuala a săpăturii pentru talpa de fundare şi prin 
turnarea stratului de beton de egalizare. 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Trasare lucrări –ziduri de sprijin   Organizare de șantier in lucru 

           
 

   
 
 
     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


