
Formularul nr. 1   

Obiectivul: Reparații selective a îmbrăcămintei rutiere 
 pe drumul local L564 Mihailovca-Stație Cimișlia 

  

    

    

Caiet de sarcini   

    

   

Nr. 

Simbol 
norme si 

Cod 
resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

  

1 2 3 4 5   

1 DI158D Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea  
degradată, cu suprafețe pînă la: 3 m2, grosime 7 cm. 

m2 400   

2 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic. (H=10cm) 

m3 18   

3 TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. 
(Pămînt amestecat cu pietriș H=25 cm) 

100m3 0,45   

4 TsI51A2 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t 
la distanta de: 2 km.(material decapat asfalt și pămînt 
cu pietriș) 

t 90   

5 RpDD02B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innoroire. 

m3 45   

6 DB19F Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere 
mecanica. 

m2 180   

7 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
mecanica  

m2 180   

8 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica  

m2 180   

9 DI155A Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a 
denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea 
tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm. 

m2 4800   

10 DI141A Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice 
bituminoase prin suflare cu compresor manual. 

m2 4800   

11 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic. 

t 3,37   

12 DI133 Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic 
cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice. 

t 456   

    

    

Întocmit:  Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                 Vasile Tocaru   

                          (functia, semnatura, numele, prenumele) 
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