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                                                                                                                                                       APROBAT, 
                                                                                                                                                 PREŞEDINTE C.A. 

                                                                                                                                       ING. MARIAN PETRE MILUŢ 

 

 

                                                         PROGRAM   DE   INVESTIŢII  2015 

 

 

      CENTRALA COGENERARE 
 

   
Nr 
crt 

 
          Denumire obiectiv 

 
Valoare     

(RON) T
ri

m
.  

                                         Observaţii 

1 Achiziţie şi montare instalaţie răcire aer de 

ardere pentru centrala Kawasachi 
564.525 

II  

2 Conectarea energetica a staţiei de sortare 
şi a Sectorului Balastieră, la sistemul 

energetic propriu. 

371.000 

I 
 

Conectarea consumatorilor interni la statia de cogenerare in 
vederea eficientizarii consumurilor proprii             

                    TOTAL 935.525   
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Sucursala BCA 

   
Nr 
crt 

 
          Denumire obiectiv 

 
Valoare     

(R0N) T
ri

m
.  

                                         Observaţii 

3 Achiziţionarea pentru malaxorul mobil a 
unui tambur cu motor tipul 
AMG03/13/063009 + 87 metri cablu 4G16 

mm2 tip Panzerflex-L şi 1 buc tresă de 
ancorare CM20/30 

34.000 

I  

 4 Achiziţionare Electrocompresor  de aer  
pentru staţia de dozare ATLAS COPCO 
tip GX 11 P – 7,5 TM. 

- presiunea de lucru reglabilă între 4-
7,5 brri 

- debit – 27 l/s (1,62m3/min) 

20.700 

II Pentru funcţionarea staţiei de dozare este necesară o presiune 
minimă de 4 barri. În exploatare s-a constatat, mai ales în schimbul 
I, când sunt mai mulţi consumatori, că presiunea în reţeaua de aer 

comprimat scade sub această valoare. La valoarea de 4 barri unul 
din presostate dă comanda de izolare a circuitului de aer al staţiei de 

reţeaua generală de aer şi totodată comandă compresorul de aer. La 
o valoare mai mare (5 barri), al doilea presostat dă comanda de 
deschidere a ventilului electric de izolare şi opreşte compresorul. 

5 Achiziţionarea a două pompe centrifuge 

Lotru 80 
5.000 

I Pentru condens cu Q=15 mc/oră şi H=30 m.  

6 Achiziţionarea unui sistem de aplicare  
automată de etichete  MARKEM – IMAJE 

CIMJET: 
- CIMJET 334 ECHIPAMENT DE BAZĂ 

cod CJ334 
- Incintă de protecţie 

 

 
 

64.400 

11.100 

II Pentru inscripţionarea paleţilor de bca.  

7 Înlocuirea calculatoarelor de la staţia de 

dozare şi camera de comandă 
autoclavizare, prin schimbarea sistemului 

de comunicaţie între PLC şi PC 

135.000 

III  

8 Achiziţionarea unei Pompe de vid 
MIL125/1000/160, H=160 mmHg, 

Q=1000mc/h 

18.725 
II  

                       TOTAL 288.925   



 3 

 
Sucursala  TUBURI 

 

9 Lucrări de reparaţie în regie proprie la  

staţia de betoane PREMO şi SENTAB 
60.000 

II-III Obţinerea constantă a calităţii betonului preparat şi scaderea 

consumurilor de energie.  

10 Achiziţionarea unei maşini de confecţionat 
bulbi 50.000 

II Se asigură pretensionarea corecta a armaturilor si implicit creşterea 
calităţii tuburilor –clasă superioară de calitate . Se reduc pierderile 
tehnologice. Pt.PREMO şi SENTAB.  

11 Lucrări C+M în staţia de betoane 25.000 II-III Lucrări de construcţii-montaj; se crează un mediu corect de lucru în 

sezonul rece şi implicit creşte producţia cu 15% 

 TOTAL 135.000   

 
 

Sucursala   PREFABRICATE 

12 Confecţionarea de tipare metalice pentru 

proiectele care se vor derula la secţie 
150.000 

II-III Tipare noi pt. produse noi (grinzi postcomprimate) 

13 Căile de rulare ale podurilor 
(hala si depozit)-RK    3 buc. 

30.000 
II Depozit I, II si III  Executa PREFAB  

14 Achiziţionarea unui reductor translaţie pod 

linia III 
7.500 

II  

15 Refacerea a două batiuri (unul pe linia III 
şi altul pe stendul de 1200 tf) 

50.000 
I-II Batiurile existente au o uzură avansată.  

16 Achiziţionarea a două maşini de legat 

sârma pentru atelierul de armături  
19.000 

I Pentru eficientizarea activităţii la Atelier armături.  

 TOTAL 256.500   

 
Sucursala BALASTIERA 
 

17 Amenajare cheu la braţul Borcea 75.000 II  

18 Recondiţionare şi repornire ciur nr.2  staţie 
de sortare  

50.000 I  
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19 Achiziţionare instalaţie preâncălzire 
pornire bora 2 

10.000 I  

 TOTAL 135.000   

 

I.R.T. Garaj 
 

20 Achiziţionarea unui compresor 16 barri  
2.000 

II  

21 Achiziţionarea a trei pistoale electrice şi 
pneumatice 

3.500 
I  

22 Achiziţionarea unei Autobasculante tip 
6x4   

100.000 
 

III  

23 Amenajarea unei staţii de încărcat 

acumulatori şi porniri la rece 

9.600 

 

IV Porniri motoare mari pe timp geros 

24 Achiziţionarea  unui Elevator auto 3 tf 30.000 II Lucrări în atelier (ridicări de motoare,cutii ,etc. inclusiv autoturisme 
pentru reparaţii şi verificări.) 

25 Modernizare hale depozitare autovehicule 60.000 III  

26 Modernizare atelier electric şi mecanic 

garaj 
35.000 

II  

 TOTAL 240.100   

I.R.T  
 

27 Amenajarea unei instalaţii noi de captare a 

apei industriale la Borcea 
30.000 

I  

28 Achiziţionarea unei instalaţii de 

dedurizare a apei pentru centrala termică 
de 4 to/h de la Sucursala Prefabricate 

14.500 

 

II 
 

 

 TOTAL 44.500   

 

TOTAL   LUCRĂRI DE  INVESTIŢII                      2.035.550  lei 
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                                                                             Recapitulare total societate:                                                           : 

                                                                      
Statia de cogenerare    -    935.525 
BCA    -                               288.925 

Tuburi    -                           135.000 
Prefabricate    -                  256.500 

Balastiera   -                       135.000 
Garaj  -                               240.100 

I.R.T.  -                                 44.500 

 Total General    -            2.035.550       Lei fără TVA             
                                                                  

 
                                                                           
 

 
 

Director Tehnic, 
ing. Moscalu Nelia 

 


