
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 ordinului de începere: 04.04.2014 

o Data finalizare contract: 697 zile de la data ordinului de incepere 
 

 

 

 

Componentele contractului 

o Extinderea capacitatii 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  

Stadiul lucrarilor 
Echipamentele Stației de Sortare sunt finalizate, inclusiv instalațiile electrice aferente. S-au montat 
ușile secționale, structura metalică și învelitoarea șopronului de stocare a materialelor reciclabile. 
Se lucrează la instalațiile de hidranți apa si levigat care în acest moment sunt realizate în proporție 
de 80%. 
Echipamentele aferente Stației de Tratare Mecanică sunt montate complet, inclusiv instalațiile 
electrice aferente. S-au montat jgheaburile și burlanele pentru preluarea apei meteorice de pe 
acoperiș pentru Stația de Tratare Mecanică. Se lucrează la montajul sistemului de ventilație 
negativă de sub reactor și la tubulatura de colectare din zona axului A. S-au montat o parte din 
canalele de cabluri pentru sistemul electric de control însă, din cauza temperaturilor scăzute din 
luna ianuarie, nu s-au putut monta cabluri pentru care temperatura critică (conform normativului 
C16) este mai putin de +4°C. S-a montat ciurul de la rafinare și se lucrează la finalizarea benzilor 
de la rafinare. Structura metalică de la Stația de Maturare este montată în proporție de 46%, iar 
fabricația este realizată în proporție de 65%. 
Clădirea administrativă este realizată în proporție de 98%, inclusiv instalațiile.  
Rețelele de apă și canalizare sunt realizate în proporție de 75% . S-au montat în proporție de 95% 
rețelele electrice exterioare, iar instalațiile electrice interioare de joasă tensiune sunt realizate in 
proporție de 80%.  

 
 
 
 

Statia de Tratare Mecano Biologica: 

     

 

Montare invelitoare laterala, Hala  Tratare 
Mecanica. 

Montare usi sectionale, Hala  Tratare Mecanica, ax 
J. 



 

      

 

Containere personal, Hala Tratare Biologica. Cofrare pardoseala camera de control, Hala Tratare 
Biologica. 

Pardoseală zona Rafinare. Pereți beton zona Rafinare. 

Montare tubulatura ventilatie, Hala Tratare 
Biologica, ax A. Montare structura metalica acoperis Hala Maturare. 



 

 

 

 

Montare jgheaburi pentru sistemul electric de 
control. Montare tavan suspendat, Hala Tratare Biologica. 

Montare invelitoare laterala, Hala Tratare Biologica. Montare banda de descarcare, Hala Maturare. 

Montare banda, zona Rafinare. Montare tripper, Hala Maturare. 



 

 

 

Montare usi sectionale, Hala  Tratare Mecanica, ax 
A. 

Montare ușa rezistentă la foc intre Hala  Tratare 
Mecanica si Hala Tratare Biologica, ax 2. 

Montare tuburi ventilatie negativa reactor. Montare burlane Hala Tratare Mecanica. 

Izolare cu beton, reactor, ax 25-26. Protecție anticorozivă izolare cu beton, reactor, ax 
E. 



 

 

 

  Statia de Sortare:   

 

Structura sustinere ciur , zona Rafinare. Ciur montat, zona Rafinare. 

Montare armătură stâlpi ax 27. Structura metalică acoperiș Hala Maturare. 

Montare grinzi sopron. Montare usi sectionale. 



   

Canalizare si apa: 

 

Ventilație tehnologică: 

Structură metalică și învelitoare Sopron. Usi sectionale. 

Membrană PEHD montată la bazin retentie ape 
colectate de pe acoperis Hala Tratare Biologica. 

Membrană PEHD montată la bazin retentie levigat si 
ape colectate de pe platforme. 

Camin ventilatie C3. Tuburi ventilatie între căminele C1 și C2. 



 

  Retele electrice exterioare: 

 

Tubulatură ventilație și colectare condens în spatele 
reactorului. 

Montare tubulatură ventilație negativă în spatele 
reactorului. 

Generatorul electric. Tablou electric general, Statie Sortare. 

Instalatie ventilație cabine, Hala tratare Mecanica. Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice, Hala 
Maturare. 



 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Pat cabluri, Hala Tratare Biologica. Montare lampi Statie de  Sortare. 


