
















CAIET DE SARCINI PAVAJE CU PAVELE PIETONALE 
 

GENERALITĂŢI 
 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se referă la alcătuirea, montajul, recepţia si întreţinerea 
pavajelor executate cu pavele pietonale autoblocante. 

 
STANDARDE DE REFERINŢA 

 
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea în constructl. 
C 56 - 02 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de construcţie şi instalaiii aferente; 
"Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii" aprobat cu HGR Nr. 273/1994. Standard SR 
4032-1:2001 - "Lucrări de drumuri. Terminologies 
Standard SR 662:2002 - "Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Condiţii tehnice de calitate." 
Standard SR 7348:2001 - "Lucrări de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacităţii de 
circulaţie." Standard SR EN 13055-1:2003 - "Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, 
mortare şi paste de ciment." 
Standard SR EN 13249:2001 - "Geotextile şi produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la 
construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu execptia căilor ferate şi a straturilor de uzura" 
Standard SR EN 13285:2004 - "Amestecuri de agregate nelegate. Specifice"" Standard STAS 10473/1-87 - 
"Lucrări de drumuri. Stări de agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment." 
Standard STAS 10796/2-79 - "Lucrări de drumuri. Constructi anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, 
rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie." 
 

CARACTERISTICI 
 

Se vor folosi pavele autoblocante de 6 cm grosime, din beton colorat in masa, realizate din beton. 
Pavajul cuprinde următoarele componente: 
 

Infrastructura 
• Suprafaţa finisată a infrastructurii 
• Stratul de poză din nisip; 
• îmbrăcămintea din pavele; 

 
Terenul natural este cel care se găseşte la fata locului sub lucrările de pavaj, teren care va fi studiat în 

mod special şi definit prin caracteristicile sale geotehnice. 
 

SISTEMUL DE PAVAJ FLEXIBIL 
 
Sistemul de pavaj flexibil presupune pavele aşezate liber, pe un pat de nisip cu rosturi de tip elastic, 

înguste, umplute cu nisip. 
Elementele principale ale sistemului de pavaj flexibil sunt: 
1. Infrastructura - cuprinde straturi de materiale aşezate pe terenul de fundare, dimensionate în strictă 

corelare cu caracteristicile geotehnice de fundare şi încărcările de proiectare funcţie de destinaţia de folosinţa a 
lucrării. 

Rol principal: drenarea apelor de suprafaţa şi asigurarea rezistentei fundaţiei pavajului. 
2. Suprafaţa finisată a infrastructurii - reprezintă nivelul topografic al infrastructurii, de pozare a 

pavelelor, fără modificări dimensionale ulterioare în ceea ce priveşte nivelul sau panta proiectata.  
3. Stratul de poză din nisip. 
Stratul de poză trebuie sa fie format din nisip de râu sau de concasaj provenit din materiale aluvionale 

sau din materiale de carieră având rezistenta mecanica superioara. Nu trebuie să conţină mâl, argilă sau resturi 
de concasare mai mult de 3% din greutate. 

4. Imbrăcămintea pavajului  
Straturi: 
• Pavele de grosime 60 mm 
• Strat de poză din nisip cu granulometrie 2/5mm până la max 2/7 mm - grosime 3-5 cm 
• Amestecuri cimentate sau betoane slabe - grosime 5-10 cm ; 
• Amestecuri granulare din materiale nelegate cu granulometrie continua 0/35mm până la 0/70mm (de 

ex. strat de piatra sparta sau balast cu granulometria specificata) - grosime cca 15-30 cm; 



Pentru obţinerea rezistentei dorite a lucrării, in condiţiile unui sol cu proprietăţi geotehnice bune, este 
necesară execuţia unei bune compactari/tasări a stratului de amestecuri granulare (pietriş) al infrastructurii. 

Pentru evitarea eventualelor migrări către suprafaţa a pământului din stratul de baza, cauzate de inghet, 
stratul de pietriş permeabil la apa trebuie sa ajungă pâna la adâncimea minimă de ingheţ pentru zona 
respectiva. 

Patul de poză pentru pavaj trebuie să întrerupă capilaritatea. Patul de poză pentru pavele şi nisipul 
pentru rosturi nu trebuie să conţină impurităţi şi var (calcar), respectiv să conţină doar o cantitate redusa de var 
(calcar) pentru a evita apariţia urmelor de dezagregare/efluorescente. Drept pat pentru pavaj (amestecurile 
granulare pentru infrastructura) este recomandata in special criblura fară calcar, din bazalt şi rocile cu cuart, cu 
o gradare a granulatiei de 2/5 mm până la 2/7 mm şi o depăşire a granulatiei de maximum 8 mm. 

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia de 0/2 mm, 
respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din rocă cu cuarţ. Pentru a permite scurgerea apei acumulate in cursul unei 
ploi de vară, (de ex 15 l/m2) se recomandă o deschidere a rosturilor de 1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - 
criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezintă la început o mare permeabilitate, dar ulterior are tendină de 
colmatare. 

Pentru o mai bună scurgere a apei de ploaie, pentru suprafeţe de pavaj de tip ecologic, cu găuri, se pot 
folosi cărămizile cu goluri, dispuse ca nişele pentru gazon. Dar şi in acest caz trebuie asigurata capacitatea de 
scurgere utilizând un amestec de 50% criblură şi 50% substrat cu seminţe de iarba. Este deosebit de important 
ca şi fundaţia să poată prelua apa de scurgere şi trebuie să aibă rolul de element intermediar de acumulare, in 
special in cazul solurilor legate de stratul de susţinere. Totuşi, in cazul suprafeţelor mari, trebuie realizat in plus 
şi un canal de drenaj pentru apa de ploaie. Panta de drenaj a apelor pluviale se recomandă a fi de min. 1 %. 

 
EXECUŢIA SISTEMULUI DE PAVAJ FLEXIBIL 
 
1. Execuţia infrastructurii 
 
• decopertare 
• aşternere strat amestecuri granulare / amestecuri cimentate 
• pregătire suprafaţa infrastructurii (eventual membrana geotextil) (operaţiile vor include împrastiere, 

nivelare, compactare etc). 
 
Compactarea se execută pe straturi, cu atingerea gradului de compactare, conform specificaţiilor din 

proiectul de specialitate. 
ATENŢIE: Pantele suprafeţelor vor fi pregătite şi executate la momentul execuţiei infrastructurii! 

Suprafaţa finisată a infrastructurii va reprezenta cota finală pe care va fi aşternut stratul de poză ce va avea 
grosime constantă pe toată suprafaţa de pavat. Suprafaţa finisata a infrastructurii este nivelul reprezentativ ce 
determina cotele finale şi pantele pavajului. Suprafaţa de finisaj a infrastructurii trebuie să aibă panta 
corespunzătoare drenarii şi canalizării apelor pluviale pentru zona respectiva. Panta suprafeţei se 
dimensionează prin proiect. 

ATENŢIE: La etapa realizării suprafeţei de finisaj a infrastructurii trebuie să se verifice pozarea şi 
încastrarea corespunzătoare a tuturor elementelor accesorii ale lucrărilor de pavaj (bordurile de oprire şi 
delimitare; ramele căminelor de vizitare, capace sau alte elemente de instalaiii şi utilităţi în general rigole sau 
canale pentru evacuarea apelor de suprafaţa etc). 

Elementele accesorii vor trebui să fie bine fixate şi protejate printr-o compactare corespunzătoare sau 
înglobate în beton turnat la fata locului şi poziţionate la cote definitive. 

Grosimea acestui strat va fi: 
* 20 - 30 cm pentru zone carosabile (parcari mijloace grele de transport) 
* 15 - 20 cm pentru zone necarosabile (parcari autovehicule usoare); 

 Terenul consistent, consolidat in timp, nu mai necesita decopertarea si va fi suficient sa se 
astearna doar un strat de 10 - 15 cm de piatra sparta sau balast corespunzator ca si 
granulometrie – pentru trotuare Dragus 10cm material granular sortat. 
 
 

2. Execuţia stratului de poză a pavelelor 
 
2.1.  Aşternerea stratului de poză 

Materialul pentru pavaj, (nisip sau criblura cu granulatie de 2/5 mm - 2/7 mm) se va aşterne uniform, cu 
o grosime de circa 3- 5 mm şi se va nivela. 
2.2 Aplicarea de şabloane de ghidare 



Cu ajutorul şabloanelor de ghidare, din metal sau din lemn, se realizează panta de 1% - 2% şi se 
aşează la 5-10 mm deasupra înălţimii de cota, pentru a preveni eventuale blocaje. 
2.3 Nivelarea patului pentru pavaj 

Se complecteaza nisipul/criblura in locurile in care lipseşte şi se nivelează surplusurile cu dreptarul. 
Apoi se indepărteaza şabloanele de ghidare, şi in şanţurile rămase se complecteaza cu criblura. Pe patul pentru 
pavaj gata nivelat nu se mai calea.  
2.4. Crearea de borduri, drept şabloane de ghidare. 

în cazul suprafeţelor inguste sau in cazul drumurilor, bordura poate servi drept şabloane de ghidare. 
Atunci trebuie să se ia in considerare necesitatea poziţionării acestei bordurii la circa 1cm adâncime fata de cota 
pavajului. 

Stratul de poză trebuie să aibă o grosime cuprinsă între 3 - 5 cm. Se recomandă o grosime de 5 cm a 
stratului de poză in special la infrastructuri deosebit de rigide (de exemplu pe amestecuri cimentate sau 
betonate, de regula in variantele ce includ trafic auto uşor. 

în cazul proiectării unor infrastructuri sau plăci impermeabile, stratul de poză va fi proiectat obligatoriu 
cu posibilitate de drenaj fară modificări ale caracteristicilor granulomere ale nisipului, (folosirea de agregate cu 
duritate ridicata, amestecuri cu adaosuri etc). 

 ATENŢIE : Definitivarea stratului de poză nu se va executa la temperaturi sub 0°C! 
 

3.       Execuţia stratului de pavele 
 
3.1. Dispunerea  pavelelor. 

La punerea in opera cărămizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai mulţi paleti. Dispunerea 
se incepe, după posibilităţi cu zona dreaptă sau cu unghiul drept. Dupa primele 4-5 şiruri, se continuă lucrarea 
numai de la suprafeţele deja executate (de la cap). Se va respecta o grosime a rosturilor de cel puţin 3-5 mm 
pentru a putea compensa tolerante dimensionale ale pavelelor. Odată cu avansarea in dispunerea pavajului, se 
adaugă intotdeauna, simultan, nisip in rosturi. 
3.2. Trasarea pavelelor in vederea realizării modelului proiectat. 

Taserea pavelelor se va realiza cu ajutorul unor lucrări de trasare cu sfoară de ghidaj în aliniament (sau 
alte instrumente pentru trasare). Trasarea se execută pe tronsoane (circa 1,0-1,5 m), pentru a menţine 
respectarea alinierii, in special in cazul modelelor de pavaj in formă de "ţesut", "cot" şi "os de peste". în cazul 
ţeserilor cu model neordonat, alinierea se face doar pe direcţia lungimii. 
3.3. Debitarea şi fasonarea elementelor accesorii din pavele. 

Se realizează cu o maşina de debitat electrică cu umezire, cu disc-diamantat. în cazul suprafeţelor mici, 
se poate folosi şi un şlefuitor la care se ataşează o pânză de disc-diamantat, pentru taiere fără umezire. Pentru 
aceasta se realizează o tăietură adâncă de 2cm pe suprafaţa vizibila şi o tăietura pe partea din spate a 
cărămizii pentru a o secţiona după dorinţa. 
3.4. Rostuirea (umplerea rosturilor) din suprafaţa pavată 

Pavajul va avea obligatoriu rosturile umplute. în caz contrar pavajul poate deveni instabil şi conduce la 
deteriorări vizibile ale formei suprafeţei generale precum şi la distrugerea pavelelor. Finisajul rosturilor se 
executa pe vremea uscată, cu nisip uscat şi curat, exclusiv de concasare, de exemplu nisip de cuarţ 0/2 sau 
0/21 mm. Nisipul va fi lipsit de impurităţi sau părţi foarte fine şi/sau mâloase. Pentru rosturile largi (suprafeţe 
pavate ecologice) se poate folosi ca material de umplere criblura (de exemplu, 2/5 mm -nisip filtru). 
3.5. Compactarea stratului de pavele 

Se vor folosi compactoare mecanice cu placă vibratoare plată, din material plastic sau cu membrana de 
cauciuc de protecţie, pentru o compactare uniformă şi evitarea degradării pavelelor. Placa vibratoare trebuie să 
fie în stare bună de funcţionare şi trebuie să fie bine curăţată şi uscata. înainte de compactare, suprafaţa pavată 
se va mătura bine şi se va curata. Suprafaţa de compactat trebuie să fie de asemeni uscata. Se vor verifică 
marginile laterale ale suprafejei de pavaj, iar în cazul în care acestea nu sunt fixate, se vor asigura împotriva 
deplasări.. 

Operaţia de compactare se va începe de la margine spre mijlocul pavajului. în cazul suprafeţelor cu 
latime mare, compactarea se poate realiza şi oblic - în diagonala. Compactarea suprafeţelor înclinate se va 
executa pependicular pe pantă şi începând de jos în sus. 
3.6. Rostuire ulterioara compactării 
După compactare se completează cu nisip rosturile necesare, in vederea colmatarii finale ale acestora. Operaţia 
se execută prin împrastieri succesive, repetate.  
 3.7.   Udarea suprafeţei 

Dupa compactare şi colmatarea finală a rosturilor cu nisip, suprafaţa se udă cu un furtun de gradina. 
ATENTE: Curăţirea finala prin maturare a suprafejei se va efectua după un interval de câteva zile! 

Pozarea fiecărei pavele se va face cu atenţie şi îngrijire, astfel încât montajul să se facă fără deranjarea din 
poziţie sau cota a pavelelor adiacente deja montate! 



Ritmul de montaj va fi adaptat astfel încât să nu se monteze pavele prin forţare sau tensionarea 
elementelor adiacente! Este strict necesară respectarea ordinii de montaj, pe tipo-dimesniuni şi culori, conform 
proiectului! 

Montajul se va executa în cadrul aceleiaşi etape cu pavele din cel puţin trei paleţi diferiţi, pentru 
uniformizarea de culoare a suprafeţei in execuţie! 

Pavajul nu va fi supus altor încărcări în afara trecerii pavatorului şi a utilajelor sale de execuţie strict 
necesare (exclusiv trafic auto) până la definitivarea compactării finale şi colmatarii de completare a rosturilor! 

în consecinţa organizarea de şantier va ţine seama de ordinea operaţiunilor pe suprafeţe (fronturi) de 
lucru, pentru fluidizarea aprovizionării şi operaţiunilor de execuţie. 

 
Executarea lucrărilor pe timp friguros 

Fixarea în nisip şi vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi numai nisip 
uscat. Fundaţiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste + 5°C, fiind interzisă execuţia lor pe timp de 
ploaie sau burniţa. 

Executarea lucrărilor pe timp friguros se va face în conformitate cu prevederile din "Normaiivul pentru 
realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" indicativ C16 - 84. 

 
Controlul calităţii la recepţia lucrărilor 

Se va verifica: 
• existenta şi completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe şantier; 
• corespondenta dintre proiect, detalii şi punerea în operă; 
• asamblarea corectă a elementelor componente; 
• existenta şi traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie; , 
• dacă s-a realizat umplerea uniformă a rosturilor cu nisip fin; 
• dacă sunt pavele sparte sau ştirbite. 

Defecţiunile constatate se vor menţiona în procese verbale şi vor fi remediate.  
 

Măsuri de întreţinere şi exploatare  
Beneficiarul, pe tot parcursul exploatării, trebuie să: 

• verifice vizual starea pavajelor; 
• protejeze pavajul de substanţe chimice (clor, acizi, săruri); 
• folosească pentru deszăpezire unelte sau utilaje cu lame metalice. 
 
Masuratoare si decontare 

Pavajele   se   măsoară   şi   se   decontează   la   metru   pătrat  suprafaţa   real   executata. 
 Bordurile puse în operă se măsoară la metru liniar real executat. 

 
 

CAIET DE SARCINI  PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DE AMENAJARE 
PEISAGISTICA 

 
 EXECUTIA DECOPERTARILOR: 
 Operatia de decopertare se va executa manual, de la nivelul terenului natural existent pana la o cota 
cuprinsa intre - 0,20 si - 0,10 m, cu scopul de a decapa stratul vegetal existent si de a pune pamant vegetal 
proaspat. 
 a). Prescriptii tehnice de baza: 
 - terenul din jurul decopertarii nu trebuie sa fie incarcat cu nici un fel de materiale pentru a evita 
impurificarea; 
 - pamantul rezultat din decopertare sa nu fie depozitat la o distanta mai mica de 1,00 m fata de 
marginea terenului pe care se executa decopertarea; 
 - pamantul rezultat din operatia de decopertare va fi transportat intr-un loc special destinat, prin grija 
executantului lucrarii; 
 b). Reguli obligatoriu de respectat: 
 - grosimea medie a stratului decopertat sa fie de 0,15 m; 
 - nu se va pune pamant vegetal proaspat adus peste terenul nedecopertat; 
 - aprovizionarea cu pamant vegetal se va face numai cu acordul specialistului in domeniu si in cantitatile 
prevazute de catre acesta; 
 - pamantul rezultat din sapaturi si care nu se va folosi pentru umplutura, se va transporta prin grija 
executantului, de pe amplasament, in locuri special amenajate. 



 
REALIZAREA STRATULUI DE PAMANT VEGETAL Si A LUCRARILOR DE AMENAJARE PEISAGISTICA 
 
 Umplutura de pamant vegetal care se va realiza peste nivelul terenului existent dupa decopertarea 
statului vegetal existent si indepartarea lui, la o adancime medie de 0,10 m de la cota terenului natural. 
Umplutura se va realiza din pamant vegetal si va avea dupa compactare 0.15 m grosime. 
 Pentru asigurarea gradului de compactare necesar pentru umplutura de pamant vegetal se vor face 
verificari conform normativelor in vigoare ( C 29 - 85 caiet 1-6, P792, C169-88, C56-85, STAS 9580/89 si Ghidul 
pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat al terasamentelor GE 026-97). 
 Pentru obtinerea unui strat de pamant vegetal corespunzator din punct de vedere calitativ se vor 
executa obligatoriu urmatoarele operatii: 
 - imprastierea uniforma a pamantului vegetal pe intreaga suprafata ce va fi amenajata; 
 - nivelarea mecanica si manuala a suprafetei ce va fi amenajata; 
 - frezarea solului ; 
 - nivelarea si tavalugirea stratului de pamant vegetal; 
 - Iucrari de pregatire in vederea plantarilor; 
 - aprovizionarea cu apa; 
 - in cazul puietilor fara balot se vor executa operatiile urmatoare: 
fasonarea radacinilor, mocirlitul, tratamentul fito- sanitar, daea este eazul; 
 - ierbicidarea in vederea pregatirii terenului pentru plantare sau insamantare; -plantarea arborilor sau 
arbustilor; 
 - insamantat iarba de gazon si plantat florile ornamentale in mozaicuri, rondouri sau rabaturi; 
 - udarea suprafetelor amenajate; 
 - retusarea/finisarea suprafetelor afectate de lucrari. 
 
 GAZONAREA TERENULUI: 
 In vederea realizarii spatiilor verzi se va folosi metoda de insamantare directa a gazonului. Operatiunile 
de realizare a gazonului sunt: 

 asternerea stratului vegetal in grosime de 15 cm 
 asternerea stratului de nisip in proportie de 20 % din grosimea stratului vegetal dupa care se 

amesteca cu freza mecanica 
 erbicidarea terenului - se va folosi erbicid dupa care se lasa o perioada de minim 7 zile; pentru a 

avea efectul sconta, adica o rasarire uniforma fara buruieni;  
 mobilizarea solului cu freza mecanica din nou;  
 nivelarea solului;  
 ingrasarea;  
 semanat eu o cantitate de 3 kg/100 mp;  
 incorporat samanta la 0 adancime de 1 - 1,5 cm - tavalugit dupa semanat;  
 udat; 

 
 Lucrari de ingrijire a gazonului dupa rasarire: 
 In toate spatiile amenajate   se va folosi samanta de gazon englezesc in cantitate de 3 kg/100 mp. 
Lucrarile de ingrijire dupa rasarire sunt: 

 udatul constant, se va face in perioadele din zi cand insolatia nu este puternica (dimineata sau 
seara tarziu ) 

 ingrasatul ( ingrasaminte chimice NPK + microelemente )  
 tunderea gazonului se va face de 2 ori pe luna in conditii climatice normale  
 aerisirea plantelor la radacina;  
 se executa cu un scarificator mic special 

 
 Dintre elementele componente ale spatiilor verzi, gazonul constituie unul dintre cele mai importante 
elemente decorative de vegetatie si are un rol hotarator asupra valorii artistice a operei peisagere. Gazonul este 
un puternic regenerator al oxigenului din aer, regulator al umiditatii atmosferice, agent distructiv al poluarii 
aerului. 
 Pregatirea terenului: 
 - sapat : 20-30 cm; 
 - nivelat; 
 - maruntit; 
 - tasat. 



 Semanatul gazonului - se face la sfarsitul primaverii, toamna sau primavara devreme, prin imprastiere, 
cu mana, folosind urmatoarea specie de graminee Lolium perenne (raigrasul englezesc). 
Cantitatea de samanta necesara pentru suprafata este de 3 - 3,5 kg /100 m2 

 
 Lucrari de ingriiire: 
 - udarea; 
 - tunderea (cosirea) repetata - atunci cand plantele au inaltimea de 8 - 10 cm, indepartandu-se o treime, 
pana la jumatate din lungimea lor; 
 - tunderea gazonului pe margine (Ianga alei, cladiri, grupuri de plante); 
 - erbicidarea selectiva - impotriva buruienilor din gazon; 
 - greblarea; 
 - scarificare (indepartarea vegetatiei moarte); 
 - supragazonarea; 
 - fertilizarea: 
   - vara: 2- 3 ori se administreaza cantitati mici de azotat de amoniu; 
   - primavara, inainte de pornirea in vegetatie; 
   - iarna: pe solul inghetat sau pe zapada se administreaza superfosfat si apoi se uda. 
 - tratamente de prevenire si combatere a bolilor  si daunatorilor; 
 - tavalugirea (nivelarea); 
 - aerarea; 
 - completarea golurilor din gazon. 
 
 
 UDARILE  
 Materialul vegetal plantat in teren, trebuie sa primeasea 3 udari in perioada martie, aprilie cu norme de 
20 - 80 l pentru exemplarele plantate fara pamant pe radacini , in funectie de volumul gropilor si gradul de 
umiditate a solului - udarea plantelor cu balot trebuie sa asigure penetrarea apei in balot. Asfel pentru o groapa 
cu diametrul de 180 cm in care balotul are 120 cm diametru normal de udare este de 300 I din care 100 I se 
toarna deasupra balotului si 200 I pe conturul gropii 
 - in perioada mai - septembrie normele saptamanale sunt de:  

 10 l pentru arbusti si coniferele mici, 
 15 - 20 I pentru arborii mici,  
 20 - 25 l pentru arborii mijlocii 
 30 - 50 I pentru arborii mari  

            - Plantele acoperitoare de sol cultivate sub arbori si arbusti existenti necesita udarea cu cantitati sporite, 
ca urmare a concurentei pentru apa a sistemelor radiculare si alimentarii efectului precipitatilor interceptate de 
coroanele arborilor si tufele arbustilor. 
 Verificarea legaturilor - prezente pe trunchiurile arborilor ( legarea de tutori legaturile pentru sarmele 
de ancorare ) se slabesc sau se refac pentru a evita strangularile si pentru a se asigura eficacitatea lor. 
 Pulverizarea frunzisului cu apa. 
 Pulverizarea plantelor cu produse antitranspirante se face la rasinoase cu substante speciale, cum 
ar fi latexul de clorura de polivinil care protejeaza frunzisul de deshidratare in perioada de primavara - inceput 
devara. 
 Afanarea solului pentru a evita pierderile de apa. 
 Mulcirea solului des folosite este scoarta de pin si frunze semi-descompuse, paie sau iarba cosita in 
strat de 4 - 5 cm care se aseaza dupa afanarea solului - Combaterea bolilor si daunatorilor este necesara 
pentru evitarea suprapunerii acestor factori de solicitare suplimentara peste stresul de transplantare. 
 
 LUCRARI DE FINISARE A SPATIILOR VERZI AMENAJATE: 
 Pentru executia lucrarilor de finisare se va acorda atentie sporita tuturor detaliilor de realizare conform 
proiectului a rondourilor, mozaicurilor florale, suprafetelor insamantate cu iarba de gazon, aliniamentele de 
arbori si arbusti ornamentali. 
 Se va verifica starea de vegetatie a florilor ornamentale plantate si acolo unde se observa ofilierea 
acestora, vor fi inlocuite; 
 
 Materiale:   
 Pamant vegetal: 
 Pamantul vegetal necesar realizarii stratului fertil pentru plantele ornamentale ce vor fi plantate se va 
aproviziona din zona. Aceste se va transporta cu mijloace auto prin grija executantului lucrarii. 
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 Apa: 
 Apa utilizata pentru operatia de udare a plantelor ornamentale si gazonului poate sa provina din sursele 
de apa aflate in apropierea spatiilor amenajate. Apa folosita trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate 
prevazute in STAS 790-84.  
 lerbicide si ingrasaminte artificiale 
 Achizitionarea ierbicidelor si ingrasamintelor artificiale  se va face numai de catre personal specializat. 
Se recomanda folosirea ierbicidului universal si ingarsamantului chimic NPK +Zn Mg. 
 
 CONTROLUL CALITATII LUCARILOR DE AMENAJARE PEISAGISTICA 
 Controlul calitatii lucrarilor se va face pe faze de executie a acestor lucrari. 
 - Se va verifica modul de realizare a decopertarii si a suprafetei pregatite pentru a fi acoperita cu stratul 
de pamant vegetal proaspat. 
 - Se va verifica uniformitatea, nivelarea si compactarea stratului de pamant vegetal; 
 - Se va verifica modul de realizare al gropilor pregatite pentru plantat; 
 - Se va verifica modul de pregatire a plantelor ornamentale in vederea plantarii;  
 - Se va verifica modul de realizare al plantarii, insamiantarii si ierbicidarii. 
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