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CAIET DE SARCINI 
pentru lucrările de reparaţie capitală 

a fasadei 

Nr. 
crt 

1 

Simbol 
norme şi 
Cod resurse 

2 

Lucrări şi cheltuieli 

O 

U.M. Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 

1. 

O 

J 
1. Lucrări de construcţii 

1. Fasada 

4 5 

2. 

O 
1.1. Demontarea 

_ construcţiilor 
• 

J. 

/I 

RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 
esterioare driscuite la pereţi sau tavanp 

m2 13,0000 

C 

RpCB18F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
mecanice, beton simplu 

m3 0,0300 
J. 

/T 

RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau m2 81,4000 
0. 

<7 

RpVA35A Demontarea canalelor de ventilaţie din 
tablă neagră, zincată sau aluminiu, avînd 
perimetrul secţiunii rectangulare sau 
circulare de 250-700 mm 
(Pa36opKa B03£yx0B0£0B cenemieM 
200-200MM, L=10m) 

m2 8,0000 

RpVA 35A Demontarea canalelor de ventilaţie din 
tablă neagră, zincată sau aluminiu, avînd 
perimetrul secţiunii rectangulare sau 
circulare de 250-700 mm 
(Pa36opKa B03^yx0B0^0B ceneHneM 
4 0 0 - 4 0 0 r ^ 

m2 30,4000 

0. RpC142A Demontarea elementelor de acoperiş -
jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi etc. 
(Pa36opKa OTjiHBa-BpeMeHHo) 

m 64,0000 

9. R-pC 142 A 

j ( 

Demontarea elementelor de acoperiş -
gheaburi,burlane,glafuri,sorturi etc.' 
Z ^ E ^ f f l l E P ^ L ^ J O ^ 

m 50,4000 



BpeMeHHo). 
10. RpVC52A Demontarea dulapului de climatizare 

(CHflTHe KOHflHLţHOHepa - 13 UIT.) 
kg 520,0000 

11. RpCU09A Transporturi cu mijloace manuale cu 
roaba de pneuri la lOOm distanţa cu 
incărcatura 100-120 kg, inclusiv 
aşezarea dulapilor de circulaţie şi 
curaţarea drumului roabei cu încărcarea 
şi descărcarea prin aşezare 
(FlepeMemeHHe CTPOH Mycopa) 

t 2,9000 

12 TRIIAA04 
C3 

încărcarea materialelor din grupa A -
uşoare şi mărunte prin aruncare - de pe 
rampă sau teren, în auto categoria 3 
(norpy3Ka CTpoiiMycopa B 
aBTOcaMocBanbi BpynHyio) 

t 2,9000 

13 Tsl50B5 Transportarea pămîntului cu 
autobasculanta la distanţa de 15 km 

t 2,9000 

14 1.2. Pereţii 
15 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuart 

„Gleta" într-un strat, la pereţi şi tavane 
interioare (FpyHTOBKa UOKOJIA 
6eTOKOHraKT) 

m2 81,4000 

16 CF15A Tencuieli interioare şi exterioare 
sclivisite, executate manual, cu mortar 
de ciment M 100-T de 2 cm grosime 
medie, la pereţi din beton sau cărămidă, 
cu suprafeţe plane (HAPY^HAA 
IIITYKATYPKA IJOKOJM) 

m2 81,4000 

17 C106A Placaj din fainţă smaltuită, nesmaltuită, 
mată sau lucioasă cu plăci de aceiaşi 
culoare şi format cu dimensiuni de la 15 
x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe 
suprafeţe plane la pereţi şi stîlpi, inclusiv 
grafurile şi muchiile, cu suprafaţa mai 
mare de 10 mp, fixate cu mortar de 
ciment -var M 100-T de cca.2 cm 
grosime 
(OSjiHqoBKa UOKOJIÎI Kep. NNHTKOH 
yjio>KeHHafl Ha KJieH (materiale - adeziv 
- 3 kg/m2) 

m2 81,4000 

18 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuart 
„Gleta" într-un start, la pereţi şi tavane 
interioare( FpyHTOBKa cxeH 
GeTOKOHTaKT) 

m2 441,6000 



19 

O A 

RpCJ12A Tencuieli interioare şi exterioare 
scliviste, executate manual, cu mortar de 
ciment M 100-T de 2 cm grosime medie 
la pereţi din beton sau cărămidă, cu 
suprafeţe plane (peMOHT Hapy>KHOH 
MTyicaTypKH CTCH) 

m2 

5 

132,5000 

20 

O 1 

RpCJ25A Reparaţii de tencuieli exterioare, 
stropite, pe zidărie de cărămidă sau 
beton (cu matura sau maşina) de 3 cm 
grosime, executate cu mortar de var-
ciment marca 25-T pentru grund şi 
stratul vizibil, inclusiv profilurile trase 
cu şablonul, avînd pînă la 5 cm iestitura 
din cîmpul peretelui şi 20 cm lăţime, 
executare cu mortar de ciment-var marca 
50-T în cîmp continuu ( PeMOHT 
HapyacHoK iirryKaTypKH Ha6pti3roM p-p 
H3 6ejioro UHMeHTa) 

m2 441,6000 

21 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuart 
„Gleţa" într-un start, la pereţi şi tavane 
interioare(RPYHTOBKA CTCH 
SeTOKOHTaKT) 

m2 44,2000 

22 RpCJ12A Tencuieli interioare şi exterioare 
scliviste, executate , cu mortar de ciment 
M 100-T de 2 cm grosime medie, la 
pereţi din beton sau cărămidă, cu 
suprafeţe plane (HapyacHaa orryKaTypKa 
CTEH) 

m2 44,2000 

23 

O /I / 

RpCJ25A 

< i 

Reparaţii de tencuieli exterioare, 
stropite, pe zidărie de cărămidă sau 
beton (cu matura sau maşina) de 3 cm 
grosime, executate cu mortar de var-
ciment marca 50-T pentru sprit şi 
mortar de var-cimenr marca 25-T pentru 
grund şi stratul vizibil, inclusiv 
profilurile trase cu şablonul, avînd pînă 
la 5 cm iestitura din cîmpul peretelui şi 
20 cm lăţime, executare cu mortar de 
:iment-var marca 50-T în cîmp continuu 
PeMOHT Hapy>KHOH LUTyKaTypKH 

ia6p&i3roM p-p H3 6ejioro UHMeHTa) 

m2 44,2000 

24. ( -B14A 

f 
3 
t 

schela metalică tubulară pentru lucrări 
>e suprafeţe verticale la înălţimi pînă la 
Om, inclusiv cu imobilizarea schelei 

i m p ^ e ^ i i e ^ O O c ^ 

m2 297,5000 



(Jleca MeTajuiHHecKue Tpy6naTLie, AJM 
pa6oT no BepraKajitHOH noBepxHocTH 
BBICOTOH flO 3 OM BKJIIOHHTeJILHO, 
ncnojit3yeMLie 25 £Hen (200 nacoB) 

25. RpVC35A Montarea dulapului de climatizare 
(ycTaHOBKa KOH/nmuoHepa -

j^mecTByiomHe) 

kg 520,0000 

26. CE22A Sisteme de burlane tip brass din tablă 
protejată anticoroziv 
(CncTeMti BOAOCTOHHBIX Tpy6 J\ IOOMM 

- cyiijecTByiomHe) 

m 50,4000 

27 RpVAOlA Confecţionarea şi montarea canalelor de 
ventilaţie drepte din tablă neagră de 0,3 
- 2 mm grosime, avînd perimetrul 
secţiunii rectangulare de 250-700 mm 
(MoHTa» B03flyx0B0/j0B ceneHneM 
400-400MM - cymecTByiomHe) 

m2 20,4000 

28. RpVAOlA Confecţionarea şi montarea canalelor de 
ventilaţie drepte din tablă neagră de 0,3 
- 2 mm grosime, avînd perimetrul 
secţiunii rectangulare de 250-700 mm 
( H3r0T0BJieHHe H npoKJia^Ka 
B03£yx0B0£0B ceneHneM 400-400MM ) 

m2 10,0000 

29. CN20A1 Vopsitorii interioare sau exterioare cu 
vopsele pe bază de ulei, aplicate pe 
tîmplărie metalică în 3 strturi, pentru 
aplicarea unui start mai puţin 
(Hapy>KHaa OKpacKa BCHTHJI, KaHajioB) 

m2 
30,4000 

30. CK26D Pervazuri montate la ferestre sau uşi din 
aluminiu 
(ycTaHOBKa Hapy>K, ajnoM.OTJiHBa -
cyujecTByioiHHH) 

m 
64,0000 

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) 


