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Partea 1: Definiţii 
 

1. “Rocă” sau “Material greu” sunt termeni care definesc toate materialele pentru a căror 
îndepărtare, conform opiniei dirigintelui, este necesară utilizarea explozibililor sau a penelor 
metalice şi a baroaselor sau a perforării cu aer comprimat şi care nu pot fi extrase prin rupere cu 
un tractor greu, de minim 150 CP sau PS, cu un singur plug montat posterior. 

 

2. “Nivelul existent al terenului” sau “nivelul iniţial al terenului” reprezintă nivelul terenului 
înainte de efectuarea oricărei lucrări din cadrul contractului. În cazul puţurilor de mină, 
surpărilor, căldărilor de subsidenţă şi a altora similare, nivelul existent sau iniţial al terenului va 
fi considerat ca fiind nivelul mediu al terenului înconjurător neafectat. 

 

3. Cuvintele şi expresiile definite în condiţiile generale ale contractului, specificaţie sau desene, 
vor avea acelaşi înţeles şi în metoda de măsurare. 

 

Partea 2: Principii generale 
 

1. Devizul de cantităţi trebuie interpretat în corelaţie cu instrucţiunile pentru ofertanţi, condiţiile 
contractuale generale şi specifice, specificaţiile împreună cu anexele la acestea, şi desenele. 

 

2. În devizul de cantităţi, subtitlurile şi descrierile articolelor identifică lucrarea la care se referă 
respectivele articole, interpretată în corelaţie cu aspectele listate în dreptul înregistrărilor pentru 
articolul respectiv. Natura şi amploarea lucrării ce trebuie executate vor fi determinate prin 
referire la documentele listate în paragraful 1 al prezentei secţiuni. 

 

3. Cantităţile listate pentru diverse articole sunt estimative şi provizorii şi sunt date pentru a asigura 
o bază comună pentru ofertă. Baza pentru plăţi va fi volumul real de lucrări comandate şi 
executate, conform măsurătorilor efectuate de antreprenor şi verificate de către diriginte în 
conformitate cu prevederile părţii 4 a metodei de măsurare, şi evaluate la tarifele şi preţurile 
oferite prin devizul de cantităţi, acolo unde este cazul, iar în celelalte situaţii la tarifele şi 
preţurile pe care le stabileşte dirigintele în conformitate cu condiţiile contractului. Cantităţile 
stabilite în devizul de cantităţi nu trebuie considerate ca o indicaţie pentru volumul de lucrări 
care urmează a fi executate şi nici nu trebuie considerat că aceste cantităţi nu vor fi depăşite. 
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Partea 3: Preambuluri la devizul de cantităţi 
 

1. Dacă nu este prevăzut altfel, toate cantităţile care urmează a fi măsurate cu scopul de a fi plătite 
se calculează conform dimensiunilor stipulate în contract la secţiunile desene şi specificaţie, fără 
includerea pierderilor, suprapunerilor, spărturilor, expandării, micşorării, compactării sau altele 
asemenea. 

 

2. Se consideră că tarifele şi preţurile din devizul de cantităţi includ în întregime valoarea lucrărilor 
menţionate mai jos, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în mod expres. 

 

a) Costurile muncii şi costurile asociate. 

b) Aprovizionarea cu materiale, depozitare şi costurile asociate inclusiv livrarea pe şantier, 
preluarea materialelor şi bunurilor furnizate de terţi, descărcarea, depozitarea şi costuri 
asociate. 

c) Instalaţii şi costuri asociate. 

d) Reglare, montare, instalare sau amplasarea materialelor şi bunurilor pe poziţie. 

e) Lucrări temporare inclusiv împrejmuiri pentru siguranţă. 

f) Cheltuieli de înfiinţare, supraveghere, regii şi profit. 

g) Deşeuri. 

h) Asistenţa şi transportul pentru prelevare de probe şi testări efectuate de către diriginte, şi 
furnizarea rezultatelor testelor efectuate de către antreprenor. 

i) Conformarea cu standardele de asigurare a calităţii. 

j) Pregătirea şi furnizarea desenelor de execuţie detaliate. 

k) Localizarea, protejarea şi devierea temporară a serviciilor şi a reţelei de curent (a se 
vedea paragraful 10). 

l) Efectele etapizării lucrărilor în limitele descrise sau implicate de către documentele pe 
baza cărora se realizează oferta. 

m) Orice cost suplimentar suportat pentru lucrări executate adiacent apei, deasupra apei sau 
în apă, fie că sunt sau nu menţionate în mod special în documentele pe baza cărora se 
realizează oferta. 

n) Obligaţii generale, răspunderi şi riscuri implicate de executarea lucrărilor, prevăzute sau 
implicate în mod rezonabil de către documentele pe baza cărora se realizează oferta. 

 

3. Fiecare articol individual trebuie să aibă introdus un tarif sau un preţ în dreptul lui, indiferent 
dacă sunt declarate sau nu cantităţile. Costul articolelor pentru care antreprenorul nu a introdus 
un tarif sau un preţ va fi considerat a fi acoperit de alte tarife şi preturi introduse în devizul de 
cantităţi, şi nu va fi plătit separat de către beneficiar. Tariful aplicabil unui articol pentru care nu 
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s-a specificat un preţ, sau pentru care s-a scris “inc.”, “incl.”, “inclus”, “fără tarif” sau alte 
cuvinte, va fi considerata ca fiind “zero”. 

 

4. Indicaţiile generale şi descrierile lucrărilor nu sunt în mod necesar repetate sau sintetizate în 
devizul de cantităţi. Înainte de introducerea preţurilor corespunzătoare fiecărui articol din 
devizul de cantităţi vor fi introduse referinţe la secţiunile corespunzătoare ale documentaţiei 
contractuale. 

 

5. Tarifele şi preţurile introduse în devizul de cantităţi trebuie să fie exprimate numai în lei. 

 

6. Se va considera că tarifele au fost stabilite cu discernământ, luând în considerare pentru fiecare 
caz condiţiile speciale ale lucrării respective. Toate lucrările pentru care este introdus un tarif vor 
fi efectuate şi plătite la acel tarif, indiferent de dificultatea lucrării sau diferenţelor de dificultate 
între diferite părţi ale lucrării. 

 

7. Sumele care sunt considerate ca fiind provizioane incluse şi desemnate astfel în devizul de 
cantităţi trebuie să fie cheltuite în întregime sau parţial la indicaţia şi la latitudinea dirigintelui, în 
conformitate cu subclauza 22.6 din Partea 1 a Condiţiilor generale ale contractului. 

 

8. Articolele care acoperă lucrări măsurate ce urmează a fi executate dar pentru care există o mare 
probabilitate de variaţii cantitative, au fost identificate prin folosirea în devizul de cantităţi a 
cuvântului (PROVIZORIU) imediat lângă descrierea articolului. 

 

9. Acolo unde preţurile stabilite în devizul de cantităţi sunt marcate cu “suma”, acestea sunt preturi 
fixe şi, în afară de cazul în care se specifică altfel în contract, nu vor exista adăugiri la sau 
deduceri din preţul contractual datorate unor costuri reale mai ridicate sau mai scăzute decât cele 
estimate atunci când s-au stabilit aceste preţuri. Plata va fi făcută în tranşe proporţionale cu 
gradul în care, conform opiniei dirigintelui, au fost executate lucrările respective. 

 

10. Toate informaţiile din cadrul contractului referitoare la localizarea serviciilor şi reţelei de 
electricitate sunt presupuse a fi corecte, dar antreprenorul nu va fi exonerat de obligaţiile sale 
asumate prin contract. Antreprenorul va include în tarifele şi preţurile sale costurile cu 
localizarea şi luarea măsurilor de întreţinere şi protecţie completă a conductelor, cablurilor şi a 
altor instalaţii pe durata executării lucrărilor, obţinând permisiunea scrisă din partea autorităţilor 
competente de a întrerupe serviciul sau furnizarea şi informând pe diriginte cu regularitate 
referitor la toate aranjamentele pe care le realizează cu proprietarii serviciilor sau reţelelor de 
alimentare aflate în proprietate privată, furnizorii de utilităţi publice şi alte autorităţi publice sau 
de stat, după cum este cazul. 
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11. Orice erori aritmetice în efectuarea calculelor vor fi corectate de către beneficiar, după cum 
urmează: 

a) acolo unde există o discrepanţă între sumele înscrise în cifre şi sumele înscrise în 
cuvinte, va prevala suma înscrisa în cuvinte; 

b) acolo unde există o discrepanţă între preţul unitar şi totalul rezultat din înmulţirea 
preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar cotat, cu excepţia cazului în care, în 
opinia beneficiarului, există o evidentă poziţionare greşită a punctului zecimal în cadrul 
preţului unitar, caz în care va prevala totalul de linie aşa cum este cotat iar preţul unitar 
va fi corectat. 

 

 

 

Pentru unităţile de măsură sunt folosite următoarele prescurtări: 

Unitate Prescurtare Unitate Prescurtare 
Milimetru mm Suma Sum 

Metru m Număr Nr 

Milimetru pătrat mm2 Ora h 

Metru pătrat m2 Săptămână Săpt. 

Hectar ha Bucată Buc 

Metru cub m3 Vehicul săptămână v/săpt. 

Kilogram kg Om oră om/h 

Tonă metrică t Zi zi 
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Secţiunea 1. ARTICOLE PRELIMINARE 

1.01 ARTICOLE GENERALE 

1 Servicii pentru vehicule 

Articolele pentru vehiculele ce deservesc dirigintele vor include: • 
a) menţinerea în condiţii bune de rulare şi în conformitate cu recomandările producătorului 

vehiculului 

b) combustibil, ulei şi consumabile 

c) curăţirea în interior şi exterior 
 

2 Vehicule tip "A" pentru diriginte până la finalizarea lucrărilor 

3 Vehicule tip "B" pentru diriginte până la finalizarea lucrărilor 

• Unităţile de măsură pentru vehiculele ce deservesc dirigintele sunt: 

Vehicule pentru diriginte       

 

………vehicul săptămâni 

Măsura pentru vehiculele ce deservesc dirigintele va fi fiecare săptămână sau o parte din 
aceasta, conform perioadei de timp pentru care este asigurat vehiculul respectiv. 

• Articolele pentru vehiculele ce deservesc dirigintele includ: 

a) echipamente 

b) taxa de drumuri, autorizare şi înmatriculare 

c) asigurare multilaterala a vehiculelor 

d) înlocuire cu vehicul corespunzător echipat similar, dacă este cazul 

e) depreciere 

f) preluare de pe amplasament la returnarea vehiculului 

4 Computer tip A şi programe de calculator pentru fiecare amplasament minier 

• Unităţile de măsură pentru computerul tip A şi programele de calculator sunt: 

Computer tip A şi programe de calculator …….. săptămână 

• Articolele pentru computerul tip A şi programele de calculator includ: 

a) furnizare şi instalare 

b) depreciere, întreţinere şi reparaţii 

c) înlocuirea echipamentului şi a programelor de calculator 

d) preluarea de la diriginte şi îndepărtarea echipamentului de pe amplasament 
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5 Figurant topo pentru diriginte 

6 Şofer/ajutor pentru diriginte 

• Unităţile de măsură pentru figurant topo şi şofer/ajutor pentru diriginte sunt: 

figurant topo şi şofer/ajutor pentru diriginte  ………….. zile 

• Articolele pentru figurant topo şi şofer/ajutor pentru diriginte includ: 

a) salariile şi indemnizaţiile plătite, inclusiv plata pentru orele suplimentare; 

b) lucrul în afara orelor de program normale ale antreprenorului, la solicitarea dirigintelui; 

c) costuri şi cheltuieli suportate odată cu angajarea. 

1.02 ARTICOLE SPECIFICE ŞANTIERULUI 

Preliminarii speciale 

7 Utilizarea facilităţilor din mina existentă 

• Unităţile de măsură pentru întreţinerea şi utilizarea sistemelor şi echipamentelor existente 
sunt: 

(i) Întreţinerea şi utilizarea sistemelor şi echipamentelor existente  ….săptămâni 

(ii) Efectuarea inspecţiei periodice a minei  ….săptămâni 

(iii) Efectuarea reparaţiilor necesare  ….săptămâni 

• Articolele pentru întreţinerea şi utilizarea sistemelor şi echipamentelor existente includ: 
a) reparaţiile şi operaţiile de întreţinere de rutină efectuate pentru a menţine echipamentele în 

stare de funcţionare în conformitate cu reglementările privind sănătatea şi securitatea 
muncii, conform reglementărilor specifice în vigoare; 

b) testările necesare şi certificarea echipamentelor; 
c) alimentarea cu energie electrică, apă şi alte utilităţi şi servicii; 
d) prevenirea incendiilor şi asigurarea echipamentului de stingere a incendiilor, toate în 

conformitate cu statutele, ordinele şi standardele române corespunzătoare; 
e) conformarea la cerinţele PE-119/90 “Măsuri de Protecţia Muncii pentru Activităţi ce 

privesc Instalaţiile Electrice”. 

• Articolele pentru efectuarea verificărilor periodice ale minei vor include: 
a) verificările, testările, examinările şi rapoartele asociate necesare în conformitate cu 

prevederile din reglementările specifice în vigoare privind sănătatea şi securitatea muncii; 
b) articolele pentru efectuarea reparaţiilor necesare vor include reparaţiile ce rezultă în urma 

verificărilor periodice ale minei, excluzându-le pe cele menţionate anterior care privesc 
sistemele şi echipamentele 
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8 Asigurarea unui acces sigur în zonele de lucru din subteran  

• Unităţile de măsură pentru asigurarea accesului în siguranţă în zonele de lucru din 
subteran sunt: 

Asigurarea accesului în siguranţă în zonele de lucru din subteran  articol 

• Articolele pentru asigurarea accesului în siguranţă în zonele de lucru în subteran includ: 

a) curăţarea deşeurilor care prezintă pericol pentru siguranţă din dreptul căilor de acces şi a 
galeriilor de acces 

b) îndepărtarea materialelor desfăcute de pe acoperişurile căilor de acces şi a galeriilor de 
acces 

c) susţinerea, ancorarea tavanelor, rambleere, reparaţii şi altele similare 

d) pomparea şi evacuarea apei 

e) asigurarea unui aeraj auxiliar corespunzător pentru zona de lucru. 

f) măsurile de securitate necesare. 

Amenajări pe şantier 

9 Furnizarea birourilor principale pentru reprezentantul dirigintelui 

10 Furnizarea birourilor secundare pentru reprezentantul dirigintelui 

11 Furnizarea birourilor, depozitelor, atelierelor şi cantinelor pentru antreprenor  

• Unităţile de măsură pentru furnizarea birourilor temporare sunt: 

Asigurarea birourilor temporare etc.  ……    articol 

• Articolele pentru furnizarea birourilor temporare etc. includ: 

În cazul birourilor etc. pentru antreprenor 
toate cele necesare pentru antreprenor 

În cazul birourilor etc. pentru diriginte 

a) dotare iniţială şi echipamente, întreţinere, servicii şi dezafectare după emiterea 
certificatului de finalizare a lucrărilor 

b) amplasamente pentru clădiri 
c) pregătirea amplasamentelor 
d) fundaţii, temelii şi elemente de sprijin 
e) apă, instalaţii sanitare, încălzire, energie electrică şi iluminat 
f) împrejmuiri, panouri informative şi panouri indicatoare 
g) acces pentru vehicule, elemente de sprijin, parcări şi drumuri pietonale 
h) echipamente, mobilier, feronerie, depozite de materiale şi consumabile iniţiale  
i) telefoane, posturi telefonice auxiliare, centrala de comutare şi sisteme de comutare 

conectate separat la sistemul telefonic 
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În cazul birourilor etc. pentru diriginte furnizate de beneficiar 
a) conform alineatului 10 punctul (ii) lit. (a) până la (i) al prezentei secţiuni 
b) îmbunătăţiri şi renovări  

12 Întreţinerea birourilor principale pentru reprezentantul dirigintelui 

13 Întreţinerea birourilor secundare pentru reprezentantul dirigintelui 

14 Întreţinerea birourilor, depozitelor, atelierelor şi cantinelor pentru antreprenor 

• Unităţile de măsură pentru întreţinerea birourilor temporare sunt: 

Întreţinerea birourilor temporare etc. …… săptămâni. 

• Articolele pentru întreţinerea birourilor temporare etc. includ: 

În cazul birourilor etc. pentru antreprenor 
toate cele necesare pentru antreprenor 

În cazul birourilor etc. pentru diriginte  

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

închiriere şi leasing, inclusiv închirierea telefoanelor. 

instalaţii pentru încălzire, instalaţii sanitare, instalaţii de curent, iluminare şi apă. 

deprecierea şi întreţinerea clădirilor, serviciilor, îngrădirilor, panourilor de avertizare, 
panourilor indicatoare, accesului vehiculelor, zonelor de parcare, elementelor de sprijin şi 
drumurilor pietonale. 

deprecierea, întreţinerea şi înlocuirea echipamentelor, mobilelor, pieselor / accesoriilor 
metalice şi a materialelor. 

curăţarea locului de cazare. 

deplasarea şi reamplasarea clădirilor portabile conform necesităţilor. 

refacerea stocurilor de materiale consumabile. 

repararea, înlocuirea, calibrarea echipamentelor. 

evacuarea deşeurilor. 

 

15 Dezafectarea birourilor principale pentru reprezentantul dirigintelui 

16 Dezafectarea birourilor secundare pentru reprezentantul dirigintelui 

17 Dezafectarea birourilor, depozitelor, atelierelor şi cantinelor pentru antreprenor 

• Unităţile de măsură pentru dezafectarea birourilor temporare sunt: 

Dezafectarea facilităţilor temporare de cazare …… articole 
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• Articolele pentru dezafectarea birourilor temporare etc. includ:  

a) recepţionarea de la diriginte şi evacuarea de pe amplasament a echipamentelor, mobilelor, 
accesoriilor şi a materialelor; 

b) deconectarea, îndepărtarea şi sigilarea serviciilor care nu mai sunt folosite; 

c) demolarea şi îndepărtarea locurilor de cazare temporare, îngrădirilor, panourilor de 
avertizare, panourilor indicatoare, drumurilor de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, 
elementelor de sprijin şi drumurilor pietonale; 

d) evacuarea materialelor; 

e) reabilitarea amplasamentelor ocupate de birourile temporare etc. 

f) în cazul birourilor etc. pentru diriginte, valoarea de creditare a echipamentului în surplus sau 
materialelor, care devin proprietatea antreprenorului, şi transportul şi livrarea la beneficiar a 
echipamentelor sau materialelor care devin proprietatea beneficiarului; 

g) în cazul birourilor etc. pentru diriginte asigurate de către beneficiar, înapoierea 
echipamentelor sau materialelor către beneficiar în starea specificată. 

18 Panouri informative 

• Unităţile de măsură pentru panourile informative sunt: 

Panouri informative  număr 

• Articolele pentru panourile informative includ: 

a) excavarea materialelor acceptabile, neacceptabile şi grele; 

b) rambleere si compactare; 

c) betonare pe amplasament; 

d) cofraje; 

e) evacuarea materialelor; 

f) zugrăvire, reflectorizare şi iluminare; 

g) curăţare, întreţinere şi reparare; 

h) demontare şi evacuare de pe amplasament; 

i) daca nu se specifică altfel în contract, refacerea suprafeţelor. 

19 Set lunar de fotografii document  

• Unităţile de măsură pentru fotografiile document sunt: 

(i)   set de fotografii document digitale sau clasice, set de fotografii aeriene 
digitale sau clasice 

număr 

(ii)   fotografii document suplimentare, fotografii aeriene suplimentare număr 

a) Un set de fotografii document va cuprinde un astfel de număr de negative sau de imagini 
digitale câte sunt specificate în contract, luate în decursul unui zbor sau al unei vizite pe 
şantier. 
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b) Când în decursul unui zbor sau al unei vizite dirigintele comandă mai puţin decât un set 
complet de fotografii, atunci se va considera un set întreg. 

 
c) Când în decursul unui zbor sau al unei vizite dirigintele comandă un număr de fotografii 

document sau fotografii aeriene mai mare decât numărul de fotografii cuprinse într-un set, 
atunci fotografiile suplimentare vor fi măsurate şi se consideră că pentru acestea există 
imaginea negativă sau digitală şi că se procesează acelaşi număr de exemplare per negativ ca 
cel stabilit pentru set. 

• Articolele pentru fotografiile document includ: 

a) 
b) 
c) 

livrarea mediilor de stocare magnetice, a negativelor şi a copiilor către diriginte; 

marcajul de identificare de pe copii; 
albume.  

20 Furnizarea unui aparat de fotografiat pe şantier pentru reprezentantul dirigintelui 

• Unităţile de măsură pentru aparatul de fotografiat pe şantier pentru diriginte sunt: 

Aparat de fotografiat pe şantier pentru diriginte ……… săptămână 

• Articolele pentru aparatul de fotografiat pe şantier pentru diriginte includ: 

a) furnizare; 

b) depreciere, întreţinere şi reparaţii; 

c) înlocuirea echipamentului ; 

d) preluarea de la diriginte. 

21 Furnizarea de filme foto adecvate pentru aparatul de fotografiat pe şantier 

• Unităţile de măsură pentru asigurarea de filme foto pentru aparatul de fotografiat pe 
şantier sunt: 

Furnizarea de filme foto   …….. număr 

22 Asigurarea supravegherii birourilor şi asigurarea echipamentelor de securitate 
pentru reprezentantul dirigintelui 

• Unităţile de măsură pentru asigurarea supravegherii birourilor şi asigurarea 
echipamentelor de securitate pentru reprezentantul dirigintelui sunt: 

Supravegherea birourilor şi echipament de securitate pentru reprezentantul dirigintelui 
 …… articol 

• Articolele pentru asigurarea supravegherii birourilor şi asigurarea echipamentelor de 
securitate pentru reprezentantul dirigintelui includ: 

a) furnizare ; 

b) depreciere, întreţinere şi reparaţii; 
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c) calibrare conform solicitărilor şi înlocuirea echipamentelor ; 

d) recepţionarea de la diriginte. 

23 Evacuarea apei de pe şantier  

• Unităţile de măsură pentru evacuarea apei de pe şantier sunt: 

Evacuarea apei …..articol 

• Articolele pentru evacuarea apei de pe şantier includ: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

colectarea apei; 

bazine de decantare inclusiv construcţiile asociate, întreţinerea şi evacuarea conductelor şi a 
izolaţiilor; 

conformarea cu normele privind evacuarea apelor emise de toate organismele abilitate sau 
alte autorităţi având jurisdicţie în privinţa evacuării apei de pe şantier; 

construcţia, întreţinerea şi îndepărtarea pompelor, furtunelor, şanţurilor de drenare, 
scurgerilor, canalelor de evacuare şi altele similare; 

întreţinerea pompelor existente, furtunelor, drenurilor, scurgerilor, canalelor de evacuare şi 
altele similare, precum şi îndepărtarea acestora la încheierea lucrărilor; 
îngrădiri şi porţi de acces temporare. 

 

24 Monitorizarea apei 

• Unitatile de masura pentru monitorizarea apei vor fi 

Monitorizarea apei       ……lună 

• Articolul pentru monitorizarea apei va include: 

a) prelevarea de probe; 

b) transportul probelor la laboratoare; 

c) costul testelor; 

d) toate articolele prevăzute în specificaţiile relevante. 
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Secţiunea 2. EVACUAREA ŞANTIERULUI 

1.03 LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ 

Evacuarea şantierului 

Evacuarea generală a şantierului 

• Unităţile de măsură pentru evacuarea generală a şantierului sunt: 

Evacuarea generală a şantierului hectare 

Măsura eliberării generale a şantierului este reprezentată de suprafaţa plană. Nu se va face nici o 
excepţie pentru clădiri, structuri şi toate celelalte asemenea. Măsura eliberării amplasamentelor 
subterane ale şantierului este reprezentată de lungimea pe traseul liniei centrale a căilor de acces 
sau galeriilor. 

• Articolele pentru evacuarea generală a şantierului includ: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

demolarea, demontarea şi înlăturarea obstacolelor de suprafaţă (exceptând clădirile), până la 
300 mm sub nivelul existent al terenului; 

evacuarea materialelor îndepărtate, în locurile desemnate; 

evacuarea materialelor inacceptabile, în locurile desemnate; 

tăierea copacilor; 

dezgroparea cioturilor şi rădăcinilor; 

dezrădăcinarea tufelor, copacilor mici şi a gardurilor vii; 

evacuarea materialelor refolosibile ; 

refacerea părţii terminale afectate a gardurilor, gardurilor vii şi zidurilor; 

tăierea şi prelucrarea crengilor; 

deconectarea, înlăturarea şi sigilarea serviciilor şi stocurilor; 

asigurarea accesului în siguranţă la spatiile închise sau asigurarea de echipamente de 
ventilare corespunzătoare. 

Recondiţionarea şi recuperarea materialelor şi echipamentelor selectate 

• Unităţile de măsură pentru recondiţionarea şi recuperarea materialelor şi echipamentelor 
selectate sunt: 

(i)    Recondiţionarea şi recuperarea materialelor şi echipamentelor articol 

(ii)   Transportarea în interiorul amplasamentului a materialelor şi 
echipamentelor recondiţionate şi recuperate 

 

articol 
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• Recondiţionarea şi recuperarea materialelor şi echipamentelor selectate include: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

demontare; 

tăiere, atunci când este cazul; 

curăţare, stivuire, protejare şi etichetare; 

refacere şi repunere în stare de funcţionare; 
amplasamente de depozitare temporară, până la vânzarea de către antreprenor în numele 
beneficiarului. 

•  Transportarea în interiorul amplasamentului a materialelor selectate recondiţionate şi 
selectate include: 

a) încărcarea şi descărcarea; 
b) transportarea pe amplasamentul desemnat în cadrul şantierului; 
c) manipularea; 
d) cântărirea; 
e) înregistrarea cantităţilor şi furnizarea bonurilor de cântar. 

Demolarea clădirilor şi structurilor 

• Unităţile de măsură pentru demolarea clădirilor sau structurilor individuale sau a 
grupurilor de clădiri sau structuri sunt: 

i) Demolarea clădirilor sau structurilor individuale sau a grupurilor de 
clădiri sau structuri până la marginea superioară a fundaţiei 

articol 

ii) Îndepărtarea fundaţiilor clădirilor sau structurilor individuale sau a 
grupurilor de clădiri sau structuri  

articol 

• Demolarea clădirilor sau structurilor individuale sau a grupurilor de clădiri sau structuri 
include: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

dinamitarea, distrugerea şi îndepărtarea până la nivelul solului; 

îndepărtarea aparaturii de prisos din interior, a dispozitivelor de fixare şi a accesoriilor; 

permiterea îndepărtării materialelor care pot fi recuperate; 

tăierea tuturor materialelor inutile; 

îndepărtarea deşeurilor rămase în interiorul clădirilor; 

transportul materialelor inutile pe un amplasament stabilit; 

evacuarea materialelor inacceptabile; 

deconectarea, înlăturarea şi sigilarea serviciilor şi proviziilor; 
conformarea cu prevederile Legii privind Protecţia Muncii 90/1996 şi ale "Normelor 
specifice de protecţia muncii". 
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• Îndepărtarea fundaţiilor clădirilor sau structurilor individuale sau a grupurilor de clădiri 
sau structuri include: 

a) 

b) 
c) 

tăierea, distrugerea, dinamitarea şi înlăturarea tuturor materialelor de sub nivelul solului, 
inclusiv a celor de la nivelul solului; 

evacuarea materialelor inacceptabile; 
deconectarea, înlăturarea şi sigilarea serviciilor şi proviziilor. 

Îndepărtarea cablurilor suspendate de alimentare cu energie electrică 

• Unităţile de măsură sunt: 

(i)    Recuperarea conductorilor suspendaţi metri 

(ii)   Demontarea pilonilor Tipul x pentru cablurile suspendate de 
alimentare cu energie electrică  

număr 

• Recuperarea conductorilor suspendaţi include: 

a) îndepărtarea şi recuperarea materialelor; 

b) evacuarea materialelor inacceptabile; 

c) deconectarea, tăierea sau bobinarea materialelor; 

d) transportul materialelor pe un amplasament stabilit. 

• Îndepărtarea pilonilor pentru cablurile suspendate de alimentare cu energie electrică 
include: 

a) dinamitarea, distrugerea şi îndepărtarea; 

b) permiterea îndepărtării materialelor care pot fi recuperate; 

c) evacuarea materialelor inacceptabile; 

d) conformarea cu prevederile Legii privind Protecţia Muncii 90/1996 şi cu "Normele specifice 
de protecţia muncii" ; 

e) tăierea, distrugerea, dinamitarea şi îndepărtarea tuturor materialelor de sub nivelul solului;  

f) evacuarea materialelor inacceptabile. 

1.04 LUCRĂRI ÎN SUBTERAN 

• Unităţile de măsură sunt: 

i) Recuperarea materialelor şi echipamentelor de la lucrările din subteran articol 
ii) Transportul şi predarea materialelor şi echipamentelor de la lucrările din 
subteran  

articol 

iii) Recuperarea conductelor de la lucrările din subteran metri 

iv) Recuperarea cablurilor de la lucrările din subteran metri 
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• Eliberarea şantierului din subteran include: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

îndepărtarea deşeurilor; 

îndepărtarea aparaturii de prisos din interior, a dispozitivelor de fixare şi a accesoriilor (cu 
excepţia celor din puţurile de mină) ; 

permiterea îndepărtării materialelor care pot fi recuperate; 

evacuarea deşeurilor; 
deconectarea, înlăturarea şi sigilarea serviciilor şi proviziilor; 
obţinerea tuturor permiselor şi aprobărilor necesare. 
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Secţiunea 3. ÎNGRĂDIRI ŞI DRENAJ 

1.05 ÎNGRĂDIRI ŞI PORŢI 

• Unităţile de măsură pentru îngrădiri şi porţi sunt: 

i) Îngrădiri  metri liniari 

ii) Fundaţii din beton pentru piloni m3

iii) Porţi  număr 

iv) Îngrădiri pentru prevenirea eroziunii metri liniari 

 

a) măsurarea îngrădirii se face de-a lungul liniei centrale a îngrădirii. Înălţimea îngrădirii va fi 
cea specificată în contract pentru tipul respectiv de îngrădire; 

b) măsurarea lăţimii porţilor se face prin măsurarea distanţei dintre capetele exterioare ale 
cadrului (montanţii de la marginile porţii). În cazul unor porţi duble, se va lua în considerare 
lăţimea dintre părţile exterioare ale cadrului; 

c) măsurarea înălţimii porţilor se face prin măsurarea distanţei dintre suprafaţa superioară a 
grinzii superioare şi partea inferioară a grinzii inferioare. 

Îngrădiri permanente 

• Unităţile de măsură pentru îngrădiri sunt: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) 

excavarea materialelor acceptabile, neacceptabile şi grele; 

netezirea terenului pe linia îngrădirii; 

betonare pe amplasament; 

rambleere şi compactare; 

evacuarea materialelor; 

menţinerea stare bună a lemnului de construcţie; 

sisteme de protejare (vopseluri etc.) ; 

ajustarea îngrădirii la o aliniere regulată, incluzând dimensiuni suplimentare; 

accesorii; 

conectarea cu îngrădirile, porţile şi gardurile vii existente precum şi la pereţii existenţi; 

construirea şi înlăturarea îngrădirilor şi a porţilor temporare; 

stâlpi şi grinzi suplimentari peste canale; 
întreţinerea accesului pentru proprietari, chiriaşi şi locuitori ai terenurilor adiacente şi a 
deschiderilor şi a punctelor de acces pentru patrule. 
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• Articolele pentru fundaţiile din beton pentru stâlpi includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

excavarea materialelor acceptabile, neacceptabile şi grele; 

betonare pe amplasament; 

rambleere şi compactare; 
evacuarea materialelor. 

• Articolele pentru porţi includ: 

excavarea materialelor acceptabile, neacceptabile şi grele; 

netezirea terenului pe linia îngrădirilor; 

betonare pe amplasament; 

rambleere şi compactare; 

evacuarea materialelor; 

menţinerea în stare bună a lemnului de construcţie; 

sisteme de protejare (vopseluri etc.) ; 

stâlpi, accesorii şi utilaje; 

conectarea cu îngrădirile, porţile şi gardurile vii existente şi la pereţii existenţi; 
în cazul unor porţi noi în îngrădirile şi gardurile vii existente sau în pereţii existenţi, formarea 
deschiderilor la dimensiuni adecvate. 

• Articolele pentru îngrădirea împotriva eroziunii, ca şi pentru îngrădirile permanente 
includ în plus: 

excavarea şi rambleierea cu materiale acceptabile pentru formarea bermei din spatele 
îngrădirii. 

1.06 DRENAJ ŞI CONDUCTE 

Drenaje, canale colectoare, conducte, căi de aeraj şi celelalte similare 

• Unităţile de măsură pentru drenaje, canale colectoare, conducte, căi de aeraj şi celelalte 
similare sunt: 

Drenaje, canale colectoare, conducte, căi de aeraj şi celelalte similare  metri liniari 

Măsurarea pentru drenaje, canale colectoare, conducte, căi de aeraj şi celelalte asemenea se va 
face prin însumarea lungimilor individuale măsurate de-a lungul liniei centrale a conductelor 
între oricare dintre următoarele: 

a) feţele interioare ale incintelor; 

b) feţele exterioare ale pereţilor frontali; 

c) intersectările liniilor centrale în punctele de joncţiune ale conductelor; 
d) poziţia terminaţiilor, aşa cum este prezentată în contract. 
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• Articolele pentru drenaje, canale colectoare, conducte, căi de ventilaţie şi celelalte similare 
includ: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

j) 

excavarea materialelor acceptabile, inacceptabile şi grele; 

conducte şi accesorii, inclusiv tăierea, aşezarea, cuplarea şi suprafeţele de sprijin ale 
acestora; 

vopsire, dacă este necesar; 

încastrarea conductelor în pereţi frontali şi lucrări privitoare la locurile de vărsare; 

elemente de sprijin şi fixare, dacă este necesar; 

rambleere şi compactare; 

evacuarea materialelor; 

verificare şi curăţare; 

asigurarea accesului în siguranţă la spatiile închise şi asigurarea de echipamente de ventilare 
corespunzătoare; 
instalarea unei plăcuţe de identificare la capetele exterioare ale conductelor de aerisire pentru 
gaze. 

Accesorii speciale 

• Unităţile de măsură pentru accesoriile speciale pentru drenaje, canale colectoare, 
conducte, căi de ventilaţie şi celelalte similare sunt: 

Accesorii speciale pentru drenaje, canale colectoare, conducte, căi de 
ventilaţie şi celelalte similare 

număr 

• Accesoriile speciale pentru drenaje, canale colectoare, conducte, căi de ventilaţie şi celelalte 
similare includ: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

excavarea materialelor acceptabile, inacceptabile şi grele; 

conducte şi accesorii, inclusiv tăierea, aşezarea, cuplarea şi suprafeţele de sprijin ale 
acestora; 

vopsire, dacă este necesar; 

încastrarea conductelor în pereţi frontali şi lucrări privitoare la locurile de vărsare; 

rambleere şi compactare; 

evacuarea materialelor; 

verificare şi curăţare; 
asigurarea accesului în siguranţă la spatiile închise şi asigurarea de echipamente de ventilare 
corespunzătoare. 
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Drenuri filtrante 

• Unităţile de măsură pentru drenurile filtrante sunt: 

Drenuri filtrante  metri liniari 

• Articolele pentru drenuri filtrante includ: 
a) excavarea materialelor acceptabile; 
b) excavarea materialelor inacceptabile; 
c) evacuarea materialelor; 
d) conducte şi accesorii, inclusiv tăierea, aşezarea, cuplarea şi suprafeţele de sprijin ale 

acestora; 
e) construirea suprafeţelor de sprijin, marginilor şi a zonei adiacente; 
f) cofraje; 
g) material de umplere şi compactare; 
h) reabilitarea zonelor nepavate; 
i) acoperire cu sol vegetal şi însămânţare; 
j) verificare şi curăţare; 
k) înregistrare, stivuire şi etichetare; 
l) membrana permeabilă. 

Ziduri de închidere 

• Unităţile de măsură pentru zidurile de închidere şi altele asemenea sunt: 

Ziduri de închidere şi altele asemenea  număr 

• Articolele pentru zidurile de închidere şi altele asemenea includ: 
a) excavarea materialelor acceptabile; 
b) excavarea materialelor inacceptabile; 
c) excavarea materialelor dure; 
d) evacuarea materialelor; 
e) zidărie de cărămidă, zidărie cu blocuri prefabricate, dale de acoperir; 
f) betoane; 
g) cofraje; 
h) ranforsări; 
i) rambleere şi compactare. 
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Sectiunea 4. LUCRĂRI DE RAMBLEU ŞI DEBLEU 

1.07 PROCESAREA MATERIALELOR GRANULARE REZULTATE ÎN URMA DEMOLĂRILOR 

• Unităţile de măsură pentru procesarea materialelor granulare rezultate în urma 
demolărilor sunt: 

Procesarea materialelor granulare rezultate în urma demolărilor, în 
clasa…… 

metri3

Măsura prelucrării materialelor granulare rezultate în urma demolărilor în materiale din Clasa 
…… este reprezentată de volumul ocupat de materialele prelucrate. În situaţiile în care acest 
volum nu poate fi măsurat, el va fi estimat prin evaluarea micşorării volumului haldelor de 
materiale utilizate la umplerea puţurilor de mină, a căldărilor de subsidenţă sau a celorlalte 
asemenea. 

• Articolele pentru procesarea materialelor granulare rezultate în urma demolărilor includ: 

a) 
b) 
c) 

d) 

e) 

concasarea betoanelor, a lucrărilor din cărămida şi a celor din blocuri prefabricate; 

îndepărtarea armăturilor şi a accesoriilor metalice; 

îndepărtarea lemnului de construcţie, a plasticului şi a altor materiale care nu sunt elemente 
de zidărie; 

înlăturarea armăturilor, a accesoriilor metalice, a lucrărilor în lemn, a lucrărilor în plastic şi a 
altor materiale care nu sunt elemente de zidărie; 
reducerea dimensiunilor materialului pentru a corespunde cerinţelor de sortare pentru clasa 
specificata de materiale. 

1.08 EXCAVAREA 

• Estimarea excavaţiilor se va face astfel: 

a) 

b) 

c) 

a) 
b) 

sol vegetal – volumul spaţiului gol format prin excavarea stratului de sol vegetal până la 
nivelul stratului următor; 

debleu şi alte excavări – volumul spaţiului gol format prin excavarea materialelor de la 
nivelul de teren existent până la nivelul de excavare proiectat, mai puţin volumul solului 
vegetal din acel spaţiu gol, care a fost măsurat conform punctului (a) ; 
taluzări sau alte suprafeţe de umplere – volumul spaţiului gol format prin excavarea dincolo 
de nivelul de teren existent. 

• Unităţile de măsură pentru excavări sunt: 

excavări       ……..metri cubi 

• Articolele pentru excavări includ: 

degajarea şi spargerea materialului; 

susţinerea taluzelor; 
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c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

spaţiul de lucru, excavare suplimentară şi refacere; 

protejarea lucrărilor de infiltraţii; 

selectarea şi separarea materialelor; 

modelarea şi nivelarea pantelor laterale, a terasamentelor şi a bermelor; 

încărcarea în mijloacele de transport; 

manipulări multiple şi stocări temporare; 

înlocuirea materialelor acceptabile care au devenit inacceptabile; 

sfărâmarea materialelor necesare pentru a respecta cerinţele de umplere; 
aşteptarea ca materialele îngheţate să se dezgheţe. 

1.09 MATERIALE DE RAMBLEU ADUSE 

• Unităţile de măsură pentru materialele de rambleu aduse sunt:  

 Materiale pentru rambleere aduse    ……… metri3

Măsura pentru materialele de rambleu aduse este fi reprezentată de volumul materialelor de 
rambleu amplasate/compactate, mai puţin volumele de:  

a) materiale acceptabile excavate din interiorul Şantierului 

b) alte clase stabilite de materiale acceptabile aduse. 

• Articolele pentru materialele de rambleu aduse includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

i) 
j) 

achiziţionarea materialelor; 

achitarea tuturor taxelor, redevenţelor şi impozitelor; 

transportul; 

manipulări multiple şi stocări temporare; 

protejarea lucrărilor împotriva infiltraţiilor; 

aşteptarea ca materialele îngheţate sa se dezgheţe; 

înlocuirea materialelor acceptabile care au devenit inacceptabile; 

selectarea materialelor pe clasele stabilite şi stratificarea şi depozitarea acestora pe 
amplasamentele stabilite prin contract; 

depozitarea în zona de lucru; 
înregistrarea cantităţilor de umplutură amplasate, dacă este cazul. 

1.10 TRANSPORTUL/AMPLASAREA 

• Unităţile de măsură pentru transport/amplasare sunt: 

i) transport/amplasare      ……… metri3
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1. Măsura pentru transport/amplasare este reprezentată de volumul împrăştiat/nivelat/amplasat, 
mai puţin volumul materialelor de umplere aduse din altă parte. 

2. Măsura pentru transport/amplasare a materialelor în puţuri de mine, foraje, căldări de 
subsidenţă şi toate celelalte asemenea este reprezentată de cantităţile estimate  de materiale 
vărsate în golul deschis. Aceasta estimare va fi efectuată în comun de Antreprenor şi 
Diriginte pe baza numărului de încărcături descărcate în gol. Capacitatea volumică a fiecărei 
remorci, vagonet basculant, căruţe, roabe etc. va fi determinată prin vărsarea unei încărcături 
complete şi apoi încărcarea acesteia în lăzi rectangulare de dimensiuni cunoscute. Volumul 
pentru transport/amplasare va fi considerat ca fiind 90% din volumul descărcat. 

• Articolele pentru transport/amplasare includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

transport; 

manipulări multiple şi depozitări temporare; 

protejarea lucrărilor de infiltraţii; 

aşteptarea ca materialele îngheţate să se dezgheţe; 

înlocuirea materialelor acceptabile care au devenit inacceptabile; 

selectarea materialelor pe clasele stabilite şi stratificarea şi depozitarea pe amplasamentele 
stabilite prin contract; 
înregistrarea cantităţilor de umplutură amplasate, dacă este cazul. 

1.11 ÎMPRĂŞTIERE/NIVELARE/AŞEZARE  

• Unităţile de măsură pentru împrăştiere şi nivelare sunt: 

i) împrăştiere şi nivelare    …….. metri3

1. Măsura pentru împrăştierea/nivelarea/aşezarea materialelor de rambleu este reprezentată de 
estimarea volumului neocupat care se cere a fi supus umplerii. 

2. Măsura pentru împrăştierea/nivelarea/ aşezarea materialelor în puţuri de mină, foraje, căldări 
de subsidenţă  şi toate celelalte asemenea este reprezentată de estimarea cantităţii 
materialelor descărcate în golul deschis. Aceasta estimare va fi efectuată în comun de 
Antreprenor şi Diriginte pe baza numărului de încărcături descărcate în gol. Capacitatea 
volumică a fiecărei remorci, vagonet basculant, căruţe, roabe etc. va fi determinată prin 
vărsarea unei încărcături complete şi apoi încărcarea acesteia în lăzi rectangulare de  
dimensiuni cunoscute. Volumul pentru împrăştiere/nivelare/amplasare va fi considerat ca 
fiind 90% din volumul descărcat. 

 

• Articolele pentru împrăştiere/nivelare/aşezare includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 

împrăştiere şi nivelare; 

aşezarea materialelor pe amplasamentele finale; 

manipulări multiple şi depozitări temporare; 

protejarea lucrărilor de infiltraţii; 
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e) 
f) 

înlocuirea materialelor acceptabile devenite inacceptabile; 
nivelarea şi modelarea la niveluri şi contururi. 

1.12 EVACUAREA MATERIALELOR 

• Unităţile de măsură pentru evacuarea materialelor sunt: 

i) Evacuarea materialelor     ……… metri3

1. Măsura pentru evacuarea materialelor acceptabile este fi reprezentată de volumul 
materialelor acceptate excavate din interiorul şantierului, mai puţin volumul materialelor de 
umplere descărcate, după scăderea din cantitatea acestora din urmă a volumului materialelor 
de umplere aduse pe şantier. 

2. Măsura pentru evacuarea materialelor inacceptabile este fi reprezentată de volumul 
materialelor inacceptabile excavate din interiorul şantierului.  

• Articolele pentru evacuarea materialelor includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

achitarea tuturor taxelor, redevenţelor şi impozitelor; 

transportarea şi depozitarea în zonele de descărcare prevăzute din afara şantierului; 

depozitare temporara în cadrul şantierului; 

manipulări multiple ale materialelor; 
masuri speciale pentru operaţiunile referitoare la materialele din clasa U2. 

1.13 CULTIVARE  

• Unităţile de măsură sunt:  

i) Sol vegetal, subsol      ……… metri2

Măsura aşezării de soluri este suprafaţa pe care urmează a fi răspândite solurile. 

• Articolele pentru aşezarea de soluri includ: 
a) decopertarea şi cultivarea solului vegetal/subsolului; 
b) îndepărtarea deşeurilor; 
c) finisarea şi modelarea nivelelor şi contururilor. 

1.14 COMPACTARE 

• Unităţile de măsură pentru compactare sunt: 
compactare       ……… metri3

Măsura compactării materialelor de rambleu este volumul golului respectiv conţinând 
materialele ce urmează a fi compactate. 

• Articolele pentru compactare includ: 

a) împrăştierea şi nivelarea la grosimea necesară a stratului pentru a obţine compactarea cerută; 
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b) 
c) 
d) 
e) 

manipulări multiple şi depozitări temporare; 

împiedicarea infiltraţiilor în lucrări; 

încercări şi demonstraţii de compactare; 
înlocuirea materialelor acceptabile devenite inacceptabile. 

1.15 ÎNSĂMÂNŢARE ŞI PLANTARE  

Însămânţare   

• Unităţile de măsură pentru însămânţarea ierbii sunt:  

Însămânţarea ierbii       …….. metri2

Măsura pentru însămânţarea cu iarbă este aria suprafeţei care urmează a fi însămânţată. 

• Articolele pentru însămânţarea cu iarbă includ: 

a) 

b) 
c) 

d) 

eliberarea suprafeţelor din zonele care urmează a fi gazonate de buruieni, pietre şi alte 
deşeuri; 

desţelenirea şi aducerea solului la stadiul în care poate fi imediat însămânţat; 
fertilizare, inclusiv fertilizare înaintea semănării şi elemente nutritive suplimentare pentru 
plante după semănare; 
tăierea iniţială a suprafeţelor cu iarbă şi împrăştierea pe amplasament a materialelor 
rezultate. 

Plantare 

• Unităţile de măsură pentru plantare sunt: 

Plantare        ……… metri2

Măsura pentru plantare este aria suprafeţei care urmează a fi plantată. 

• Articolele pentru plantare includ: 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 

săparea gropilor pentru copaci acolo unde este necesar, inclusiv îndepărtarea bolovănişului şi 
a resturilor; 

amplasarea de sol vegetal, acolo unse este necesar; 

plantarea şi rambleierea, inclusiv aplicarea tuturor fertilizatorilor; 

protejarea plantelor împotriva condiţiilor climaterice nefavorabile şi a iepurilor; 
irigarea terenului şi prăşirea buruienilor. 
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1.16 AMENAJAREA CURSURILOR DE APĂ  

Consolidarea cursurilor de apă  

• Unităţile de măsură pentru consolidarea cursurilor de apă sunt:  

Consolidarea cursurilor de apă    ……… metri2

Măsura pentru amenajarea cursurilor de apa este aria frontală permanent expusă a lucrărilor. 

• Articolele pentru consolidarea cursurilor de apă includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

stratificare şi compactare; 

poziţionare, stabilizare, stratificare, alipire, tăiere şi joantare; 

eliberarea de pietre şi alte deşeuri a suprafeţelor din zonele care urmează sa fie amenajate; 

încastrarea conductelor; 
betonare, cofraje şi ranforsare. 

Elemente speciale de consolidare a cursurilor de apă  

• Unităţile de măsură pentru elementele speciale de consolidare a cursurilor de apă sunt:  

Elemente speciale de consolidare a cursurilor de apă  ……… metri3

Măsura pentru elementele speciale de consolidare a cursurilor de apă este volumul de elemente 
speciale de consolidare amplasate în conformitate cu schemele furnizate, incluzând toate 
jgheaburile, calările şi celelalte asemenea. 

• Articolele pentru elementele speciale de consolidare a cursurilor de apă includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

stratificare şi compactare; 

poziţionare, stabilizare, stratificare, alipire, tăiere şi joantare; 

eliberarea de pietre şi alte deşeuri a suprafeţelor din zonele care urmează sa fie amenajate; 

încastrarea conductelor; 
betonare, cofraje şi ranforsare; 
alte materiale indicate în scheme. 

 

1.17 ARTICOLE DIVERSE 

Puţuri de prospectare şi/sau foraje de prospectare  

• Unităţile de măsură pentru puţurile de prospectare sunt:  

Puţuri de prospectare      ……… metri3

Măsura pentru puţurile de prospectare este volumul golului, calculat în funcţie de aria orizontală 
a părţii inferioare a excavării şi de adâncimea măsurată de la partea inferioară a excavării până la 
nivelul la care este indicat punctul de începere a excavării. 
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• Articolele pentru puţurile de încercare includ: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

excavarea materialelor acceptabile, inacceptabile şi grele; 

localizarea, lucrările adiacente şi de susţinere a conductelor, cablurilor, serviciilor şi 
aparaturii şi a altora asemenea; 

prezenţa regulată a dirigintelui şi a altora în pentru scopuri de inspectare şi investigare; 

evacuarea materialelor; 

rambleere şi compactare; 
repunerea în funcţiune a serviciilor. 

Ziduri de gabion şi cleionaje 

• Unităţile de măsură pentru gabioane şi cleionaje sunt: 

Ziduri de gabion, cleionaje      ……… metri3

Măsura pentru zidurile de gabion şi cleionaje este volumul din interiorul conturului acestora, aşa 
cum este indicat în Desene. 

• Articolele pentru gabioane şi cleionaje includ:  

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

excavarea materialelor acceptabile, inacceptabile şi grele; 

montare, legare, fixare, amplasare şi tensionare; 

material de umplere, compactare şi finisări; 

plase, inclusiv tăierea şi plierea pentru a modela unităţi şi forme speciale; 
fixarea şi legarea calotelor. 

Geotextile şi geomembrane 

• Unităţile de măsură pentru geotextile/geomembrane sunt: 

Geotextile/geomembrane      ……… metri2

Măsura pentru geotextile sau geomembrane este suprafaţa acoperită de geotextile sau 
geomembrane, conform desenelor. 

• Articolele pentru geotextile/geomembrane includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

curăţarea, egalizarea, alinierea şi pregătirea suprafeţelor; 

suprapunerile; 

măsuri pentru protejarea materialelor; 

îmbinarea, etanşarea şi fixarea; 

fixarea materialului pe amplasament; 

conformarea cu cerinţele legate de ranforsarea lucrărilor de rambleu şi debleu; 

plierile şi suprapunerile marginilor. 
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Sectiunea 5. ÎNCHIDEREA PUŢURILOR DE MINĂ ŞI A LUCRĂRILOR 
MINIERE 

1.18 FORAREA ŞI CIMENTAREA 

Forarea 

1 Instalaţii de forare 

• Unităţile de măsură sunt: 

i) Amplasarea instalaţiei de forare     ……… articol 

ii) Deplasarea instalaţiei de forare     ……… număr 

Măsura operaţiunilor de deplasare a instalaţiei de forare este reprezentată de numărul de găuri de 
foraj. Nu va fi luată în considerare nici o deplasare suplimentară necesară pentru a corespunde 
metodelor de lucru ale antreprenorului. 

2 Amplasarea instalaţiei de forare 

• Articolele pentru amplasarea instalaţiei de forare includ: 

a) 
b) 

c) 

aducerea pe amplasament a instalaţiei de forare şi a echipamentelor conexe; 

montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de forare şi a echipamentelor la prima poziţie 
de foraj, inclusiv nivelarea prealabilă a amplasamentului şi construirea rampelor de acces şi 
asigurarea aprovizionării cu apă; 
demontarea şi înlăturarea tuturor instalaţiilor de forare şi a echipamentelor conexe de pe 
amplasament la terminarea operaţiunilor de foraj. 

3 Deplasarea instalaţiei de forare 

• Articolele pentru deplasarea instalaţiei de forare între găurile de forare include: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 
f) 
g) 

deplasarea echipamentului de foraj şi a echipamentelor conexe de la o gaură de foraj la alta; 

efectuarea oricărei pregătiri a amplasamentului care se impune pentru fiecare foraj, inclusiv 
excavarea până la nivelul amplasamentului, asigurarea rampelor de acces, platformelor de 
lucru, platforme de foraj şi asigurarea aprovizionării cu apă; 

poziţionarea instalaţiei de foraj şi a echipamentelor conexe, aprovizionarea şi conectarea la 
rezerve de apă şi/sau aer şi /sau noroi, după cum este necesar; 

demontarea şi înlăturarea instalaţiei de forare şi a echipamentelor conexe, inclusiv 
deconectarea rezervelor de apă şi /sau aer; 

reabilitarea amplasamentului, cu aprobarea dirigintelui; 

evacuarea materialului în surplus; 
aprovizionări pentru siguranţă. 
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4 Forarea şi lărgirea găurilor de foraj 

1. Măsura pentru foraje în stratul de copertă/de umplutură este reprezentată de lungimea de la 
nivelul existent al terenului la nivelul indicat de diriginte ca fiind partea inferioară necesară a 
găurii sau nivelul la care sfredelul întâlneşte roca, lungime măsurată de-a lungul axului 
găurii. Lungimea de foraj în stratul de copertă/ de umplutură va fi împărţită în diferitele 
categorii de lungime după cum acestea sunt prevăzute în deviz. 

2. Măsura pentru forarea în piatră este reprezentată de distanţa de la nivelul la care sfredelul 
întâlneşte piatra până la nivelul indicat de diriginte ca fiind partea inferioară necesară a 
găurii, lungime măsurată de-a lungul axului găurii. La forarea în piatră nu se va efectua nici 
o deducere pentru goluri şi deşeuri. Lungimea de foraj în stratul de copertă/ de umplutură va 
fi împărţită în diferitele categorii de lungime după cum acestea sunt prevăzute în deviz. 

• Unităţile de măsură pentru forare şi lărgirea găurilor de foraj sunt: 

i) forare       ……… metri liniari 

ii) lărgire       ……… metri liniari. 

• Articolele pentru forare şi lărgirea găurilor de foraj includ: 

a) 
b) 

c) 
d) 
e) 

f) 
g) 

h) 

i) 

j) 
k) 

forare în poziţia ceruta, sub unghiul şi direcţia corectă la o lungime dată a găurii de foraj; 

plasarea ramelor prin straturile de suprafaţă, pământ sfărâmat, rambleuri din deşeuri şi 
rambleierea puţului; 

aer, apa şi noroi; 

spaţii goale şi deşeuri; 

înregistrarea şi raportarea măsurărilor referitoare la modificările structurale ale materialului 
penetrat şi ale oricăror goluri, cavităţi şi fisuri sau discontinuităţi de orice fel; 

observarea şi înregistrarea prezenţei sau absenţei straturilor naturale de apă; 

îndepărtarea tijelor de forare, a ramelor şi a tuturor uneltelor şi echipamentelor conexe în 
momentul încheierii forărilor; 

luarea în considerare a pierderilor de sfredele, tije de forare şi a tuturor uneltelor care nu sunt 
recuperabile la terminarea forării; 

depăşirea obstacolelor, inclusiv timpul de nefuncţionare şi, atunci când este cazul, utilizarea 
de instalaţii şi echipamente speciale şi, de asemenea, luarea în considerare a costurilor care 
rezultă din aceasta; 

asigurarea a trei copii pentru toate jurnalele găurilor de forare; 
aprovizionări pentru siguranţă. 

Cimentarea puţurilor de mină şi/sau a lucrărilor miniere 

5 Instalaţia de cimentare 

• Unităţile de măsură sunt: 

i) amplasarea instalaţiei de cimentare    ……… articole 
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ii) deplasarea instalaţiei de cimentare între amplasamente ……… număr. 

Măsura deplasării instalaţiei de cimentare este reprezentată de numărul de deplasări între 
amplasamentele de cimentare, măsurate doar o singură dată, atunci când deplasarea se 
efectuează între grupurile de găuri de foraj care pot fi cimentate de pe un singur amplasament. 
Nu va fi luată în considerare nici o deplasare suplimentară care se efectuează pentru a 
corespunde metodelor de lucru ale antreprenorului şi nici o întoarcere la găurile de foraj. 

6 Amplasarea instalaţiei de cimentare 

• Articolele pentru amplasarea instalaţiei de cimentare includ: 

a) 
b) 

c) 

aducerea pe şantier a instalaţiei şi a echipamentelor conexe; 

montarea şi punerea în funcţiune în condiţii de lucru la primul amplasament de cimentare, 
inclusiv pregătirea amplasamentului, a nivelărilor necesare şi a rampelor de acces; 
demontarea şi înlăturarea instalaţiei şi echipamentelor conexe de pe şantier la încheierea 
lucrărilor de cimentare. 

7 Deplasarea instalaţiei de cimentare 

• Articolele pentru deplasarea instalaţiei de cimentare includ: 
deplasarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei şi a echipamentelor conexe la fiecare 
amplasament de cimentare, inclusiv pregătirea amplasamentului, a nivelărilor necesare şi a 
rampelor de acces. 

8 Cimentarea 

• Unităţile de măsură sunt: 

i) asigurarea cimentului, nisipului, cenuşii de termocentrală, pietrişului (prundişului), 
bentonitei şi a tuturor celorlalte materiale similare   ……… tone 

ii) foraje de cimentare sub presiune     ……… tone; 

iii) bentonită       ……… tone măsurate                
suplimentar faţă de forajele pentru cimentare sub presiune. 

1. Măsurarea cantităţilor de ciment, nisip, cenuşă de termocentrală, pietriş (prundiş), bentonită 
şi de orice alte materiale similare se va face luând în considerare cantităţile uscate livrate pe 
şantier şi marcate sau indicate ca fiind destinate pentru cimentare sub presiune, mai puţin 
orice cantităţi rămase ulterior în surplus faţă de necesităţi şi înlăturate de pe şantier sau 
folosite în alt fel în cadrul lucrărilor. 

2. Măsura pentru forajele pentru cimentare sub presiune este reprezentată de cantitatea uscată 
de materiale aşa cum se folosesc acestea în instalaţia de preparare/amestecare, mai puţin 
orice cantitate care nu este injectată în găurile de foraj sau care nu finalizează în mod 
corespunzător cimentarea unei găuri de foraj. 

3. Măsurarea cantităţii de bentonită se va face luând în considerare cantitatea uscată la instalaţia 
de şarjare/combinare. 
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9 Aprovizionarea cu materiale 

• Articolele pentru aprovizionarea cu materiale includ: 
aprovizionarea, descărcarea, depozitarea şi costurile legate de acestea, inclusiv scăzămintele şi 
livrarea pe şantier şi ulterior preluarea din depozit şi aducerea pe amplasamentul unde se vor 
utiliza. 

10 Găuri de foraj pentru cimentare sub presiune 

• Articolele pentru găurile de foraj pentru cimentare sub presiune includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

diverse mixturi; 

apa pentru amestecare; 

amestecare şi injectare; 

tubaje, conducte, buncăre, racorduri cu trei căi, manometre şi similare; 

cimentarea sau abandonarea găurilor de foraj finalizate; 

obţinerea condiţiilor de lucru corespunzătoare; 

depăşirea obstacolelor, inclusiv timpii de nefuncţionare şi, acolo unde este cazul, asigurarea 
şi folosirea de instalaţii şi echipamente conexe speciale, precum şi costurile implicate de 
acestea; 
nota de materiale la încheierea în mod corespunzător a cimentării unei găuri de foraj. 

11 Bentonită 

• Articolele pentru bentonită includ: 
a) 
b) 

cantităţi suplimentare de bentonită acolo unde se indică în mod specific; 
cimentare.  

12 Furnizarea cuburilor de încercare din ciment 

• Unităţile de măsură sunt: 

cuburi de testare din ciment     ……… număr 

• Articolele pentru furnizarea cuburilor de testare din ciment includ: 

a) 
b) 
c) 

asigurarea matriţelor pentru cuburi; 

prepararea cuburilor de încercare din ciment; 

livrarea cuburilor de încercare din ciment către laboratorul principal al  dirigintelui. 

1.19 CAPACE DE BETON 

Pregătire 

• Unităţile de măsură pentru pregătirea amplasării capacelor de beton sunt: 

pregătirea amplasării capacelor de beton …………… număr 
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• Articolele pentru pregătirea amplasării capacelor de beton includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

excavările necesare; 

slăbirea şi spargerea materialului; 

susţinerea pereţilor laterali; 

spaţiul de lucru, eliberare si pregătire; 

protejarea lucrărilor împotriva infiltraţiilor; 

selectarea şi separarea materialelor; 

modelarea şi nivelarea pantelor, terasamentelor şi bermelor; 

încărcarea în mijloacele de transport; 

manipulări multiple şi stocare temporară; 

operaţiunile necesare de înlăturare, transport şi depozitare a deşeurilor şi resturilor; 
rambleerea golului rămas si a spaţiului de lucru. 

Beton pe amplasament 

• Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 

beton pe amplasament      …………… m3

Măsura pentru betonul pe amplasament este volumul de beton amplasat la dimensiunile indicate 
în desene. Nu se va face nici o deducere pentru armături. 

• Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

cofrajele şi elementele de susţinere necesare ; 

rambleerea golului rămas si a spaţiului de lucru ; 

membrane de polietilenă; 

condiţionare şi protejare; 

proiectarea amestecurilor; 

amestecuri de încercare; 

aşteptarea aprobării dirigintelui privind amestecurile de încercare; 

beton pentru cuburile de încercare; 

aşteptarea încetării condiţiilor de îngheţ; 

conducte de infiltraţie, manşoane pentru conducte şi altele asemenea; 
foraje, ţevi, cavităţi, pene de fixare şi celelalte asemenea - fără a depăşi 0,15 metri cubi. 
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Armături 

• Unităţile de măsură pentru armăturile din oţel sunt: 

i) armături tijă         ………tone 

ii) armaturi plasă        ……… m2

Masa armăturii tijă pentru betonul pe amplasament va fi calculată ţinându-se seama de faptul că 
densitatea nominală a oţelului este de 0,00785 kilograme pe milimetru pătrat de arie a secţiunii 
transversale per metru liniar.  

• Articolele pentru armăturile din oţel includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 

curăţare, tăiere şi îndoire; 

legarea cu sârmă; 

elemente de susţinere, de acoperire, distanţiere. 

armaturi plasă suplimentare la suprapuneri. 

1.20 DOPURI ŞI DIGURI DIN BETON ŞI CĂRĂMIDĂ 

Pregătire 

• Unităţile de măsură pentru pregătirea pentru amplasarea dopurilor şi digurilor sunt: 

pregătirea pentru amplasarea dopurilor / digurilor  …………… articol 

• Articolele pentru pregătirea pentru amplasarea dopurilor / digurilor includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

excavările necesare; 

slăbirea şi spargerea materialului; 

susţinerea pereţilor laterali; 

spaţiul de lucru, curăţare şi pregătire; 

protejarea lucrărilor împotriva infiltraţiilor; 

selectarea şi separarea materialelor; 

modelarea şi nivelarea pantelor, terasamentelor şi bermelor; 

încărcarea în mijloacele de transport; 

manipulări multiple şi stocare temporară; 

operaţiunile necesare de înlăturare, transport şi depozitare a deşeurilor şi resturilor; 
rambleerea golului rămas şi a spaţiului de lucru. 

Proiect “contract” pentru execuţia lucrărilor de închidere a minelor şi refacere a mediului / conservare elaborat 
conform cu prevederile din O.U.G. nr. 60/2001 şi Ordinul M.F.P/M.L.P.T.L. nr. 1014/2001 adaptat la procedurile 
FIDIC 

33



 

Beton pe amplasament 

• Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 

beton pe amplasament …………….. m3

Măsura pentru betonul pe amplasament este volumul de beton amplasat la dimensiunile indicate 
în desene. Nu se va face nici o deducere pentru armături. 

• Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

cofrajele şi elementele de susţinere necesare; 

rambleerea golului rămas şi a spaţiului de lucru; 

membrane de polietilenă; 

condiţionare şi protejare; 

proiectarea amestecurilor; 

amestecuri de încercare; 

aşteptarea aprobării dirigintelui privind amestecurile de încercare; 

beton pentru cuburile de încercare; 

aşteptarea încetării condiţiilor de îngheţ; 

conducte de infiltraţie, manşoane pentru conducte şi altele asemenea; 
foraje, ţevi, cavităţi, pene de fixare şi celelalte asemenea - fără a depăşi 0,15 m3. 

Lucrări cu blocuri prefabricate 

• Unităţile de măsură pentru lucrările cu blocuri prefabricate sunt: 

blocuri prefabricate    …… mm grosime   …… m2

Măsura este reprezentată de aria suprafeţei blocului prefabricat, arie solicitată prin contract. Nu 
se va face nici un fel de deducere pentru deschideri de 0,10 m2 sau mai puţin. 

• Articolele pentru lucrările cu blocuri prefabricate includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

rostuire, joantare şi tăiere; 

mortar; 

fixarea în lucrările existente; 

fixarea în pereţii galeriilor şi lucrărilor similare; 

încastrarea conductelor, supapelor şi a altora similare; 
condiţionare şi protejare. 
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1.21 RACORDURI ŞI ARTICOLE DIVERSE 

Apărători pentru accesul la capacele puţurilor de mină 

• Unităţile de măsură pentru apărătorile pentru accesul la puţurile de mină sunt: 

apărători pentru accesul la capacele puţurilor de mină   ……… număr 

• Articolele pentru apărătorile pentru accesul la puţurile de mină includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 

mularea apărătorii pe capacul puţului de mină; 

fixarea cadrului; 

asigurarea de chei pentru apărătoare; 

vopsirea. 
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Secţiunea 6. PAVARE 

1.22 FUNDAŢIA 

• Unităţile de măsură pentru terasament sunt: 

 fundaţie      …… m3

• Articolele pentru terasament includ: 
a) protejarea materialelor în tranzit şi a celor care aşteaptă să fie descărcate; 
b) sortarea, măsurarea, amestecarea, şi depozitarea materialelor; 
c) împrăştiere şi compactare; 
d) curăţare, pregătire şi lucrul pe sau până la suprafeţele şi particularităţile existente; 
e) condiţionare şi protejare; 
f) susţinerea marginilor; 
g) întreţinerea suprafeţei; 
h) luarea de măsuri pentru protejarea fundaţiei şi a suprafeţei de aşezare a acesteia de 

deteriorările ce pot apărea datorită pătrunderii apelor sau a utilizării instalaţiilor de 
construcţii; 

i) luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea suprafeţei de aşezare pentru protejarea acestuia şi a 
fundaţiei împotriva daunelor datorate metodei de construcţie a antreprenorului şi a alegerii 
instalaţiilor de construcţie; 

j) modelarea conform formei coturilor, pantelor şi înălţărilor de teren. 

1.23 PAVARE 

• Unităţile de măsură pentru pavare sunt: 

 suportul, suportul inferior, suportul superior, stratul de legătură, stratul de uzură, dale de 
beton ……… metri pătraţi 

• Articolele pentru pavare includ: 
a) protejarea materialelor în tranzit şi a celor care aşteaptă să fie descărcate; 
b) proiectarea mixturilor; 
c) sortare, măsurare, amestecare şi depozitare materiale; 
d) convecţia aerului; 
e) întindere şi compactare; 
f) curăţarea excavaţiilor, pregătire şi lucrul pe sau până la suprafeţele şi particularităţile 

existente; 
g) susţinerea marginilor; 
h) ranforsare; 
i) strat de bază pentru protecţia împotriva infiltraţiilor; 
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j) criblură, îmbrăcarea suprafeţei, împrăştierea bitumului prin pulverizare, etanşare cu pastă 
şi prelucrare cu ajutorul răşinilor; 

k) texturarea suprafeţei; 
l) cofraje; 
m) efectuarea legăturilor; 
n) formarea sau tăierea şanţurilor, curăţare, deblocare prin explozie, ştemuire, etanşarea 

temporară şi permanentă a îmbinărilor; 
o) desfăşurarea longitudinală, îngustarea, urzire şi construirea ansamblurilor îmbinate, 

inclusiv chitul de etanşare şi astuparea crăpăturilor, barele şi prezoanele de legătură, 
capetele şi manşoanele prezoanelor, precum şi inspectarea prezoanelor de legătură şi 
protejarea barelor de legătură împotriva coroziunii; 

p) modelarea conform formei coturilor, pantelor şi culmilor; 
q) formarea nişelor, deschiderilor şi traveelor; 
r) condiţionare şi protejare; 
s) protejarea bordurilor, mascarea şi de-mascarea canalelor de scurgere, apărători pentru 

incinte, grilajele rigolelor, îmbinările de expansiune şi toate celelalte asemenea; 
t) întreţinerea suprafeţei; 
u) luarea de măsuri pentru protejarea fundaţiei şi a terenului de aşezare a acesteia de 

deteriorările ce pot apărea datorită pătrunderii apelor sau a utilizării instalaţiilor de 
construcţii; 

v) luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea fundaţiei pentru protejarea acesteia şi a terenului de 
aşezare a acesteia împotriva daunelor datorate metodei de construcţie a antreprenorului şi a 
alegerii instalaţiilor de construcţie; 

w) măsuri necesare pentru îngrijirea ulterioară şi darea în folosinţă a drumului pentru 
circulaţie. 

1.24 BORDURI 

• Unităţile de măsură pentru bordurile din beton sunt: 

 borduri din beton      ……… metri liniari 

• Articolele pentru bordurile din beton includ: 
a) excavarea materialelor acceptabile; 
b) excavarea materialelor inacceptabile; 
c) excavarea materialelor dure; 
d) evacuarea materialelor; 
e) betonare a terasamentului şi a marginii extreme a părţii carosabile; 
f) cofraje; 
g) suprafaţa de sprijin, îmbinare, umplere şi etanşarea îmbinărilor; 
h) finisarea suprafeţei, condiţionare şi protejare. 
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Secţiunea 7. BETOANE DIVERSE 

1.25 PREGĂTIRE 

• Unităţile de măsură pentru pregătirea şi amplasarea betoanelor sunt: 

pregătirea pentru amplasarea betoanelor    ……….. articol 

• Articolele pentru pregătirea şi amplasarea betoanelor includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

toate excavările necesare; 

slăbirea şi spargerea materialului; 

susţinerea pereţilor laterali; 

spaţiul de lucru, curăţare şi pregătire; 

protejarea lucrărilor împotriva infiltraţiilor; 

selectarea şi separarea materialelor; 

modelarea şi nivelarea pantelor, terasamentelor şi bermelor; 

încărcarea în mijloacele de transport; 

manipulări multiple şi stocare temporară; 

toate operaţiunile necesare de înlăturare, transport şi depozitare a deşeurilor şi resturilor; 

rambleerea golului rămas şi a spaţiului de lucru. 

1.26 BETON PE AMPLASAMENT 

• Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 

beton pe amplasament …………… metri cubi 

Măsura pentru betonul pe amplasament este volumul de beton amplasat la dimensiunile indicate 
în desene. Nu se va face nici o deducere pentru armături. 

• Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

toate cofrajele şi elementele de susţinere necesare; 

rambleerea golului rămas şi a spaţiului de lucru; 

membrane de polietilenă; 

condiţionare şi protejare; 

proiectarea amestecurilor; 

amestecuri de încercare; 

aşteptarea aprobării dirigintelui privind amestecurile de încercare; 

beton pentru cuburile de încercare; 

aşteptarea încetării condiţiilor de îngheţ; 
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j) 
k) 

conducte de infiltraţie, manşoane pentru conducte şi altele asemenea; 
foraje, ţevi, cavităţi, pene de fixare şi celelalte asemenea - fără a depăşi 0,15 m3. 

1.27 ARMĂTURI 

• Unităţile de măsură pentru armăturile din oţel sunt: 

i) armături tijă        ………tone 

ii) armături plasă       ………metri pătraţi 

Masa armăturii tijă pentru betonul pe amplasament va fi calculată ţinându-se seama de faptul că 
densitatea nominală a oţelului este de 0,00785 kilograme pe milimetru pătrat de arie a secţiunii 
transversale per metru liniar.  

• Articolele pentru armăturile din oţel includ: 

a) 
b) 
c) 
d) 

curăţare, tăiere şi îndoire; 

legarea cu sârmă; 

elemente de susţinere, de acoperire, distanţiere; 
armătură plasă suplimentară la suprapuneri. 
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	1.07 Procesarea materialelor granulare rezultate în urma demolărilor 
	 Unităţile de măsură pentru procesarea materialelor granulare rezultate în urma demolărilor sunt:
	 Articolele pentru procesarea materialelor granulare rezultate în urma demolărilor includ: 

	1.08 Excavarea 
	 Estimarea excavaţiilor se va face astfel: 
	 Unităţile de măsură pentru excavări sunt: 
	 Articolele pentru excavări includ: 

	1.09 Materiale de rambleu aduse 
	 Unităţile de măsură pentru materialele de rambleu aduse sunt:  
	 Articolele pentru materialele de rambleu aduse includ: 

	1.10 Transportul/amplasarea 
	 Unităţile de măsură pentru transport/amplasare sunt: 
	 Articolele pentru transport/amplasare includ: 

	1.11 Împrăştiere/nivelare/aşezare  
	 Unităţile de măsură pentru împrăştiere şi nivelare sunt: 
	 Articolele pentru împrăştiere/nivelare/aşezare includ: 

	1.12 Evacuarea materialelor 
	 Unităţile de măsură pentru evacuarea materialelor sunt: 
	 Articolele pentru evacuarea materialelor includ: 

	1.13 Cultivare  
	 Unităţile de măsură sunt:  
	 Articolele pentru aşezarea de soluri includ: 

	1.14 compactare 
	 Unităţile de măsură pentru compactare sunt: 
	 Articolele pentru compactare includ: 

	1.15 Însămânţare şi plantare  
	Însămânţare   
	 Unităţile de măsură pentru însămânţarea ierbii sunt:  
	 Articolele pentru însămânţarea cu iarbă includ: 

	Plantare 
	 Unităţile de măsură pentru plantare sunt: 
	 Articolele pentru plantare includ: 


	1.16 Amenajarea cursurilor de apă  
	Consolidarea cursurilor de apă  
	 Unităţile de măsură pentru consolidarea cursurilor de apă sunt:  
	 Articolele pentru consolidarea cursurilor de apă includ: 

	Elemente speciale de consolidare a cursurilor de apă  
	 Unităţile de măsură pentru elementele speciale de consolidare a cursurilor de apă sunt:  
	 Articolele pentru elementele speciale de consolidare a cursurilor de apă includ: 


	1.17 Articole diverse 
	Puţuri de prospectare şi/sau foraje de prospectare  
	 Unităţile de măsură pentru puţurile de prospectare sunt:  
	 Articolele pentru puţurile de încercare includ: 

	Ziduri de gabion şi cleionaje 
	 Unităţile de măsură pentru gabioane şi cleionaje sunt: 
	 Articolele pentru gabioane şi cleionaje includ:  

	Geotextile şi geomembrane 
	 Unităţile de măsură pentru geotextile/geomembrane sunt: 
	 Articolele pentru geotextile/geomembrane includ: 



	Sectiunea 5. ÎNCHIDEREA PUŢURILOR DE MINĂ ŞI A LUCRĂRILOR MINIERE 
	1.18 Forarea şi cimentarea 
	Forarea 
	1 Instalaţii de forare 
	 Unităţile de măsură sunt: 

	2 Amplasarea instalaţiei de forare 
	 Articolele pentru amplasarea instalaţiei de forare includ: 

	3 Deplasarea instalaţiei de forare 
	 Articolele pentru deplasarea instalaţiei de forare între găurile de forare include: 

	4 Forarea şi lărgirea găurilor de foraj 
	 Unităţile de măsură pentru forare şi lărgirea găurilor de foraj sunt: 
	 Articolele pentru forare şi lărgirea găurilor de foraj includ: 


	Cimentarea puţurilor de mină şi/sau a lucrărilor miniere 
	5 Instalaţia de cimentare 
	 Unităţile de măsură sunt: 

	6 Amplasarea instalaţiei de cimentare 
	 Articolele pentru amplasarea instalaţiei de cimentare includ: 

	7 Deplasarea instalaţiei de cimentare 
	 Articolele pentru deplasarea instalaţiei de cimentare includ: 

	8 Cimentarea 
	 Unităţile de măsură sunt: 

	9 Aprovizionarea cu materiale 
	 Articolele pentru aprovizionarea cu materiale includ: 

	10 Găuri de foraj pentru cimentare sub presiune 
	 Articolele pentru găurile de foraj pentru cimentare sub presiune includ: 

	11 Bentonită 
	 Articolele pentru bentonită includ: 

	12 Furnizarea cuburilor de încercare din ciment 
	 Unităţile de măsură sunt: 
	 Articolele pentru furnizarea cuburilor de testare din ciment includ: 



	1.19 Capace de beton 
	Pregătire 
	 Unităţile de măsură pentru pregătirea amplasării capacelor de beton sunt: 
	 Articolele pentru pregătirea amplasării capacelor de beton includ: 

	Beton pe amplasament 
	 Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 
	 Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

	 
	Armături 
	 Unităţile de măsură pentru armăturile din oţel sunt: 
	 Articolele pentru armăturile din oţel includ: 


	1.20 Dopuri şi diguri din beton şi cărămidă 
	Pregătire 
	 Unităţile de măsură pentru pregătirea pentru amplasarea dopurilor şi digurilor sunt: 
	 Articolele pentru pregătirea pentru amplasarea dopurilor / digurilor includ: 

	Beton pe amplasament 
	 Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 
	 Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

	Lucrări cu blocuri prefabricate 
	 Unităţile de măsură pentru lucrările cu blocuri prefabricate sunt: 
	 Articolele pentru lucrările cu blocuri prefabricate includ: 


	1.21 Racorduri şi articole diverse 
	Apărători pentru accesul la capacele puţurilor de mină 
	 Unităţile de măsură pentru apărătorile pentru accesul la puţurile de mină sunt: 
	 Articolele pentru apărătorile pentru accesul la puţurile de mină includ: 



	Secţiunea 6. PAVARE 
	1.22 Fundaţia 
	 Unităţile de măsură pentru terasament sunt: 
	 Articolele pentru terasament includ: 

	1.23 Pavare 
	 Unităţile de măsură pentru pavare sunt: 
	 Articolele pentru pavare includ: 

	1.24 Borduri 
	 Unităţile de măsură pentru bordurile din beton sunt: 
	 Articolele pentru bordurile din beton includ: 


	Secţiunea 7. BETOANE DIVERSE 
	1.25 Pregătire 
	 Unităţile de măsură pentru pregătirea şi amplasarea betoanelor sunt: 
	 Articolele pentru pregătirea şi amplasarea betoanelor includ: 

	1.26 Beton pe amplasament 
	 Unităţile de măsură pentru betonul pe amplasament sunt: 
	 Articolele pentru betonul pe amplasament includ: 

	1.27 Armături 
	 Unităţile de măsură pentru armăturile din oţel sunt: 
	 Articolele pentru armăturile din oţel includ: 




