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Cod resurse Denumire lucrărilor
Unitatea 

de masura
Volum

s i 2 3 4 5

1. L ucrări cu granit

1 RCsB22A Taierea p lăcilor sau elem entelor din granit 
avind grosim ea de pina la 15 cm m

35 ,75

2 RCsK41 E D esfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe 
turnate pe loc sau prefabricate latim ea intre 
15 - 50 cm

m 3 5 ,7 5

3 RCsL14A Repararea treptelor si m uchiilor din beton Bc 
7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut 
pentru a fi placate

m 35 ,7 5

4 CG50B Executarea pardoselilor din granit ceramic 
fixate pe adeziv: dim ensiunile plăcilor sub 
60x60 cm ( grosim ea 3 cm , culoarea 
existenta sura tara  abateri arhitecturale, se 
exclude m aterial produs C h in a )

m2 10 ,92

5 CI14A Elem ente liniare din placi din granit aplicate 
cu adeziv ( grosim ea 3 cm , culoarea existenta 
sura fara abateri arhitecturale, se exclude 
m aterial produs C h in a )

m 2 9 ,4 0

6 CG21A Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, 
m arm ura sau piatra, cu suprafeţe mai mari de 
16 mp

m2 34 ,10

2. L ucrări p iatra  naturala

7 RCsM33B D em ontarea placajelor existente m2 13,72

8 RCsM33G D em ontarea placajelor din elem ente liniare 
(glafuri, socluri, baghete etc.) m 17.20

9 RCsE20B Curatirea si etansarea rosturilor orizontale si 
verticale dintre panourile mari. exterioare, de 
faţada, executate cu fisii din m ortar praf de 
piatra cu adaos de aracet

m 75 .0 0
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10 CN54B A plicarea m anuala a grundului cu cuart 
"Gleta" intr-un strat, la pereţi exteriori la
faţade

m2 13 ,72

11 CF10A Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de 
cărăm idă sau beton 2,5 cm grosim e, executate 
m anual, cu m ortar de cim ent-var M 50-T 
pentru sprit si m ortar de var-cim ent M 25-T 
pentru grund si stratul vizibil in cimp 
continuu

m2 13 ,72

12 CC03A M ontare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la pereţi si diafragm e, cu 
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg

3 5 ,0 0

13 Cil 1A3 Placaje din m arm ura si travertin ( Cosauti )cu 
grosim e pina la 5 cm inclusiv aplicate pe 
suprafeţe plane la pereţi si stilpi exclusiv 
m ontarea glafurilor, fixate cu cram poane de 
otel si m ortar de cim ent M 100-T cu adaos de 
var de 3 cm grosim e, rostuite cu m ortar de 
cim ent alb si p raf de m arm ura, respectiv 
travertin, pentru dim ensiuni ale plăcilor mai 
m ari de 0,2 m p/buc inclusiv

m2 13 ,72

14 CIO B Elem ente liniare drepte din materiale* speciale 
( m arm ura, travertin sau piatra), simple, 
profilate sau sculptate: solbancuri avind 
secţiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu 
cram poane de otel si m ortar de cim ent var M 
100-T, cu rosturile um plute cu m ortar de 
cim ent alb si p raf de m arm ura, travertin sau 
piatra ( m odel architectural e x is te n t)

m 17 ,20

15 RCsM05Cl Şlefuirea si lustruirea placajelor noi sau vechi 
frecate m anual din granit turnat pe loc, placi 
m ozaicate si placi din m arm ura concasata, 
m arm ura, travertin, granit etc., la pereţi, stilpi 
si glafuri

m2 5 9 ,5 0


