
Fără TVA Cu TVA

1 Degajat teren de corpuri străine 100 mp

2 Cosit iarbă/gazon mecanizat - teren orizontal 100 mp

3
Cosit iarbă / gazon mecanizat - teren cu pantă

mai mare de 30% 100 mp

4 Tuns gard viu mecanizat mp

5
Tuns borduri / chenare cu înălţime între  0,4-0,6 m   - 

mecanizat mp

6 Tuns forme arbuşti-mecanizat mp

7 Prăşit rabate flori si trandafiri mp

8

Prăşit gard viu, borduri, chenare, la 10 cm adâncime 

şi executarea

şanţului de udat mp

9 Prăşit arbuşti forme şi executarea farfuriei de udat 

mp

10 Prăşit puieti de arbori şi executarea farfuriei de 

udat mp

11
Plivit buruieni din rabate de flori, jardiniere, gard viu, 

borduri, chenare, forme arbuşti 100 mp

12
Tăiat inflorescenţe şi tufe la plante perene 

(crizanteme, cineraria, etc )/Tăiat inflorescențe 

uscate şi a lăstari sălbatici la trandafiri buc

13

Udat plantații şi suprafețe cu furtunul

de la cisternă - cu alimentare din sursa de apă 

(inclusiv transport apa cu cisterna) mc

14
Udat suprafeţe cu furtunul şi aparate de mână de la 

hidrant 100 mp

15 Udat suprafețe cu aspersorul de la hidrant 100 mp

16

Greblat suprafeţe de frunze şi crengi şi străngerea în 

saci

100 mp 

17
Aspirat frunze din gard viu, borduri, chenare

şi forme arbuşti 100 mp

18 Curățat teren de lăstari sălbatici, drajoni, etc. 100 mp

19 Defrișare arboret și arbuști 100 mp

20 Mușuroit trandafiri mp

21 Dezmușuroit trandafiri mp

22 Tăieri la trandafiri în vederea muşuroirii buc

23 Tăieri de formare a coroanei la arborii tineri buc

24
Ancorarea arborilor maturi înclinaţi sau cu

 tendinţa de înclinare buc

25 Toaletare arbuști buc

26

Văruirea arborilor din aliniamentele stradale

(inclusiv var, materialele necesare văruitului şi 

transportul lor în interiorul zonei) buc
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27 Tutorare arbori (inclusiv materialul de tutorare

şi transportul auto al tutorilor) buc

28 Montat/relocat jardiniere buc

29 Curăţare cu sapa de iarbă, buruieni şi flori uscate

pentru desființare rabate flori şi gazonat 100 mp

30
Mobilizare teren la 20 cm şi nivelare - manual  

(în vedere plantării florilor şi gazonării) mp

31 Mobilizare teren la 20 cm şi nivelare

 - mecanizat (în vederea plantării florilor şi gazonării) mp

32 Mulcirea solului cu scoarţă / agrotextil mp

33

Administrarea de îngrășăminte chimice   (inclusiv 

costul produsului, realizarea amestecului şi 

transportul la locaţia indicată de beneficiar)

kg

34
Administrarea de îngrășăminte foliare

(inclusiv costul produsului, realizarea amestecului şi 

transportul la locaţia indicată de beneficiar) l

35
Erbicidare suprafeţe

(inclusiv costul produsului, realizarea amestecului şi 

transportul la locaţia indicată de beneficiar) 100 mp

36
Extras pământ în surplus cu păstrarea structurii

solului to

37
Achiziție/încărcat/transport/descărcat 

pământ vegetal în vederea așternerii
mc

38
Încărcat/transport/descărcat pământ vegetal în 

vederea aşternerii
mc

39
Asternere pământ vegetal în vederea amenajării în 

strat de 10 cm 
mp

40
Asternere pământ vegetal în vederea amenajării în 

strat de 15 cm
mp

41
Asternere pământ vegetal în vederea amenajării în 

strat de 20 cm
mp

42 Aerarea gazonului cu aeratorul de gazon mp

43 Scarificarea gazonului mp

44
Colectat saci cu resturi vegetale, încărcat şi transport 

resturi vegetale to

45
Plantat flori  (anuale si bianuale), flori perene fara 

balot (bulbo-rizomatoase) < 15 cm 100 bc

46
Plantat flori cu înălţime peste 15 cm (anuale, 

bianuale, perene cu balot) 100 bc

47
Saparea manuală a gropilor pentru plantat arbori, 

arbuşti şi trandafiri mc

48 Plantat trandafiri si arbusti buc

49 Plantat gard viu  pe un rând ml



50 Plantat gard viu pe două rânduri ml

51 Plantat arbori cu rădăcina nudă buc

52
Transplantat arbori cu diam. până la 15 cm cu balot 

pământ la rădăcină-manual buc

53
Transplantat arbori cu diam. 16-30 cm cu balot 

pământ la rădăcină-mecanic buc

54
Transplantat arbuști cu balot pământ la rădăcină buc

55
Extragerea manuală a trandafirilor şi a arbuştilor fără 

balot de pământ la rădăcină buc

56
Extragerea manuală a puieţilor de arbori fără balot de 

pământ la rădăcină buc

57
Extragerea manuală a arbuştilor cu balot de pământ 

la rădăcină buc

58
Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ 

la rădăcină buc

59 Semănat gazon teren orizontal 100 mp

60 Semănat gazon teren cu pantă peste 30% 100 mp

61 Așternerea de gazon rulat mp

62 Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală buc

63 Amenajare cu pietriş decorativ mp

64 Întreţinere prin salubrizare suprafeţe verzi 100 mp

65 Întocmire planuri de arhitectură peisagistică mp

66 Săpătură manuală pentru executat şanţ mc

67 Montat conductă HDPE ml

68 Umplutură şanţ cu nisip mc

69 Umplutură şanţ cu pământ mc

70 Montat aspersoare telescopice buc

71 Montat duze pentru aspersor buc

72 Montat legături flexibile buc

73 Montat cutie vană buc

74 Montat electrovană buc

75 Montat cablu electric ml

76 Montat fitinguri buc

77 Montat robineţi buc

78 Montat hidranţi buc

79 Montat controler buc

80 Montat senzor de ploaie buc

81 Montat filtru de apă buc

82 Seminţe de gazon kg

83 Rulouri de gazon mp

84 Nisip de râu to

85 Piatră pentru stâncărie ornamentală to

86 Pietriş decorativ kg

87 Scoarţă decorativă (diferite culori) kg

88 Agrotextil kg

89 Conducte HDPE Ø 20 ml

90 Conducte HDPE Ø 32 ml

91 Conducte HDPE Ø 40 ml

92 Conducte HDPE Ø 50 ml



93 Aspersoare telescopice buc

94 Duze aspersor buc

95 Legături flexibile ml

96 Cutii vane buc

97 Electrovane buc

98 Cablu electric ml

99 Fitinguri 1/2 buc

100 Fitinguri 3/4 buc

101 Fitinguri 1 ″ buc

102 Fitinguri 1 ″ 1/4 buc

103 Robineţi 1/2 buc

104 Robineţi 3/4 buc

105 Hidrant rapid de grădină 3/4 buc

106 Controler buc

107 Senzor de ploaie buc

108 Filtre de apă buc


