
Obiectivul: Amenajarea terenului adiacent al  
Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă din or. Cimișlia 

 

  
 

  
 

Caiet de sarcini 
 

  
 

  
 

Nr. 
Simbol 

norme si 
Cod resurse 

Denumire lucrari U.M. Volum 

 

1 2 3 4 5 
 

    Terasament     
 

1 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 270 
 

2 TsC02D2 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu 
apa descarcare auto teren catg. II. 

100m3 0,46 
 

3 TsI51A5 Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t 
la distanta de: 5 km. 

t 96 
 

4 TsD11A11 
aplicativ 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior 
de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa 
compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv 
udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu 
pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP. 

100m3 1,37 
 

    Îmbrăcăminte din plăci de beton     
 

5 TsA01B1 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit 
sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (pentru 
borduri mici). 

m3 1,35 
 

6 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 
10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 
beton, de 10x20 cm. (borduri mici 8x20cm) 

m 45 
 

7 CA03G Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat 
clasa... (vezi plansa 3) 

m3 0,3 
 

8 CL17B Confectii metalice diverse, montate aparent: 
balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, 
gratare. (cornier 30x30x3 cm) 

kg 42 
 

9 CA03A2 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti 
sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si 
turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75 fundație sub rigolă). 

m3 1,3 
 

10 DE16A Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor 
prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc 
inclusiv(uluc canalizare OL-25 și grila zincată). 

buc 38 
 



11 AcE204B01+ 
(aplicativ) 

Gratar pentru rigola Hydro BG, tip retea cu prindere 
rapida , din otel zincat, cl B125, fixare rapida si cleme 
de prindere, LN100, (Lx lx h) 1000x124x20 mm, 
ochiuri 30x10 mm 

m 14 
 

12 TsA01B1 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit 
sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu.(șanț pentru 
țeava din PVC) 

m3 1,5 
 

13 AcE10A 
(aplicativ) 

Bază cămin canalizare din PP D 400 1 intrare+1 
ieșire d-120mm 

buc 1 
 

14 AcA08A Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Teava 
D160mm) 

m 9 
 

15 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire. fracția - 20-40 mm 

m3 17,1 
 

16 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara 
impanare, fara innoroire. fracția- 5-20 mm 

m3 18 
 

17 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 
pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara 
impanare, fara innoroire. fracția 0-5 mm 

m3 7,2 
 

18 DE17A 
aplicativ 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton 
prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de 
ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec 
uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. 
(10x10*6 cm) 

m2 187,5 
 

19 DD08B 
aplicativ 

Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, 
executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si 
ciment, dimensiuni pavele: 10x10x06 cm. 

m2 162 
 

20 DE14A 
aplicativ 

Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o 
fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul 
unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv 
rostuirea. 

m2 35,6 
 

    Terasament Turn de veghe     
 

21 TsA04D1 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, 
executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  
fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea 
naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte 
tare. 

m3 7 
 

22 TsC02C1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. 

100m3 0,07 
 

23 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta  la 
distanta de 3 km. 

t 12 
 

24 TsC53B Compactarea pamintului cu piatra sparta. 100m2 0,11 
 

    Fundație cota 0,0     
 

25 CC01C Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm 
inclusiv in fundatii izolate. 

kg 63 
 

26 CC01D1 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 76 
 



27 CC01D1 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg 43,7 
 

28 CB02A Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . 

m2 9 
 

29 CL57B Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 10 kg (zd-
1)(0,3x0,3=0,09x16=1,44 m.p 1,44x78,5=113 kg, 
0,26x(16x4)=16,64 m.l, 16,64x2=33,3 kg, 
113+33,3=146,3 kg) . 

kg 146,3 
 

30 CA02A3 Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si 
turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 
5/B 75) 

m3 8 
 

31 CA03L1 Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform art. CA01 si 
turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 
m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 
m, beton armat clasa B15 

m3 3,4 
 

32 CG22A4 Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 in grosime de 
10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in 
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in 
plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul 
utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se 
scade. 

m2 13 
 

33 CG19C2 Pardoseli din placi de piatra "Cosăuți" gata fasonate 
si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu 
sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din 
mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment 
alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in 
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate 
intercalat cu straifuri si placi. 

m2 13 
 

34 AcB01C 
aplicativ 

Montarea tevilor d219*8 cu lungimea de 200 mm 
pentru fixarea stîlpilor 

buc 16 
 

35 CP18B Sudarea pe contur a țevilor d219*8 din oțel 
suprapuse , avînd grosimea de 08-10 mm inclusiv 
(0,219*3,14*16=11m.l)  

m 11 
 

    Construcții din lemn la cotele 0,00 - +3,00     
 

36 40-01-015-
01 aplicativ 

Construcția scheletului turnului de veghe din lemn 
rotund specii foioase categoria II, cota 0,0+3,00 

m3 de 
lemn 

3 
 

37 CN50C Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci 
pentru acoperiri si astereli pe ferme. 

100 m2 6 
 

38 CH09B Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, 
fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn . 

m 3,9 
 

39 CG02A1 Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe 
suprafete mai mici sau egale cu 16 mp , impregnate 
cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un 
rind de scinduri batute pe rigle de stejar . 

m2 2,5 
 

40 CE27A2 Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 
pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina 
la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria 
de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice 
normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn 
ecarisat. 

m2 48 
 



41 CE30A Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din șipci 50*50mm 0,7m.c, la 
construcții obișnuite 

m2 48 
 

42 CE14A2 Invelitoare din sindrila pe suprafete mai mici sau 
egale de 50 mp, batuta pе sipci si asezata pe 
astereala in 2 rinduri. 

m2 48 
 

    Construcții din lemn la cotele 3,00 - +11,65     
 

43 40-01-015-
01 aplicativ 

Construcția scheletului turnului de veghe din lemn 
rotund specii foioase categoria II, (cota 3,0 + 11,65) 

m3 de 
lemn 

3,2 
 

44 CN50C Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci 
pentru acoperiri si astereli pe ferme. 

100 m2 4 
 

45 CH09B Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, 
fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn . 

m 5,25 
 

46 CG02A1 Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe 
suprafete mai mici sau egale cu 16 mp , impregnate 
cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un 
rind de scinduri batute pe rigle de stejar . 

m2 15,7 
 

47 AcB01C Montarea tevilor d 219*8 cu lungimea de 500 mm 
pentru adăugarea stîlpilor 

buc 8 
 

  
 

  
 

Întocmit:  Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                              Vasile Tocaru 
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