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ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI NR. 78220/23.04.2021 

 

LISTĂ DE CANTITĂȚI PRIVIND LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE 

CIȘMELE STRADALE   

 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE OPERAȚIUNE UM CANTITATE 

1. 
Demontare și verificare cișmele 

stradale la începutul sezonului cald  
BUC 44 

2. 
Bușonare conducte alimentare cu 

apa 
BUC 44 

3. 

Curățare rugină cu peria de sârmă a 

pieselor metalice ( 0,44 mp x 4 buc 
cișmele stradale = 1,76 mp) 

MP 1,76 

4. 
Îndepărtare vopsea veche și diverse 
depuneri ( 0,44 mp x 4 buc cișmele 

stradale = 1,76 mp) 

MP 1,76 

5. 

Grunduire  cu grund alchid. 

anticoroziv ( 0,26kg x 4 buc cișmele 
stradale  = 1,04 kg) 

KG 1,04 

6. 
Vopsire  manuală confecții metalice 
cu vopsea miniu de plumb ( 0,44mp 
x 4 buc cișmele stradale = 1,76 mp) 

MP 1,76 

7. 
Vopsire cu email alchidal la 

tâmplărie metalică 1 strat (0,48 mp 

x 4 buc cișmele stradale = 1,92 mp) 

MP 1,92 

8. 

Montare(repoziționare) cișmele 

stradale (după realizarea operațiunii 
de demontare și verificare, prindere 

pe poziție,  inclusiv conectare la 
rețeaua de apă potabilă prin 

realizarea probelor de etanșeitate și 

funcționare) 

BUC 44 

9. 

Înlocuire racord flexibil 1/2″ la 

ambele capete cu lungime de 450 
mm 

BUC 4 

10. 
Înlocuire racord flexibil 1/2″ la 

ambele capete cu lungime de 600 

mm 

BUC 15 

11. Înlocuire robinet de trecere 1/2″ BUC 10 

12 
Înlocuire cot cu racord de 16 mm - 

1/2″ 
BUC 20 

13. 
Înlocuire fitinguri diverse teu b1 

filetat interior 1/2″ având 3 
înșurubări 

BUC 25 

14. 
Înlocuire robinet golire instalație de 

apă  (cămin de vizitare) 
BUC 20 
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15. 
Înlocuire mufă și racord – furtun 

simplu sau dublu 1/2″ 
BUC 30 

16. Înlocuire duză apă de 1/2″ BUC 4 

17. Înlocuire niplu de 1/2″ BUC 20 

18. 
Înlocuire reducție de trecere de la 

1/2″ la 3/8″ 
BUC 4 

19. 
Înlocuire tubulatură de scurgere Ø 

75mm ML 20 

20. 
Înlocuire robinet cu buton (PUSH) 

din material zincat 
BUC 20 

21. 
Înlocuire suport susținere grătar la 

cișmele stradale 
BUC 20 

22. 
Înlocuire sisteme de prindere in 

beton cu dibluri metalice fixate in 

beton 

BUC 20 

23. 

Ridicare cișmele stradale din teren și 
depozitare în caz de vandalizare sau 

alte situații, inclusiv condiții meteo 
nefavorabile 

 

BUC 

 

10 

24. 
Înlocuire cișmele stradale (în caz de 

vandalizare) 
BUC 10 

25. 

Relocare cișmele stradale – în alte 

locații decât cele inițiale  
(operațiunea de relocare cuprinde  

realizarea întregului sistem – 

săpături, cămin de scurgere, 
racorduri, montare, prindere, probe 

de etanșeitate, funcționare, 
racordare la rețeaua de apă, etc. ) 

BUC 13 

26. 
Montare apometre (dacă este cazul) 

BUC 40 

27. 

Intervenții în caz de avarii sau alte 
cauze neprevăzute  – (2 

intervenții/contract x 50 buc cișmele 
stradale = 100 intervenții) 

 

INTERVENȚII 

 

100 

28. 

Curățare cuvă cișmea stradală prin 
spălare cu soluții speciale, inclusiv 

verificare cămine de vizitare, 
tubulaturi, etanșeitate, robineți, 

grătare scurgere, prindere, etc. 
 (2 operațiuni/ lună x 7 luni x 10 
bucăți cișmele stradale  = 140 

operațiuni) 
 

 
OPERAȚIUNI 

DE CURĂȚARE 

 

 
140 
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29. 

Curățare prin spălare  cu soluții 
speciale a depunerilor de calcar, 

graffiti si degajare impurități, 

frunze, etc. la grătare scurgere, 
inclusiv verificare cămine de vizitare, 

tubulaturi, etanșeitate, robineți, 
grătare scurgere, prindere, etc.    

 ( 2 operațiuni/ lună x 7 luni x 40 
buc. cișmele stradale = 560 

operațiuni) 

 
OPERAȚIUNI 

DE CURĂȚARE 
 

 

560 

30. 

Deconectare cișmele stradale de la 
rețeaua de apă potabilă, la începutul 

sezonului rece, inclusiv montare dop 
zincat 1/2″ 

BUC 50 

 
 
 

 

 
  Șef serviciu,                                                             Întocmit, 
  Serviciul Amenajări Urbane                      Insp. Carmen SAVU 

  Cristina ITOAFĂ      
 
                    

                        
 


