
 

„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 
Bazin vidanjabil  
- armarea pereților;  
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului;   
- montarea piesei de trecere; 
- armarea, cofrarea şi betonarea pereților. 
Stație de pompare hidrofor  
- săpătură mecanizată până la cota de fundare; 
- armarea, cofrarea şi betonarea radierului; 

            - armarea, cofrarea şi betonarea pereților. 
Bazin de retenție ape pluviale 
-  săpătură mecanizată până 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 până la cota de fundare şi  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. 

 
 



Bălțați– armare şi cofraj  pereti zid sprijin 1- 
FD 

Bălțați– armare şi cofraj  pereți zid sprijin 
1-FD 

 

Bălțați– armare şi cofrare pereți stație 
pompare hidrofor  

Bălțați - armare pereți bazin retenție ape 
pluviale 



 
BĂLȚAȚI– STATIE POMPARE HIDROFOR –
Finalizare structura rezistenţă  

Bălțați– Armare şi Cofrare zid sprijin 1 –
Zona de transfer 

 
 

Bălțați– armare şi cofrare Zid Sprijin Bălțați - bazin vidanjabil - finalizare 
structură



 
BĂLȚAȚI– Armare şi Cofrare Pereți – Zid 
Sprijin 2 –Faza Determinanta   

BĂLȚAȚI - lucrări edilitare pentru Zid de 
sprijin 1 şi Zid de sprijin 2  

 
Bălțați - Verificare vizuala element structural 
(perete)  

Bălțați– Structura Zona de transfer 



Bălțați– Armare şi cofrare Zid de Sprijin 2 Bălțați– Detaliu de  armare  pereti  - Zid de 
Sprijin 2 

 

Bălțați - Bazin de retenție ape pluviale – 
Armare pereți  

Bălțați - Zona de transfer şi ziduri de sprijin  
– Decofrare stâlpi Zona de transfer 

 
 

                       
Stație de transfer şi sortare Ruginoasa 
 
S-au executat lucrări civile pentru: 
Hala de sortare  

- săpătura mecanizata şi manuala pentru talpa de fundare;  
- armarea, cofrarea şi betonarea tălpilor de fundare;  
- armarea şi cofrarea pereților. 

Clădire intervenții utilaje 
- realizarea mecanizata a săpăturii generale sub cota pardoselii 

 



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

- armarea, cofrarea şi betonarea tălpilor de fundație; 
- armarea şi cofrarea pereților. 

 
Zona de transfer deșeuri şi zid de sprijin 2 

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

- betonarea tălpii de fundare; 
- armarea pereților. 

Drumuri şi platforme în incintă 
-  decaparea stratului vegetal şi excavarea mecanizată la cotele din proiect.. 

Clădire administrativă 
- realizarea mecanizata a săpăturii sub cota pardoselii; 
- realizarea mecanizata a săpăturii fundațiilor continue;  
- betonarea stratului de egalizare pentru fundațiile continue. 

Bazin de retenție ape pluviale 
- realizarea mecanizata a săpăturii la cotele din proiect. 

Separator hidrocarburi platforma 
- realizarea mecanizata a săpăturii la cotele din proiect. 

Bazin etanș vidanjabil 
- realizarea săpăturilor mecanizate 
- realizarea săpăturii manuale la cotele din proiect. 

Separator hidrocarburi SH1 
- realizarea săpăturilor mecanizate; 
- realizarea săpăturii manuale la cotele din proiect. 

Separator grăsimi SG. 
.- realizarea săpăturilor mecanizate; 
-  realizarea săpăturii manuale la cotele din proiect. 

 
 

 

 
                   



Ruginoasa – Armare şi cofrare  talpa Zid Sprijin 
2- FD 

Ruginoasa – Armare talpa Zid Sprijin1 

 
Ruginoasa - Drumuri şi platforme in incinta - 
decaparea stratului vegetal pentru realizarea 
platformelor la cotele din PT 

Ruginoasa – Sapatura la cota din proiect 
talpa Zid de sprijin 2 



Ruginoasa – Armare carcase fundații izolate 
Hala Sortare 

Ruginoasa – Beton egalizare fundații 
Izolate   

Ruginoasa – Armare pereți  Zid de sprijin 2      Ruginoasa – Săpătura mecanizată la cota - 
Bazin vidanjabil -  S-a interceptat pânza 
freatica. 



Ruginoasa – Armare şi cofrare Zid  de sprijin  1 Ruginoasa – Armare cuzinet  (montat 
carcasa stâlp) fundații izolate  

	
 

   
 
 
     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


