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Formular F3 Proiectant specialitate
S.C. RADMAR INSTAL S.R.L.

LISTA
cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări

Capitolul de lucrări U.M. Cantitate

Pretul unitar
a)materiale
 b)manoperă
  c) utilaj
d) transport
Total
a)+b)+c)+d)

SECŢIUNE TEHNICĂ SECŢIUNE FINANCIARĂ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Instalatii electrice
1.1 W2E14B#

buc. 1

1.2 W2E17B#

buc. 1

1.3 W2G07A

ml. 30

1.4 W2G07A

ml. 350

1.5 W2G07A

ml. 20

1.6 W2G07A

ml. 170

1.7 W2G07A#

ml. 103

1.8 W2G07A#

ml. 100

1.9 W2G23A

ml. 93

1.10 W2G23B#

ml. 300

1.11 W2I04B

kg. 407

1.12 W2I06A

buc. 40
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate

Beneficiar: COM. SINTEREAG - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Obiectiv: Amenajare parc in localitatea Sintereag, comuna Sintereag, jud. B – N
Amplasament: sat  Sintereag, com. Sintereag, jud. Bistrita – Nasaud.

Obiectul: Amenajare parc in localitatea Sintereag, comuna Sintereag, jud. Bistrita – Nasaud
Categoria de lucrări: instalaţii electrice 

Nr.
Crt

M
Materiale
(3 x 4a)

M
Manoperă

(3 x 4b)

U
Utilaj

(3 x 4c)

T
Transport

(3 x4d)

TOTAL
(3 x 4)

Montare tablou electric parc TEP + Confectionare TEP conform schema 
TEP + executie fundatie TEP( fundatie beton + manopera) + transport

Tablou electric TEI (montaj + confectionare conform schema TEI 
+ transport) 

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
CYAb(z)Y 3x10 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
CYAb(z)Y 3x6 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
CYAb(z)Y 3x2,5 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
CYAb(z)Y 3x1,5 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
C2X2Y 3x1,5 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Cablu de energie electrică armat, cu conductoare de cupru de 1KV, 
pozat în șanț cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala 
C2X2Y 2x1,5 mmp – cuprinde pozarea cablului si 
cablul

Teava de protectie din PVC-G avand diametrul 32 – Teava de 
protectie pentru cabluri electrice de rezistenta 
mecanica mare Dn 32

Teava de protectie din PVC-G avand diametrul 40 – Teava de 
protectie pentru cabluri electrice de rezistenta 
mecanica mare Dn 40

Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant 
– BANDA OL-ZN 24x4 mm – cuprinde saparea 
santului in care se monteaza banda + montarea 
conductorului
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1.13 W2G16A

buc. 22
Executare terminale cabluri

1.14 W2H02A

m 470

1.15 TSA02B1

mc. 82,5

1.16 TSD01C1

mc. 198

1.17 CA01B1

mc. 12

1.18 CC01A1

kg. 190

1.19 00222#

mp 51

1.20 EH01A1

buc. 1

1.21 EH04A1

buc. 1

1.22 W2J02A

buc. 7

1.23 W2J03A

buc. 2
Verificarea prizelor de pamant

1.24 W2J04A

buc. 2

1.25 EE23A#

buc. 6

1.26 EE23A#

buc. 12

1.27 EE23A#

buc. 1

1.28 EE13XF#

buc. 18

Profil pentru cablu de 1 kV cu strat protector din nisip si banda din PVC 
– PENTRU CABLE PROFIL M

Săpătură manuală în spații limitate sub 1M cu taluz vertical 
nesprijinit în pământ necoez. Și sl. Coez. Adînc. < 0,75M; T. 
Mijlociu

Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform 10-
30cm gros cu sfărîm. Bulg. Teren tare

Turnare beton B300 fundații stâlpi iluminat
C 8/10

Montare armâturi în fundații, contine si confectionarea 
armaturilor si montarea la pozitie

Executarea cofrajelor din lemn pentru fundatiile stalpilor, la metru 
patrat cu scandura de 2 cm

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE 
MAXIMUM 1 KV.

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A 
INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST.

Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea 
receptiei si punerii in functiune

Verificarea si incercarea tablourilor, firidelor de distributie, cutiilor 
de distributie

MONTAJ – Corp de iluminat submersibil pentru piscine si bazine, 
IP 68, U alimentare = 12 V, cu leduri Pi = 3 W/corp iluminat, cu 
picior de montare si reglare jet lumina, se prinde in suruburi, se 
etanseaja cablu de alimentare si prinderea

MONTAJ – Corp de iluminat de exterior cu montaj in pardoseala, 
IP 67, IK = 10, 3,6 W, Lampa LED, se monteaza cu doza (kit)

MONTAJ – Senzor de ploaie/vânt – se monteaza pe stalp, se 
include si confectionarea sistemului de prindere de stalp

MONTAJ – Stalp de iluminat de 3,5 m + corp de iluminat aferent 
lampa 55 W. 
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1.29 EE13XF#

buc. 1

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
 -CAS
 -fond şomaj
 -fond sănătate
 -accidente; boli profesionale
 -cr+concedii
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte= T(o) x %
Profit=[ T(o) + I(o)] x %
TOTAL GENERAL=

Proiectant
ing. Badiu Marius

MONTAJ – Stalp OL-ZN vopsit electrostatic, L = 5 m minim, 
pentru sustinerea statiei cu senzorul de vant si senzorul de 
ploaie



Formular F4
Proiectant specialitate
S.C. RADMAR INSTAL S.R.L.

LISTA
cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Denumirea U.M. Cantitatea Fişa tehnică ataşată

0 1 2 3 4 5 6

1 buc. 6 Fişa tehnică nr. 1

2 Senzor de ploaie/vânt buc. 1 Fişa tehnică nr. 2

3 buc. 18 Fişa tehnică nr. 3

4 buc. 12 Fişa tehnică nr. 4

5 buc. 1 Fişa tehnică nr. 5

Mii lei:
Euro:

            * ) Cursul de referință _________  lei/euro , din data de __.__.____

Proiectant
ing. Badiu Marius

Beneficiar: COM. SINTEREAG - JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Obiectiv: Amenajare parc in localitatea Sintereag, comuna Sintereag, jud. B – N
Amplasament: sat  Sintereag, com. Sintereag, jud. Bistrita – Nasaud.

Obiectul:Amenajare parc in localitatea Sintereag, comuna Sintereag, jud. B – N
Categoria de lucrări: instalaţii electrice 

Nr.c
rt

Preţul unitar         
-lei/U.M.-

Valoarea
(exclusiv TVA)

-mii lei-  

Furnizorul 
(denumire, 

adresă, 
telefon, fax)

Corp de iluminat submersibil pentru piscine si 
bazine, IP 68, U alimentare = 12 V, cu leduri Pi = 3 
W/corp iluminat, cu picior de montare si reglare jet 
lumina, se prinde in suruburi, se etanseaja cablu 
de alimentare si prinderea

Stalp de iluminat de 3,5 m + corp de iluminat 
aferent, lampa 55 W, IP 66 
Corp de iluminat de exterior cu montaj in 
pardoseala, IP 67, IK = 10, 3,6 W, Lampa LED, se 
monteaza cu doza (kit)
Stalp OL-ZN vopsit electrostatic, L = 5 m minim, 
pentru sustinerea statiei cu senzorul de vant si 
senzorul de ploaie
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