
ANEXA 2
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102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă

102.1 Pregătirea drumurilor naţionale pentru sezonul de iarnă

2 102.1.1
amenajarea de locasuri pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte 
periculoase buc.

102.1.2
plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu materialele componente pentru 
plombarea gropilor pe vreme rece mp 0 0 0

102.2 Aprvizionarea cu materiale pentru combaterea poleiului
3 102.2.1 clorură de calciu to
4 102.2.2 nisip sau zgura to 3500 3500
5 102.2.3 transport sare, nisip, zgura, clorura de calciu   ( **) lei 

102.2.4 intretinere  depozitelor  de materiale ( curatiri, revopsiri ) mp
102.2.5 reparatii confectii metalice kg

102.3 Asigurarea şi montarea panourilor parazăpezi
6 montare, transport, revizie şi întreţinere in teren ml 0 0

demontare, transport, repararea şi depozitarea panourilor parazăpezi şi a 
accesoriilor acestora ml 0 0 0

102.4 Lucrări aferente deszăpezire manuală şi mecanică
7 102.4.1 deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor mp

răspândirea materialelor chimice şi antiderapante în scopul prevenirii sau 
combaterii poleiului, gheţii sau zăpezii
patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru 
prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria 
vântului sub 30 km/ora) 

deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si usoare  
utilaje si mijl de transport  pt degajarea vehiculelor inzapezite pe platforma 
drumurilor

9 102.6 Informari privind starea drumurilor ore 7808 11520

PU lei 
/UM 
fara 
TVA

UM

2013

Cantitati

lei ( *)102.4.2

Nr.c
rt Simb. ind.

102.3.1

(*)  valoarea finala in lei rezulta din Anexele 2 A si  2 B ,care va fi functie de nr de utilaje , tarife de actiune si tarife de stationare
( ** )  pretul unitar va fi lei/to*km conform calculului rezultat in Anexa 2 C 

 Total intretinere curenta pe timp de iarna

DRDP CONSTANTA
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