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Stadiile de executie ale diverselor categorii de lucrari efectuate in cadrul Proiectului de Investitii „ 

Siloz Cereale” sunt dupa cum urmeaza 

 

Lucari de Constructii civile 

Aproximativ 94% din lucarirle de constructii civile au fost finalizate. 

La acest moment mai sunt in curs de executie lucrarile pentru obiectivul “Rampa de descarcare auto” 

Partea de infrastructura reprezentand pat de piatra si sprijiniri taluzuri va fi terminata in prima saptamana a 

lunii septembrie iar lucrarile de fundatii beton se vor finaliza in prima decada a lunii octombrie.  

  

Lucrari de Structura metalica 

Aceste lucrari sunt finalizate in proportie de peste 95% . 

In acest moment sunt in executi lucrarile de inchideri cu tabla exterioare pentru turnul sala masini . 

Estimam ca aceste lucrari vor fi finalizate pana la sfarsitul lunii septembrie. Lucrarile de montaj structura 

metalica aferente obiectivului” Rampa de descarcare auto „vor fi finalizate in prima decada a lunii noiembrie. 

 

Lucari de la Instalatie electrica medie tensiune 

Finalizate in proportie de peste 95%. In momentul de fata se executa ultimile lucrari de conexiuni in 

postul de transformare, acestea urmand a se finaliza in prima saptamana a lunii septembrie. 

Lucrari de Montaj echipamente 

 

 In momentul de fata fiind finalizate in proportie de peste 98%:se executa ultimile lucrari de montaj 

pantru pentru echipamente si vor fi finalizaea pana la sfarsitul lunii august. 

 Lucrarile de montaj echipamente pentru rampa de descarcare auto se vor desfasura in paralel cu 

executia lucrarilor de constructii civile si montaj structura metalica si se vor finaliza pana la sfarsitul lunii 

noiembrie. 

 

Montaj instalatie electrica de automatizare 

 

 Se executa conexiuni electrice pentru ultimile echipamentele tehnologice montate, aceste lucrari 

urmand a se finaliza in prima decada a lunii septembrie . 

 

Teste si punere in functiune 

 

 Au fost finalizate in proportie de 100% testele mecanice si electrice pentru echipamentul shiploader. 

Testele pentru capacitatile de stocare, echipamente si sisteme incepute in luna iulie urmeaza a fi finalizate 

dupa cum urmeaza: 

-probe tehnologice mecanice se vor finaliza in prima saptamana a lunii septembrie; 

-probe tehnologice electrice vor fi finalizate in prima decada a lunii septembrie; 

-probe tehnoogice  pe fluxuri de operare vor fi finalizate in a doua decada a lunii septembrie; 



-probe complete si finale care vor include: verificarea de rezistenta si comportare structurala pentru 

constructiile civile, verificarea realizarii parametrilor si capacitatii maxime de transport a echipamentelor, 

verificarea parametrilor  capacitatilor de receptie si livrare a marfii, precum si verificarea  parametrilor si 

capacitatii maxime de stocare se vor finaliza la jumatatea lunii octombrie; 
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