
Anexa nr. 1 la HCL nr. 332/2018 
 
 

CAIET DE SARCINI 

Pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere a străzilor, 

trotuarelor, sistemului rutier de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe 
 
 
 CONSIDERAŢII GENERALE: 
 Prezentul caiet de sarcini stabileşte modul de întocmire a ofertei de preţ, modul de 
execuţie  a lucrărilor precum şi modul de decontare a situaţiilor de lucrări . 

Execuţia lucrărilor va fi începută după emiterea ordinului de începere. 
În timpul execuţiei executantul va respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 

şi normativele tehnice în vigoare. 
Toate materialele folosite trebuie să aibă certificat de calitate.  
Ofertele se vor depune în format deviz inclusiv formularele F3, C6, C7, C8, C9 
Facturile de decontare se emit pe baza situaţiilor de lucrări acceptate înprealabil de 

către beneficiar. 
Preţurile unitare includ valoarea materialelor (cu excepţia materialelor asigurate de 

beneficiar), a manoperei, cost utilaj şi transportul materialelor la locul de punere în operă. 
Termenul de garanţie al lucrărilor este minim 12 luni. 
 

 1. Reparaţii pavaj din dale de piatră  
La lucrările de reparaţii pavaj din dale de piatră preţul trebuie să includă 

următoarele lucrări: 
• desfacerea dalelor de piatră inclusiv a stratului de suport din nisip; 
• încărcarea şi transportul cu autobasculanta materialelor rezultate din desfaceri 

la locul indicat de beneficiar (distanţa aproximativă este de 3 km). 
• pregătirea stratului de suport pentru montajul dalelor de piatră; 
• remontarea dalelor de piatră cu adeziv pentru piatră; 
• transportul materialelor la locul de punere în operă. 
 
Notă. Dalele necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi asigurate de către 

beneficiar 
 

2. Reparaţii trotuar din pavele de beton vibropresat fără strat de suport 
La lucrările de reparaţii trotuar din pavele de beton vibropresat fără strat de suport 

preţul trebuie să includă următoarele lucrări: 
• desfacerea pavelelor de beton vibropresat;  
• nivelarea patului, completarea cu nisip a stratului de suport;  
• remontarea dalelor din beton, fixarea acestora prin baterea cu ciocan, 

împrăştierea nisipului pe suprafaţa pavajului refăcut şi împingerea acestuia în rosturi, 
baterea cu maiul; 

• transportul materialelor cu autobasculanta. 
 

Notă. Pavelele de beton vibropresate necesare pentru înlocuirea celor deteriorate 
vor fi asigurate de către beneficiar 
 

3. Reparaţii trotuar din pavele de beton vibropresat  cu strat de suport 
La lucrările de reparaţii trotuar din pavele de beton vibropresat cu strat de suport 

preţul trebuie să includă următoarele lucrări: 
• desfacerea pavelelor de beton vibropresat;  
• desfacerea stratului de suport din nisip; 



• săpătură, spargere suprafaţă existentă  10 cm grosime;  
• nivelarea supraşeţei, aşternerea unui strat de suport din piatră spartă şi 

compactarea acestuia;  
• aşternerea unui start de suport din nisip de 5 cm grosime; 
• remontarea dalelor din beton, fixarea acestora prin baterea cu ciocan, 

împrăştierea nisipului pe suprafaţa pavajului refăcut şi împingerea acestuia în rosturi, 
baterea cu maiul; 

• transportul materialelor cu autobasculanta. 
 
Notă. Pavelele de beton vibropresate necesare pentru înlocuirea celor deteriorate 

vor fi asigurate de către beneficiar 
 

4. Demolare elemente din beton simplu cu mijloace mecanice 
La lucrările de demolare elemente din beton simplu cu mijloace mecanice preţul 

trebuie să includă  următoarele lucrări: 
•  spargerea şi desfacerea betonului de ciment cu mijloace mecanice pe suprafeţe 

limitate; 
•  transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanţă de max 20 m; 
•  încărcarea manuală a molozului în auto; 
•  transportul molozului la o distanţă de 3 km.  

 
5. Demolare elemente din beton simplu cu mijloace manuale 
La lucrările de demolare elemente din beton simplu cu mijloace manuale preţul 

trebuie să includă următoarele lucrări: 
•  spargerea şi desfacerea betonului de ciment cu mijloace manuale pe suprafeţe 

limitate; 
•  transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanţă de max 20 m; 
•  încărcarea manuală a molozului în auto; 
•  transportul molozului la o distanţă de 3 km.  

 

6. Desfacere pavaj din piatră montat în şapă de ciment  
La lucrările de desfacere pavaje din  piatră  montate în şapă de ciment   preţul 

trebuie să includă  următoarele lucrări: 
•  desfacerea pavajului din piatră inclusiv a stratului de suport din şapă de ciment; 
•  transportul materialului cu roaba pe pneuri la o distanţă de max 20 m; 
•  încărcarea manuală a materialului în auto; 
•  transportul molozului la o distanţă de 3 km.  

 
7. Montaj piatră cubică 9X9X9 în şapă de ciment şi rostuit cu nisip amestecat 

cu ciment  
La lucrările de montaj piatră cubică 9X9X9 în şapă de ciment şi rostuire cu nisip 

amestecat cu ciment preţul trebuie să includă  următoarele lucrări: 
• pregătirea stratului de suport; 
• turnarea şapei de ciment într-un strat 3 cm grosime; 
• montarea pavajului, fixare prin batere cu ciocanul; 
• umplerea rosturilor cu nisip amestecat cu ciment; 
• udarea suprafeţei; 
• prepararea şapei de ciment; 
• transportul materialelor cu autobasculanta 
 
Notă. Piatra cubică necesară va fi asigurată de către beneficiar 
 
 



8. Refacere pavaj din calupuri de piatră montat în şapă de ciment şi rostuit cu 

nisip amestecat cu ciment 

• pregătirea stratului de suport; 
• turnarea şapei de ciment într-un strat 3 cm grosime; 
• montarea calupurilor, fixare prin batere cu ciocanul; 
• umplerea rosturilor cu nisip amestecat cu ciment; 
• udarea suprafeţei; 
• prepararea şapei de ciment; 
• transportul materialelor cu autobasculanta 
Notă. Dalele de piatră necesare pentru înlocuirea celor deteriorate vor fi asigurate 

de către beneficiar. 
        


