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ANEXA 

      consultarea Pieței cf. art. 43 din H.G. 395/2016 cu privire la achiziția publică a serviciului  de   

        „Amenajare și întreținere spații verzi care sunt/vor fi cadastrate  în Municipiul Constanța” 

Anexa 1 

Lista de prețuri unitare pentru lucrări de amenajare și întreținere spații verzi 
conform Indicatorului de norme de deviz comasate pentru lucrări de terasamente (TS),  

revizuit și completat, ediția 2003 

 

Nr. 

crt. 

Simbol articol / Denumire UM Norma  

de timp 
oră 

Salariul orar 

Lei/oră 

Total 

Lei/UM 
 fără T.V.A. 

1. Ts D01 – Împrăștierea cu lopata a pămîntului afânat în 
straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 

de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 

bulgărilor, pământul provenind din: 
 A1 – teren ușor  

Mc 0,18   

2. Ts D01 – Împrăștierea cu lopata a pămîntului afânat în 
straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 

de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 
bulgărilor, pământul provenind din: 

 B1 – teren mijlociu  

Mc 0,31   

3. Ts D01 – Împrăștierea cu lopata a pămîntului afânat în 
straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 

de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 
bulgărilor, pământul provenind din: 

 C1 – teren tare  

Mc 0,43   

4. Ts D01 – Împrăștierea cu lopata a pămîntului afânat în 

straturi uniforme de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare 
de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea 

bulgărilor, pământul provenind din: 

 D1 – teren foarte tare  

Mc 0,57   
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5. TRB 01 – Transport materiale la distanța de 100 m, 
încărcare/descărcare.  

To 0,42   

6. Ts G 01A – Degajarea terenului de frunze și crengi, 
străngerea în grămezi și arderea lor supravegheată 

100 
mp 

1,62   

7. Ts G02A – Curățarea terenului de iarbă și buruieni 100 
mp 

6,58   

8. Ts G03 – Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite 
cu tufișuri și arbuțti cu diametrul de până la 10 cm, 

inclusiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în 
afara sau în zona lucrărilor: 
A1- fără scoaterea rădăcinii  

100 
mp 

10,26   

9. Ts G03 – Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite 
cu tufișuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, 

inclusiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în 
afara sau în zona lucrărilor: 

B1- cu scoaterea rădăcinii 

100 
mp 

12,77   

10. Ts G03 – Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite 

cu tufișuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, 
inclusiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în 

afara sau în zona lucrărilor: 

C1- pentru suprafețe mai mici de 500 mp, fără scoaterea 
rădăcinii 

100 

mp 

15,25   

11. Ts G03 – Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite 
cu tufișuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, 

inclusiv transportarea materialului lemnos în grămezi, în 
afara sau în zona lucrărilor: 

D1- cu scoaterea rădăcinilor pentru suprafețe mai mici de 

500 mp  

100 
mp 

19,00   

12. Ts G 14 – Cosirea vegetației 

A1 – vegetație ierboasă  

100 

Mp 
 

0,62   
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13. Ts G 14 – Cosirea vegetației 
B1 – vegetație acvatică (papură, stuf, etc) în teren care 

s-a uscat  

100 
Mp 

0,82   

 

14. Ts G 14 – Cosirea vegetației 
C1 – vegetație acvatică (papură, stuf, etc) în teren cu 

apă 

100 
Mp 

2,04   

15. Ts H 01A – Degajarea terenului de corpuri străine  100 

mp 

7,07   

16. Ts H 03 – Extragerea pământului necesar amenajării 

spațiilor verzi, cu păstrarea structurii: 
A1 – teren mijlociu 

Mc 0,98   

17. Ts H 03 – Extragerea pământului necesar amenajării 
spațiilor verzi, cu păstrarea structurii: 

B1 – teren tare 

Mc 1,77   

18. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 
asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 

suprafețelor după mobilizarea solului: 
A1 – teren mijlociu la adâncimea de 10 cm 

Mp 0,19   

19. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 
asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 

suprafețelor după mobilizarea solului: 
B1 – teren mijlociu la adâncimea de 20 cm 

Mp 0,27   

20. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 
asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 

suprafețelor după mobilizarea solului: 

C1 – teren mijlociu la adâncimea de 30 cm 

Mp 0,35   

21. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 

asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 
suprafețelor după mobilizarea solului: 

D1 – teren tare la adâncimea de 10 cm 

Mp 0,28   
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22. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 
asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 

suprafețelor după mobilizarea solului: 
E1 – teren tare la adâncimea de 20 cm 

Mp 0,41   

23. Ts H 04 – Mobilizarea manuală a solului în vederea 
asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea 

suprafețelor după mobilizarea solului: 

F1 – teren tare la adâncimea de 30 cm 

Mp 0,55   

24. Ts H 05- Așternerea uniformă a stratului de pământ 

vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă la 20%, cu 
păstrarea structurii, în straturi de: 

A1-10 cm grosime 

Mp 0,11   

25. Ts H 05- Așternerea uniformă a stratului de pământ 

vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă la 20%, cu 
păstrarea structurii, în straturi de: 

B1-15 cm grosime 

Mp 0,13   

26. Ts H 05- Așternerea uniformă a stratului de pământ 
vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă la 20%, cu 

păstrarea structurii, în straturi de: 
C1-20 cm grosime 

Mp 0,14   

27. Ts H 05- Așternerea uniformă a stratului de pământ 
vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă la 20%, cu 

păstrarea structurii, în straturi de: 
D1-30 cm grosime 

Mp 0,18   

28. Ts H 06 – Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal 
compactat, în vederea consolidării lor, executată pe 
taluzuri, la înălțimea de până la 4 m, cu  grosimea 

stratului de pământ vegetal de: 
A1-10 cm 

mp 0,3   
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29. Ts H 06 – Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal 
compactat, în vederea consolidării lor, executată pe 

taluzuri, la înălțimea de până la 4 m, cu  grosimea 
stratului de pământ vegetal de: 

B1-15 cm 

mp 0,35   

30. Ts H 06 – Îmbrăcarea taluzurilor cu pământ vegetal 

compactat, în vederea consolidării lor, executată pe 
taluzuri, la înălțimea de până la 4 m, cu  grosimea 

stratului de pământ vegetal de: 

C1-20 cm 

mp 0,4   

31. Ts H 09 – Semănarea gazonului 

A1-pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30% 

100 

mp 

4,82   

32. Ts H 09 – Semănarea gazonului 

B1-pe suprafețe orizontale în pantă peste 30% 

100 

mp 

5,2   

 

33. Ts H 09 – Semănarea gazonului 

C1-pe suprafeța taluzelor cu 1 kg sămânță pe 100 mp 

100 

mp 

5,2   

34. Ts H 10 – Brăzduiri 

A1-pe suprafețe continue orizontale sau cu pantă < 30% 

mp 0,63   

35. Ts H 10 – Brăzduiri 

B1-pe suprafețe continue cu pantă > 30% și înălțime 
taluz până la 8 m 

mp 0,9   

36. Ts H 10 – Brăzduiri 
C1-în benzi sau chenare cu pantă < 30% 

mp 0,71   

37. Ts H 10 – Brăzduiri 
D1-în benzi sau chenare cu pantă > 30% și înălțime taluz 

până la 8 m; 

mp 1,04   

38. Ts H 12 – Udarea suprafețelor cu furtunul   
A1-de la hidranți 

100 
mp 

0,66   
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39. Ts H 12 – Udarea suprafețelor cu furtunul 
B1-de la cisternă   

Manopera 
Utilaj  

100 
mp 

 
 

0,66 
0,386 

  

40. Ts H 13 – Administrarea îngrășemintelor 
A1-organice din mraniță 

to 4,24   

41. Ts H 13 – Administrarea îngrășemintelor 
B1-chimice din azotat de amoniu granulat cu concentrație 

33% 

to 80,37   

42. Ts H 13 – Administrarea îngrășemintelor 
B2- chimice din superfosfat granulat  

cu concentrație 45%, P 205 

to 80,37   

43. Ts H 14 – Cosirea manuală a gazonului 

A1 – în teren orizontal sau cu pante până la 30% 

100 

mp 

0,82   

44.   Ts H 14 – Cosirea manuală a gazonului 

B1 – în teren cu pantă peste 30% 

100 

mp 

0,9   

45. Ts H 15 A – Plivirea buruienilor în peluze 100 

mp. 

2,53   

46. Ts H 16 A – Rectificarea marginilor la peluze și rabate și 

rabate 

100 

Mp 

2,57   

47. Ts H 17 – Săparea manuală a gropilor poligonale pentru 

plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și 
separearea stratului de pământ vegetal, gropile având 

lărgimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, 
în: A1 – teren ușor 

mc 1,13   

48. Ts H 17 – Săparea manuală a gropilor poligonale pentru 
plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și 
separearea stratului de pământ vegetal, gropile având 

lărgimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, 
în: B1 – teren mijlociu 

mc 1,8   
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49. Ts H 17 – Săparea manuală a gropilor poligonale pentru 
plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și 

separearea stratului de pământ vegetal, gropile având 
lărgimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, 

în: C1 – teren tare 

mc 2,75   

50. Ts H 17 – Săparea manuală a gropilor poligonale pentru 

plantări izolate, cu păstrarea structurii solului și 
separearea stratului de pământ vegetal, gropile având 
lărgimea de până la 2 m și adâncimea de până la 1,50 m, 

în: D1 – teren foarte tare 

mc 4   

51. Ts H 18 – Extragerea manuală a arbuștilor și puieților de 

arbori fără balot de pământ la rădăcină: 
A1-arbuști 

Buc 0,34   

52. Ts H 18 – Extragerea manuală a arbuștilor și puieților de 
arbori fără balot de pământ la rădăcină: 
B1-arbuști cu ghimpi și trandafiri 

Buc 0,39   

53. Ts H 18 – Extragerea manuală a arbuștilor și puieților de 
arbori fără balot de pământ la rădăcină: 

C1-puieți de arbori 

Buc 0,41   

54. Ts H 19 – Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a 

rășinoaselor de până la h = 2 m, având balot de pământ 
la rădăcină de diam. 0,40 și h = 0,40 m: 

A1-ambalat în plasă de sârmă 

Buc 2,57   

55. Ts H 19 – Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a 

rășinoaselor de până la h = 2 m, având balot de pământ 
la rădăcină de diam. 0,40 și h = 0,40 m: 
B1-ambalat în pânză de sac 

Buc 2,55   

56. Ts H 23 – Extragerea manuală de buxus, forme cu balot 
de pământ la rădăcină cu înălțimea plantei: 

A1-pînă la 50 cm 

Buc 0,65   
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57. Ts H 23 – Extragerea manuală de buxus, forme cu balot 
de pământ la rădăcină cu înălțimea plantei: 

B1-peste 50 cm 

Buc 1,8   

58. TS H 24 – Plantări: 

A1-arbuști fără balot 

buc 0,36   

59. TS H 24 – Plantări: 

B1-trandafiri și arbuști cu ghimpi, fără balot 

buc 0,52   

60. TS H 24 – Plantări: 

C1-puieți de arbori fără balot 

buc 0,79   

61. Ts H 25 – Transplantări cu balot de pământ executate: 

A1-manual la arbuști, trandafiri și buxus forme 

buc 1,48   

62. Ts H 25 – Transplantări cu balot de pământ executate: 

B1-manual la arbori foioși și rășinoși cu diametrul până la 
10 cm 

buc 6,87   

63. Ts H 25 – Transplantări cu balot de pământ executate: 
C1-mecanic la arbori foioși și rășinoși cu diametrul până 
la 11-15 cm 

-manopera 
-utilaj (automacara 5 tf) 

 
 
 

buc 

 
 
 

7,53 
1,17 

  

64. Ts H 25 – Transplantări cu balot de pământ executate: 
D1-mecanic la arbori foioși și rășinoși cu diametrul până 

la 16-20 cm 
-manopera 
-utilaj (automacara 5 tf) 

buc  
 

 
9,07 
1,4 

  

65. Ts H 25 – Transplantări cu balot de pământ executate: 
E1-mecanic la arbori foioși și rășinoși cu diametrul până 

la 21-25 cm 
-manopera 

-utilaj (automacara 5 tf) 

buc  
 

 
11,01 

1,62 
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66. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
A1-arbuști foioși pe un rând 

ml 0,57   

67. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
B1-arbuști foioși pe două rânduri 

ml 0,96   

68. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
C1-arbuști coniferi pe un rând 

ml 0,43   

69. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
D1-arbuști coniferi pe două rânduri 

ml 0,68   

70. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
E1-buxus pe un rând 

ml 0,28   

71. Ts H 26 – Plantări pentru gard viu 
F1-buxus pe două rânduri 

ml 0,56   

72. Ts H 27 – Udarea plantațiilor 
A1-cu furtunul 

Mc 0,85   

73. Ts H 27 – Udarea plantațiilor 
B1-cu galeata 

Mc 4,27   

74. Ts H 28 – Tăieri de corecție  
A1-puieți de arbori până la 7 m înălțime 

Buc. 0,56   

75. Ts H 28 – Tăieri de corecție  
B1-puieți de arbori peste 7 m înălțime 

Buc. 0,78   

76. Ts H 28 – Tăieri de corecție  
C1-trandafiri 

Buc. 0,07   

77.  Ts H 29 – Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, 
forme 
A1 – gard viu cu înălțimea până la 1,20 m 

Mp.  0,03   

78. Ts H 29 – Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, 
forme 

B1 – gard viu cu înălțimea peste 1,20 m 

Mp.  0,05   

79. Ts H 29 – Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, 

forme 
C1 – borduri, chenare de buxus 

Mp.  0,14   
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80. Ts H 29 – Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, 
forme 

D1 – în forme a esențelor cu frunze persistente 

Mp.  0,06   

81. Ts H 30 – Plantarea florilor și a plantelor perene 

A1 – până la 15 cm înălțime în teren 

100 buc 2,53   

82. Ts H 30 – Plantarea florilor și a plantelor perene 

B1 – peste 15 cm înălțime în teren 

100 

Buc 

3,97   

83. Ts H 30 – Plantarea florilor și a plantelor perene 

C1 – în jardiniere și vase decorative 

100 

Buc 

3,85   

84. Ts H 30 – Plantarea florilor și a plantelor perene 

D1 – plante peren cu balot în teren 

100 

buc 

39,33   

85. Ts H 31 – Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații 

executată manual 
A1- prin stropire 

100 

buc 

16,93   

86. Ts H 31 – Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații 
executată manual  
B1- prin prăfuire 

100 
buc 

18,04   

 87. Ts H 39 – Stâncărie ornamentală 
A1-executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 

30 cm 
(nu cuprinde dislocarea rocilor și spargerea manuală în 

bucați ornamentale) 

Buc. 0,07   

 88. Ts H 39 – Stâncărie ornamentală 

B1-executată cu piese izolate cu dimensiunea medie de 
50 cm 
(nu cuprinde dislocarea rocilor și spargerea manuală în 

bucați ornamentale) 

Buc. 0,29   
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Anexa 2 

 
 

Analize speciale pentru lucrări de întreținere și amenajare spații verzi 

 
 

Nr. 
crt. 

Simbol articol / Denumire UM Norma  
de timp 

Salariul orar 
Lei/oră 

Total 
Lei/UM 

 fără T.V.A. 

1.  A.S.1 – Cosirea mecanică gazonului 

 

100 

mp 

1,15   

2.             A.S.2 – Tăieri de corecție 

                     tufe arbuști 

Buc. 0,34   

 3.             A.S.3– Tăieri de corecție 
    inflorescențe și lăstari sălbatici la trandafiri 

Buc. 0,04   

4.             A.S.4 – Salubrizat suprafețe 100 
mp 

0,07   

5. A.S.5 – Scos frunze din garduri vii, borduri, chenare, 
forme 

ml 0,18   

6. A.S.6 – Plivit buruieni din garduri vii, borduri, chenare, 
forme 

ml 0,18   

 

• Nota Anexa 2 – Norma de timp a fost preluată din istoricul activității privind întreținerea și amenajarea 
spațiilor verzi din municipiul Constanța. 
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Anexa 3 

 

Analize speciale pentru transporturi si alte lucrări conexe 
 

 

Nr. 

crt. 

Simbol articol / Denumire UM Total 

Lei/UM 
 fără T.V.A. 

1. A.S. 7 – Colectat, încărcat și transport resturi vegetale to  

2. A.S.8 - Tr. Transport apă cu cisterna de la sursa de apă km  

 3. A.S.9 -  Mulcirea solului cu scoarță, piatră decorativă sau cu agrotextil mp.  

 4. A.S.10 -  Aplicarea îngrășemintelor foliare (inclusiv costul produsului) 100 mp.  

 
 

 

Toate prețurile unitare solicitate în lista de prețuri pentru fiecare operațiune vor fi însoțite de fundamentare 
de preț. 

Ofertantul va include în prețul unitar solicitat toate cheltuielile necesare (aprovizionare, manipulare, cheltuieli 
indirecte, taxele, impozitele considerate obligații legale ale contractantului, profitul, etc.) exclusiv T.V.A. 

 
 

   


