
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 Termen finalizare contract: 697 zile de la data ordinului de incepere 
 

 

 

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  

La Stația de Sortare  
- s-au finalizat toți piloții, 
- s-au turnat fundațiile, 
- s-au finalizat lucrările de terasamente, 
- s-a finalizat montarea stâlpilor prefabricați, 
- s-au finalizat pereții, 
- s-a montat structura metalică, 
- s-au realizat cuvele de preluare a deșeurilor, 
- se executa stratul de balast de sub pardoseli, 
- s-au montat panele zincate pentru susținerea învelitorii halei, 
- s-au turnat pardoselile din beton armat. 

Echipamentele pentru Statua de Sortare se vor monta începând după data de 20 octombrie 2015. 
 

 
La Stația de Tratare Mecano Biologica: 

- s-au finalizat fundațiile structurii de rezistenta, 
- s-au finalizat lucrările de terasamente și s-a așternut un strat de balast pe toată suprafața  
  pentru a permite montarea structurii metalice. 
- s-au finalizat grinzile de rulare pentru echipamentele Biomax, 
- s-a finalizat montarea stâlpilor prefabricați, 
- s-au finalizat pereții din beton, cu excepția pereților din axele 25, 26 si 27 care pot fi  finalizați 

după introducerea ambelor utilaje Biomax in hala de tratare biologica, 
- s-au finalizat terasamentele pentru Biofiltre si s-a început armarea pereților, 
- s-a realizat zidul de sprijin de la Stația de maturare. 
- s-au montat 21 de grinzi din cele 49 necesare, iar structura   metalică este fabricată în 

proporție de cca.60% pentru aceasta hală, 
- se lucrează la armarea Biofiltrelor și la realizarea zidului de sprijin de la reactor, 
- s-au realizat cuvele de preluare a deșeurilor, 
- s-a finalizat stratul de balast de sub pardoseli, 
- s-a montat 50% din structura metalică și învelitoarea de la stația de tratare biologică, 
- s-a turnat rigola de preluare a levigatului din reactor și s-a armat zidul adiacent axului A aferent 

reactorului, 
- se montează buloanele de ancorare și plăcile pentru șina de rulare a portalului Biomax și riglele 

de susținere a fațadelor, 
- s-a montat rigola de preluare a condensului,  
- s-a finalizat stratul din balast și s-au turnat integral pardoselile pentru stația de maturare, 
- s-au turnat pardoselile la stația de tratare mecanică, 
- s-a turnat zidul adiacent axului A aferent reactoruluila statiei de tratare biologica, 
- se montează buloanele de ancorare la stația de tratare biologica, 
- se montează plăcile pentru șina de rulare a portalului Biomax, 
- au fost finalizate lucrările de îndepărtare a stratului vegetal și al molozului depus pe 

amplasament pentru drumurile adiacente axului J . 
Structura metalica a acoperișului va sosi in șantier după data de 08.10.2015. 
Pentru STM structura metalică de susținere a fațadelor este montată 75%, iar structura metalică 

de susținere a cabinelor de sortare este realizata 90%.  
La stația de tratare biologică s-a montat: 
- 82,33% din structura metalică, 
- 50% din învelitoare,  
- 40% din riglele de susținere a fațadelor, 
Pentru stația de maturare a mai rămas de montat structura metalică a acoperișului a cărei 

fabricație este realizată în procent de 10%.   
 

La Pavilionul Administrativ: 
     - s-a finalizat structura de rezistenta  şi zidăria din BCA, 
     - s-a lucrat la realizarea termo-hidroizolaţiei pentru terasa, 
     - s-a finalizat termosistemul şi compartimentările interioare, 
     - s-au executat lucrările de finisaje - în proporție de 90%. 
     - se  lucrează la realizarea instalațiilor interioare electrice, sanitare, termice, ventilare. 
Clădirea administrativă este realizată în proporție de 95%, inclusiv instalațiile. 
 



La Gospodăria de apă – Rezervor : 
  - s-a finalizat structura de rezistenta pentru rezervoare, 

- s-a finalizat hidroizolaţia pentru rezervoare, plăcile prefabricate cu  capacele din fontă și scările 
de acces. 
Rețelele de apă și canalizare sunt realizate în proporție de 40% și se lucrează la montarea tubulaturii de 
traversare pe sub platformele drumurilor pentru instalațiile electrice exterioare și interioare. 
 

Stația de Tratare Mecanico-Biologică          
 

  

Așternere si compactare strat balast, Hala  Tratare 
Mecanică Compactare strat balast, Hala  Tratare Mecanică 

  

Turnat pardoseala Hala Maturare Turnat pardoseala Hala Maturare 



 

 

Structura metalica acoperiș, Hala Tratare Mecano -
Biologică Invelitoare acoperiș, Hala Tratare Mecano-Biologică 

Turnare stâlpi fundații stâlpi extindere, Hala 
Maturare 

Montare plăcuţe pentru șina de rulare. Armat perete 
zid reactor Hala Tratare Biologică 

  



 

 

 

Rigle de fațada Hala Tratare Biologică Învelitoare laterala acoperiș Hala Tratare Biologică 

  

Montare structura metalica acoperiș Hala Tratare 
Biologică 

Montare structura metalica acoperiș Hala Tratare 
Biologică 

  

Montare structura metalica acoperiș Hala Tratare 
Biologiă Montare rigle de fațada Hala Tratare Biologică 



 

 

Cofrare perete zid reactor Hala Tratare Biologică Zid reactor Hala Tratare Biologică 

Montare rigle de fațada Hala Mecanică Pahare fundații stâlpi extindere, Hala Maturare 

  

Montare structura de susținere Hala Mecanică Montat structura de susținere Hala Mecanică 



 
 

LUCRĂRI DE CANALIZARE 

 

 

Montare cămine si tuburi canalizare pluvială Cămine  canalizare pluviala şi apă tehnologică 

  

Cămine canalizare pluvială Cămine canalizare pluvială 

Montare tuburi rețea hidranți Montare hidranți exteriori 



 
Biofiltre 

 
 

 

Cofrare perete plenum biofiltru 1 Decofrare perete plenum biofiltru 1  

  

Cămin biofiltru 1 Cămin biofiltru 2   

 Biofiltru 1 Pereți biofiltru 1 



 

 
 
Statia de Sortare: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cofrare pereți biofiltru 2 Biofiltru 2 

  
Montare structura metalică acoperiș Montare structura metalică acoperiș 



Rampa de descărcare deșeuri de sticlă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnare egalizare Armare elevație 

Cofrare stâlpi Stâlpi şi pereți turnați 


