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GHID PRIVIND ELABORAREA DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII DE
LUCRĂRI ŞI OBIECTE DE CONSTRUCŢII PENTRU INVESTIŢII REALIZATE DIN
FONDURI PUBLICE

Indicativ P 91/1-02

1. GENERALITĂŢI
1.1. Prezentul ghid reglementează modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru
lucrări noi de construcţii şi de montaj, precum şi pentru lucrări de intervenţii la construcţii şi instalaţii aferente, care se
execută de către unităţile specializate de construcţii (societăţi comerciale cu capital de stat sau privat) pentru investiţii
realizate din fonduri publice.
1.2. Ghidul poate fi utilizat atât la estimarea preţului lucrărilor de către investitor/beneficiar, la contractarea
lucrărilor de către unităţile de execuţie cât şi la verificarea acestui preţ de către organele de control financiar.
1.3. Prevederile din ghid au în vedere recunoaşterea principiului concurenţei în achiziţia lucrărilor de construcţii
în general şi în special în cazul investiţiilor realizate din fonduri publice şi ca urmare, nu cuprinde limitări valorice ale
cheltuielilor specifice unităţilor de execuţie (cheltuieli indirecte şi profit), specificând în acest sens conţinutul posibil al
acestora.
Elaborat de:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR –
INCERC

Aprobat de:
MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI, cu ordinul
nr. 1568 din 15.10.2002

1.4. Devizele se întocmesc pe categorii de lucrări utilizându-se indicatoarele de norme de deviz recunoscute de
organismele cu atribuţii în domeniu sau propriile consumuri de resurse corespunză-toare tehnologiilor de execuţie ale
unităţilor de construcţii, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în proiectele tehnice, în
caietele de sarcini şi în concordanţă cu actele normative şi reglementările în vigoare.
1.5. Prevederile ghidului se aplică la elaborarea devizelor pentru lucrările de construcţii aşa cum sunt definite
acestea în clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), aprobate prin HG 656/ 1997 şi care sunt prezentate
în Anexa 1.
1.6. Pentru corecta înţelegere a noţiunilor, pe lângă explicarea directă în textul ghidului, în Anexa 2 se prezintă
definiţii, inclusiv clarificări necesare asupra conţinutului termenilor utilizaţi.

2. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ CE SE ELABOREAZĂ ÎNTR-O ACŢIUNE
DE ÎNTOCMIRE A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRĂRI
În funcţie de momentul elaborării documentaţiei tehnico-economice aceasta se structurează în:
a) Documentaţia prealabilă întocmirii devizului pe categorii de lucrări care cuprinde:
– antemăsurătoarea;
– listele cu cantităţile de lucrări aferente fiecărei categorii de lucrări;
– listele de utilaje şi echipamente.
b) Elaborarea efectivă a devizului pe categorii de lucrări.
c) Documentaţia ulterioară elaborării devizului pe categorii de lucrări care cuprinde extrasele de resurse
(materiale, manoperă, utilaje de construcţii, transport).
În funcţie de elaboratorul documentaţiei tehnico-economice, aceasta poate fi:
a) elaborată de către proiectant (antemăsurătoarea, listele cu cantităţile de lucrări aferente fiecărei categorii
de lucrări şi listele cu utilaje şi echipamente).
b) elaborate de executant (devizul pe categorii de lucrări şi extrasele de resurse).

2.1. Antemăsurătoarea
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2.1.1. Antemăsurătoarea este piesa scrisă prin care se determină cantităţile de lucrări din fiecare articol necesar a
se executa la o categorie de lucrări din cadrul unui obiect.
2.1.2. Antemăsurătoarea stă la baza întocmirii listelor cu cantităţi de lucrări aferente fiecărei categorii de lucrări.

2.2. Listele cu cantităţile de lucrări
2.2.1. Listele cuprind cantităţile de lucrări completate pe capitole aferente categoriilor de lucrări din cadrul unui
obiect de construcţie.
2.2.2. Executanţii (ofertanţii) au deplină libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de
execuţie, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte
acte normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor.
2.2.3. Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 şi indicatoarele de norme de deviz seria 1981
revizuite şi completate după 1998, pot fi folosite în mod orientativ atât de proiectant cât şi
de ofertant în descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare şi a
consumurilor specifice de materiale, manoperă şi utilaje.
2.2.4. În cazul în care la elaborarea listelor de cantităţi pe articole de lucrări se utilizează indicatoarele de norme
de deviz, aceasta se face ţinându-se seama de domeniul de aplicare a indicatorului, de condiţiile generale şi specifice,
din instrucţiunile de folosire a indicatorului precum şi de generalităţile aferente capitolului în care se încadrează
articolele.
2.2.5. În cazul în care la elaborarea listelor de cantităţi pe articole de lucrări nu se utilizează articole concrete din
indicatoarele de norme de deviz, proiectantul trebuie să facă o descriere cât mai clară a articolelor din listă, în aşa fel
încât să dea posibilitatea executantului să aprecieze corect toate operaţiile tehnologice necesare a se executa în cadrul
acestei descrieri şi respectiv să evalueze costurile aferente.
Articolele astfel stabilite trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
 să corespundă unor categorii de lucrări distincte;
 să reprezinte o activitate pentru care natura resurselor semnificative să fie omogene;
 să reprezinte o activitate a cărei desfăşurare în timp să se facă cu continuitate, pe segmente tehnologice,
astfel încât să fie evitate întreruperile determinate de necesitatea unei alte activităţi distincte.
2.2.6. Fiecărui articol de lucrare, indiferent de modul de constituire a listelor cu cantităţile de lucrări, i se
atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură.
În cazul în care la întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări se utilizează indicatoarele de norme de deviz,
simbolul articolului va fi cel din indicator.
2.2.7. Cantităţile de lucrări se stabilesc corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură
corespunzătoare acestuia (m, mp, mc, kg, to, buc, mii buc. etc.).
2.2.8. Cantităţile de lucrări astfel stabilite se grupează pe capitole de lucrări, pe categorii de lucrări şi obiecte de
construcţii.
2.2.9. Lucrările necesare transportului şi manipulării pământului, pentru umpluturi sau rezultat din săpături, se
înscriu în antemăsurătoare ca articole distincte. Cantităţile aferente acestor lucrări se determină corespunzător
următoarelor situaţii.
2.2.9.1. Pentru manipularea pământului în vederea transportului sau în cazul săpăturii executate manual se ia în
considerare încărcarea manuală în mijlocul de transport, iar în cazul săpăturii executate mecanic se ia în considerare
încărcarea directă în mijlocul de transport.
2.2.9.2. Pentru realizarea umpluturilor se pot lua în considerare următoarele variante:
a) executarea manuală;
b) executarea mecanizată;
c) ambele variante de execuţie.
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2.3. Listele de utilaje şi echipamente
2.3.1. Se întocmesc liste separate pentru utilaje şi echipamente tehnologice şi pentru utilaje şi echipamente
funcţionale.
2.3.2. Pentru utilaje şi echipamente tehnologice care se montează se întocmesc liste separate la fiecare obiect de
construcţie.
2.3.3. Pentru fiecare tip de utilaj sau echipament tehnologic care se montează, cuprins în listă, se va prevedea un
articol de lucrare în care se încadrează montarea acestuia, precum şi cantitatea şi unitatea de măsură a articolului de
lucrare respectiv. În cazul în care transpor-tul utilajelor şi echipamentelor, inclusiv manipulările aferente, se efectuează
de către executant, cheltuielile pentru aceste operaţiuni se includ în devizele pe categorii de lucrări la articolele pentru
montarea utilajelor şi echipamentelor respective.
2.3.4. Pentru utilajele şi echipamentele funcţionale care necesită montaj se întocmesc liste separate pe fiecare
obiect, în acelaşi mod cu cele precizate la pct. 2.3.3.

2.4. Extrasele de resurse
2.4.1. La nivel de documentaţie economică întocmită de executant (ofertant) se întocmesc extrase de resurse.
2.4.2. Pentru fiecare deviz pe categorii de lucrări se întocmesc următoarele tipuri de extrase:
a) extras de materiale;
b) extras de forţă de muncă (mâna de lucru);
c) extras de utilaj de construcţii;
d) extras de transporturi.
2.4.3. Cantităţile din extrasele de mai sus se determină pe baza cantităţilor din articolele de lucrări prevăzute în
antemăsurătoare şi pe baza consumurilor din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii.

3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRĂRI
3.1. Devizul pe categorii de lucrări este piesa scrisă din cadrul documentaţiei economice prin care se determină
valoarea fiecărei categorii de lucrări pe baza consumurilor de resurse din articolele de lucrări şi a preţurilor unitare ale
acestor resurse.
3.2. Devizul pe categorii de lucrări se elaborează pe baza listelor cu cantităţile de lucrări aferente fiecărei
categorii, pe capitole şi subcapitole de lucrări.
3.3. Valoarea devizului pe categorii de lucrări se poate prezenta în baza unui deviz structurat pe capitole de
cheltuieli (aşa cum este prezentat în acest ghid) sau a unuia, în preţuri unitare sau în ambele moduri, în funcţie de
cerinţele investitorului sau de reglementările în vigoare privind procedura de achiziţii pentru lucrările publice.
Valoarea de deviz a fiecărei categorii de lucrări se determină ca sumă a următoarelor capitole de cheltuieli:
 cheltuieli directe pe categorii de resurse (materiale, manoperă, utilaj, transport);
 alte cheltuieli directe, determinate de taxe datorate de către agentul economic (executantul) potrivit
prevederilor legale în vigoare (CAS, şomaj, sănătate, fond risc, şi alte cheltuieli de aceeaşi natură);
 cheltuieli indirecte;
 profit.

3.3.1. Cheltuielile directe pe categorii de resurse se constituite după cum urmează:
a) cheltuieli cu materialele, din valoarea materialelor (produselor) ce se pun în operă, la nivel de producător (care
include şi cheltuielile cu aprovizionarea) în cantităţile rezultate din listele cu cantităţile de lucrări; în cazul materialelor
aprovizionate din import se includ şi taxele, precum şi comisionul vamal;
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b) cheltuieli cu manopera în care se cuprinde totalitatea cheltuielilor în lei efectuate de unitatea de execuţie cu
forţa de muncă necesară realizării lucrărilor de construcţii montaj (inclusiv obligaţiile legale ale agenţilor economici
prevăzute de lege, cum ar fi – CAS, fond de risc, fond de şomaj, fond de sănătate. etc.).
Cheltuielile cu manipulările care sunt prezentate în mod orientativ în Anexa 4 se vor include în manopera
directă, acolo unde este cazul.
c) cheltuieli cu utilajele care cuprind cheltuielile ce se efectuează cu utilajele de construcţii ce concură la
realizarea lucrărilor pe durata imobilizării utilajului pentru efectuarea lucrării;
d) cheltuieli cu transportul în care se cuprind:
 cheltuieli cu transportul materialelor, prefabricatelor, confecţiilor, utilaje şi echipamente, de la producător
sau furnizor la locul de punere în operă (în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat), incluzându-se, dacă este
cazul şi depozitul intermediar;
 cheltuieli cu transporturi (tehnologice), dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport
pământ, beton, mortar, moloz);
 cheltuieli cu transportul utilajelor de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru sau de la
furnizorul de utilaje la punctul de lucru.
Detalierea pe elemente a transporturilor este prezentată în mod orientativ în Anexa 5.
3.3.1.1. Cheltuielile se înregistrează pe categorii de resurse (materiale, manoperă, utilaj şi transport), pe articole
de lucrări, pe subcapitole şi pe capitole de lucrări obţinându-se totalul cheltuielilor directe pe categorii de lucrări.
3.3.1.2. Cheltuielile directe pe categorii de resurse se determină prin înmulţirea preţurilor unitare aferente
resurselor cu cantităţile aferente articolelor de lucrări din listele cu cantităţi (antemăsurătoare).
3.3.1.3. Preţurile unitare aferente articolelor de lucrări reprezintă produsul dintre consumurile specifice de
resurse şi preţurile, respectiv tarifele aferente fiecărei categorii de resurse.
3.3.1.4. Pentru aprecierea consumurilor de resurse se pot utiliza atât norme de consumuri de resurse din
indicatoarele de norme de deviz cât şi consumuri proprii de resurse.
3.3.1.5. Pentru lucrările care nu se regăsesc în indicatoare, executantul are libertatea de a aprecia consumurile de
resurse corespunzătoare tehnologiilor de execuţie pe care le utilizează, cu condiţia respectării exigenţelor calitative şi
cantitative prevăzute în proiectul tehnic şi Caietul de sarcini, în concordanţă cu prevederile din actele normative în
vigoare.
3.3.1.6. Preţurile unitare, aferente resurselor din articolele de lucrări, prevăzute în listele cu cantităţi, au
următoarele caracteristici:
 materiale – preţuri ale producătorilor (furnizorilor) de la care executantul se aprovizionează, exclusiv
TVA;
 manopera – tarife medii orare, practicate de executant pentru plata forţei de muncă, pe categorii de
meserii aferente categoriilor de lucrări, conform listei meseriilor, utilizate în construcţii în concordanţă cu
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), prezentată în Anexa 3;
 utilaje – tarife medii orare pentru utilajele de construcţii din dotarea unităţilor de execuţie sau a celor
practicate de unităţile prestatoare de servicii, necesare pentru execuţia lucrărilor;
 transport – tarife, care după caz sunt aprobate, la nivel naţional, de foruri competente (SNCFR), în
funcţie de categoriile de transporturi utilizate, de distanţe şi cantităţi.
3.3.1.7. La lucrările la care autoritatea contractantă pune la dispoziţia executantului materiale şi furnituri, care
sunt cuprinse în devizele-ofertă, valoarea acestor materiale şi furnituri se va scădea din punct de vedere strict financiar
din situaţiile de plată aferente, pe măsura consumării lor, conform preţurilor unitare din ofertă, raportate la cantităţile
real executate.
3.3.2. Alte cheltuieli directe care se trec în devizul pe categorii de lucrări, sub total parţial al cheltuielilor
directe, sunt determinate de aplicarea taxelor potrivit prevederilor legale în vigoare, ce intră în obligaţia agenţilor
economici. Valoarea acestor cheltuieli rezultă prin aplicarea la manopera directă rezultată din totalul parţial al
cheltuielilor directe, a cotelor prevăzute în reglementările în vigoare pentru CAS, şomaj, sănătate, risc şi altele.
3.3.3. Cheltuielile indirecte la nivelul unui deviz pe categorii de lucrări se determină prin aplicarea unei cote
aferente acestora la valoarea TOTAL – CHELTUIELI DIRECTE. Această cotă se stabileşte de către fiecare unitate de
execuţie pe baza propriilor analize.
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În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică prin negociere cu o singură
sursă, autoritatea, pe baza informaţiilor şi datelor pe care le deţine va stabili cota de cheltuieli indirecte.
Conţinutul cheltuielilor indirecte este foarte divers, drept care în Anexa 6 se prezintă o detaliere a acestora pe
următoarele componente:
– Cheltuieli de interes general şi de execuţie a lucrărilor;
– Cheltuieli administrativ-gospodăreşti;
– Cheltuieli neproductive;
– Cheltuieli privind asigurarea lucrărilor de construcţii.
3.3.4. Profitul, respectiv cota aferentă acestuia, este specific şi se stabileşte de fiecare unitate de execuţie, pe
baza analizelor privind eficienţa şi rentabilitatea unităţii în condiţiile de piaţă liberă şi/sau de conjunctura economicofinanciară a perioadei, şi nu în ultimul rând, de marja de risc pe care şi-o asumă.
Valoarea profitului se determină prin aplicarea acestei cote la suma dintre valoarea TOTAL – CHELTUIELI
DIRECTE şi cea a CHELTUIELILOR INDIRECTE.
3.3.5. Valoarea devizul pe categorii de lucrări, rezultă din însumarea valorilor totale ale cheltuielilor directe
corespunzătoare pentru fiecare categorie de resurse (materiale, manoperă, utilaj, transporturi) la care se adaugă
valoarea corespunzătoare cheltuielilor indirecte şi respectiv profit.
3.4. Formularul pentru devizul pe categorii de lucrări este prezentat în Anexa 7 şi se completează ţinând seama
de precizările din formular şi de indicaţiile de mai jos:
3.4.1. Articolele de lucrări grupate pe capitole şi subcapitole de lucrări împreună cu unităţile de măsură şi
respectiv cantităţile lor se înscriu în coloanele 1, 2, şi 3.
3.4.2. Preţurile unitare de deviz ale articolelor de lucrări pe elemente de cheltuieli materiale, (lei/m; lei/buc;
lei/kg etc.); manoperă (lei/oră;), utilaje de construcţii (lei/oră) şi de transport (lei/tone, km etc.) se înscriu în coloana 4.
3.4.3. Valorile parţiale care se înscriu pe elemente de cheltuieli – în coloanele 5-8 ale devizului pe categorii de
lucrări, rezultă din multiplicarea fiecăruia din aceste elemente cuprinse în preţul unitar de deviz al articolului
(materiale, manoperă, utilaj de construcţii şi transporturi) cu cantitatea de lucrare prevăzută în coloana 3 pentru
articolul respectiv.
Valoarea totală de deviz a articolului respectiv care se înscrie în coloana 9 a devizului pe categorii de lucrări,
rezultă din însumarea (pe orizontală) valorilor parţiale pe elemente de cheltuieli înscrise în col. 5 - 8 pentru articolul
respectiv.
3.4.4. Valoarea parţială a cheltuielilor directe din devizul pe categorii de lucrări se totalizează pe coloanele 5-9
(material, manoperă, utilaj, transport) pe toate capitolele şi subcapitolele de lucrări.
3.4.5. Valorile cuprinse la alte cheltuieli directe care se referă la CAS, şomaj, sănătate, fond de risc şi alte
cheltuieli, rezultă prin aplicarea cotelor aferente stabilite prin legislaţie, la valoarea rezultată pe coloana 6 a
cheltuielilor directe (manopera) şi se înscriu pe coloana 9.
3.4.6. Prin totalizare pe coloane a valorilor înscrise la cheltuieli directe şi la alte cheltuieli directe se obţine
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE ale devizului pe categorii de lucrări pe elementele de cheltuieli (material, manoperă,
utilaj, transport şi total).
3.4.7. Valoarea cheltuielilor indirecte se determină prin aplicarea cotei de cheltuieli indirecte, specifică fiecărei
unităţi de execuţie la valoarea TOTAL CHELTUIELI DIRECTE din coloana 9 şi se înscrie în coloana 9.
3.4.8. Valoarea profitului se determină prin aplicarea cotei de profit specifică fiecărei unităţi de execuţie, la
suma rezultată dintre valorile din coloana 9 existentă la TOTAL CHELTUIELI DIRECTE şi cea a CHELTUIELILOR
INDIRECTE şi se înscrie în coloana 9.
3.4.9. Prin însumarea pe coloana 9 a valorilor tuturor cheltuielilor (cheltuieli directe, cheltuieli indirecte şi
profit) se obţine valoarea totală a devizului pe categorii de lucrări TOTAL GENERAL.

4. DEVIZUL PE OBIECT
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4.1. Devizul pe obiect de construcţii se întocmeşte pe formularul tip prezentat în Anexa 8 în conformitate cu
indicaţiile din formular şi ţinând seama de următoarele precizări:
4.1.1. În cadrul capitolului I – LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII – se vor înscrie toate categoriile de lucrări,
montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv reţele aferente, (coloana 1) valoarea acestora (coloana 2) şi
după caz repartizarea acestora pe antreprenor (coloana 3) şi subantreprenor (coloana 4).
4.1.2. În cadrul capitolului II – PROCURARE – se vor înscrie cheltuielile cu utilajele şi echipamentele cu
montaj; precum şi cu dotări, inclusiv utilajele şi echipamentele independente cu durată mare de serviciu.
4.1.3. În devizul pe obiect, valorile categoriilor de lucrări, de la capitolul I şi de la capitolul II se introduc
neincluzând TVA.
4.1.4. Valoarea totală a obiectului de construcţie se determină atât neincluzându-se TVA cât şi incluzându-se
TVA.
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ANEXA 1.
CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ (CAEN)
CATEGORIA G – Construcţii
45 – Construcţii
Construcţii de clădiri şi lucrări noi, restaurare şi reparaţii curente
451 – Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului
4511 – Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere. Lucrări de demolare de construcţii şi clădiri:
terasamente; organizare de şantier; lucrări de curăţire; excavaţii şi lucrări de pământ; pregătirea sectorului pentru
excavaţii de pământ (astupare, nivelare etc.)
4512 – Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Lucrări de analiză a terenului de fundare prin foraje şi sondaje; săparea tunelurilor şi galeriilor precum şi orice
alte lucrări de amenajare şi pregătire a terenului, a zăcămintelor pentru agregate minerale.
452 – Construcţii de clădiri şi de geniu civil
4521 – Lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă
Lucrări generale de construcţii pentru ridicarea clădirilor de locuit, industriale, comerciale, publice cu destinaţie
cultural – administrativă, instituţii de învăţământ, medico-sanitare, de cult etc.
Lucrări de construcţii de inginerie civilă ca: poduri şi viaducte, tuneluri şi pasaje subterane; construcţii
industriale şi alte lucrări de inginerie neincluse în alte categorii. În această clasă se include şi montarea şi
executarea clădirilor din prefabricate.
4522 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Lucrări de învelitori, lucrări de şarpante şi terase, lucrări pentru colectarea şi evacuarea apei.
4523 – Construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate sportului
Construcţii de autostrăzi (cu excepţia celor suspendate), şosele, străzi, căi ferate, piste de aterizare – decolare
pentru aeroporturi. Construirea de stadioane, terenuri de golf etc.) exclusiv clădirile.
4524 – Construcţii hidrotehnice
Lucrări de construcţii pentru căile de comunicaţii pe apă, porturi, diguri; construcţii de gospodărirea apelor;
lucrări de construcţii pentru hidrocentrale; lucrări de irigaţii, descărcări, corectarea torenţilor, regularizări şi
apărări de maluri.
4525 – Alte lucrări de construcţii inginereşti
Lucrări de construcţii pentru transport prin conducte, pentru linii de comunicaţii şi linii (cabluri) energetice
magistrale; pentru conducte de transport, linii de comunicaţii şi linii (cabluri) energetice pentru reţeaua locală;
lucrări anexe amenajărilor urbane.
4526 – Alte lucrări specifice pentru construcţii
Lucrări de construcţii specifice cum sunt: îmbunătăţirea terenului de fundaţii, fundaţii, baterea piloţilor, săparea
puţurilor de apă, lucrări de betonare, fasonare şi montarea armăturilor (inclusiv lucrări de sudură), zidărie,
schele, eşafodaje şi alte asemenea lucrări.
453 – Lucrări de instalaţii şi izolaţii
4531 – Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de instalaţii electrice inclusiv montarea armăturii electrice; lucrări de instalaţii electrice la conductele de
apă şi gaze; lucrări de instalaţii electrice la montarea lifturilor şi scărilor rulante; lucrări de montare a
instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a utilajelor contra incendiilor; montarea instalaţiilor de alarmă;
montarea de antene; lucrări pentru sisteme de încălzire electrică şi climatizare etc.
4532 – Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
Lucrări de izolaţii: termică, fonică, hidro şi antivibraţii; lucrări de protecţie anticorosivă.
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4533 – Lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri
şi construcţii inginereşti.
Montarea instalaţiilor de încălzire şi de ventilaţie şi a instalaţiilor de aer condiţionat. Lucrări de dirijarea apei
prin conducte şi lucrări de drenaj; lucrări de montare a conductelor de gaz; lucrări de montaj a echipamentelor şi
utilajelor tehnologice etc.
4534 – Alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare
Montarea de garduri, amenajarea incintelor şi a construcţiilor metalice aferente lor, alte lucrări de construcţii
montaj.
454 – Lucrări de finisare
4541 – Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tencuire cu ipsos şi executarea profilelor din ipsos
4542 – Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (din lemn, metal, materiale plastice şi sticlă).
Excepţii: Lucrările de dulgherie şi tâmplărie cu elemente fabricate de unităţile care le execută se clasifică în
categoria producţiei proprii, după materialul utilizat, ca de exemplu: lucrările din lemn se clasifică în clasa 2030
(Fabrica de elemente de dulgherie şi de tâmplărie pentru construcţii) etc.
4543 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Acoperirea cu ceramică a pereţilor şi podelelor; pardosirea duşumelelor; căptuşirea pereţilor şi lipirea tapetului;
aplicarea lambriurilor etc.
4544 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Lucrări de montare a cercevelelor de ferestre şi a geamurilor, lucrări de vopsitorie şi zugrăveli.
4545 – Alte lucrări de finisare.
Lucrări decorative, alte lucrări de finisare a construcţiilor
455 – Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent.
Servicii de închiriere a utilajelor pentru construirea sau demolarea clădirilor sau a altor construcţii civile, cu
operatori.
Excepţii: Închirierea maşinilor şi utilajelor de construcţii, fără operator, se include în clasa 7132. (Închirierea
maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent.)
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ANEXA 2.
TERMENI UTILIZAŢI
Termeni

Explicitare

1

2

LUCRĂRI DE
CONSTRUCŢII

Sunt ansambluri complexe ce rezultă din activitatea unei multitudini de categorii de întreprinderi
care au scop principal producerea de bunuri imobiliare.
Montarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru funcţionarea unei construcţii ca atare
(obiecte sanitare, instalaţii electrice etc.) precum şi montarea elementelor prefabricate din beton,
structurilor metalice şi tâmplăriei se cuprinde în Secţiunea G - Construcţii.
Montarea sau instalarea echipamentelor industriale executate de către întreprinderile care le produc
se includ în industria prelucrătoare, iar cele montate şi instalate de către întreprinderile de
construcţii se includ în Secţiunea G - Construcţii.
În cazul unităţilor de construcţii care execută elemente prefabricate pe şantiere sau în ateliere,
activităţile acestora se includ tot în Secţiunea G - Construcţii, cu condiţia ca mai mult de jumătate
din cantităţile fizice realizate să fie montate în construcţiile executate de unităţile de construcţii de
care aparţin.

INVESTITOR

Organizaţie (persoană fizică sau juridică), ordonator de credite sau finanţator, care contractează
executarea unui produs sau lucrare de construcţie, cu un furnizor sau antreprenor de construcţii.

BENEFICIAR
(CLIENT)

Destinatar al unui produs (serviciu, lucrare etc.) furnizat de furnizor (SR ISO 8402).
Notă:
1) Într-o situaţie contractuală clientul poate fi denumit „cumpărător”.
2) Clientul poate fi consumator final, utilizator, beneficiar sau cumpărător.
3) Clientul poate fi intern sau extern organizaţiei.

UNITATE

Organizaţie (agent economic, persoană juridică, cu activitate în domeniul construcţiilor (institut
de cercetare/proiectare, întreprindere de execuţie/ exploatare etc.).

ANTREPRENOR

Persoană fizică sau juridică calificată, care se angajează să execute o lucrare de construcţii.

EXECUTANTUL
LUCRĂRII

Parte contractantă care realizează efectiv lucrarea.

FURNIZOR

FONDURI
PUBLICE
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Organizaţie care furnizează un produs clientului
(SR ISO 8402) .
Notă:
1) Într-o situaţie contractuală, furnizorul poate fi denumit „contractant”.
2) Furnizorul poate fi de exemplu, producătorul, distribuitorul, montatorul sau organizaţia
prestatoare de serviciu.
3) Furnizorul poate fi extern sau intern organizaţiei.
Sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele
instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate
României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi
ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale
administraţiei publice locale.

ACHIZIŢIE
PUBLICĂ

Dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică, definită ca autoritate
contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii prin atribuirea unui contract de achiziţie publică.

CONTRACT
ACHIZIŢIE
PUBLICĂ

Contract, încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă şi contractant

ANEXA 3.
LISTA MESERIILOR SPECIFICE ŞI NESPECIFICE
UTILIZATE ÎN RAMURA CONSTRUCŢII 1
7113
711301
711300
711303
711304

SPĂRGĂTORI TĂIETORI ŞI CIOPLITORI ÎN PIATRĂ
– cioplitor în piatră şi marmură
– cioplitor montator piatră, marmură
– gaterist la tăiat blocuri de piatră, marmură
– tăietor şlefuitor, lustruitor piatră, marmură

7121
712101
712102
712103

MUNCITORI CONSTRUCTORI CARE UTILIZEAZĂ TEHNICI ŞI MATERIALE TRADIŢIONALE
– muncitor constructor bârne, chirpici, piatră
– confecţioner plăci din diverse materiale
– confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf

7122
712201
712202
712203
712204
712205

ZIDARI
– sobar
– zidar coşuri fabrică
– zidar pietrar
– zidar şamotor
– zidar roşar – tencuitor

7123
712301
712302
712303

CONSTRUCTORI ÎN BETON ARMAT ŞI ASIMILAŢI
– betonist
– fierar betonist
– montator elemente prefabricate din beton armat

7124
DULGHER
712401 – dulgher
7129
712901
712902
712903
712904
712905
712906
712907
712908
712909
712910
712911
712912
712913
712914
712915
712916
712917
712918
712919

MUNCITORI CONSTRUCTORI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE
– muncitor hidrometru
– pavator
– săpător fântâni
– asfaltator
– cantonier
– chesonier
– constructor căi ferate
– constructor linii tramvai
– drenor canalist
– fascinar
– finisor terasament
– muncitor hidrogeolog
– muncitor constructor şenal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare
– şef echipă întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri
– agent hidrotehnice
– revizor cale sau puncte periculoase
– meseriaş întreţinere cale
– şef echipă întreţinere cale
– meseriaş întreţinere poduri metalice, viaducte şi tuneluri

7131
STRUCTORI DE ACOPERIŞURI
713101 – acoperitor – învelitor ţiglă, azbociment, tablă
7132
713201
713202
713203

PARCHETARI, LINOLIŞTI, MOZAICARI ŞI FAIANŢARI
– faianţar
– montator placaje interioare şi exterioare
– mozaicar

Întocmită după manualul de utilizatori prin « Clasificarea ocupaţiilor din România », elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale împreună cu Comisia Naţională de Statistică.
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713204 – parchetar – linolist
7133
IPSOSARI
713301 – ipsosar
713302 – turnător ornamentalist
7134
713401
713402
713403
713404
713405

MONTATORI DE IZOLAŢII TERMICE ŞI ACUSTICE
– izolator fonic
– izolator frigorific
– izolator hidrofug
– izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie)
– izolator termic

7135
GEAMGII
713501 – geamgiu
7136
713601
713602
713603
713604
713605
713606
713607

INSTALATORI ŞI MONTATORI DE ŢEVI
– detector pierderi apă şi gaze
– instalator apă, canal
– instalator frigotehnist
– instalator încălzire centrală şi gaze
– instalator reţele exterioare apă
– instalator ventilare şi condiţionare aer
– verificator canale subterane

7137
ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCŢII
713701 – electrician în construcţii
7141
714101
714102
714103
714104
714105
714106

ZUGRAVI, TAPETARI, LĂCUITORI ŞI VOPSITORI
– tapetar
– zugrav, vopsitor
– lăcuitor lemn
– vopsitor industrial
– finisor – lăcuitor lemn
– stucatuist

7143
CURĂŢĂTORI DE FAŢADE ŞI COŞURI
714301 – coşar
714302 – curăţitor de faţade
7212
721201
721202
721203
721204
721206
721207
721208

SUDORI ŞI DEBITATORI AUTOGENI
– lipitor de plăcuţe la scule aşchietoare
– sudor autogen
– sudor electric
– sudor automatist
– tăietor de flacără (autogen)
– sudor cu gaze
– sudor în mediu protector

7213
721301
721302
721303
721304
721305
721306
721307
721308

TINICHIGII – CAZANGII
– cazangiu recipiente
– probator hidraulic cazane, ţevi, recipiente
– tinichigiu carosier
– tinichigiu industrial
– tinichigiu de şantier
– tinichigiu structurist de aviaţie
– cazangiu ţevar
– cazangiu formator

7214
CONSTRUCTORI ŞI MONTATORI DE STRUCTURI METALICE
721405 – confecţioner plase din sârmă
14

721406
721407
721408
721409
721410
721411
721419
721420
721421
721422
721423
721424

– formator ţevi prin sudare
– lăcătuş construcţii metalice şi navale
– lăcătuş de mină
– lăcătuş revizie vagoane
– lăcătuş mecanic
– lăcătuş montator
– maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice
– maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu
– constructor şi montator de structuri metalice
– maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor
– nituitor
– lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

7221
FORJORI, ŞTANŢATORI ŞI PRESATORI
722104 – ştanţator
722106 – forjor mecanic
7222
722201
722202
722203
722204

SCULERI
– lăcătuş SDV
– sculer matriţer
– lăcătuş AMC
– lăcătuş mecanică fină

ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE APARATE ŞI ECHIPAMENTE
ELECTRICE ŞI ENERGETICE
724101 – electrician echipamente electrice şi energetice
724112 – montator reglor şi depanator de ascensoare
7241

724401
724402
724404
724405
724406
724407
724408
724409
724410
724411

ELECTROMECANICI MONTATORI ŞI REPARATORI DE INSTALAŢII TELEGRAFICE ŞI
TELEFONICE
– automatist
– electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)
– electromecanic reţele cabluri
– electromecanic reţele linii
– electromecanic telegrafie, telefonie
– electronist telecomunicaţii
– jonctor
– linior
– montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
– electromecanic electroalimentare

7245
724501
724502
724503
724504
724505
724506
724507
724508
724509
724510
724511
724512
724513

ELECTRICIENI. MONTATORI ŞI REPARATORI DE LINII ELECTRICE AERIENE ŞI SUBTERANE
– electricieni exploatare centrale şi staţii electrice
– electrician exploatare reţele electrice
– electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
– electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
– electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale, staţii şi posturi de transformare electrice
– electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice
– electrician montare şi reparaţii
– electrician montator de instalaţii automatizate
– electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
– electrician pentru protecţia catodică
– electrician rural
– electrician de mină
– electrician pentru utilizarea energiei electrice

7244

8281
MONTATORI ÎN CONSTRUCŢII MECANICE
828101 – lăcătuş montator pentru utilaje industriale, de construcţii şi agricole
828102 – pregătitor şi montator utilaje tehnologice
8332
CONDUCĂTORI DE MAŞINI ŞI UTILAJE TERASIERE
833201 – maşinist la maşini pentru terasamente
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833202 – maşinist la instalaţii de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice
833202 – maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea
8333
833301
833302
833303
833304
833305
833306
833307
833308

CONDUCĂTORI DE MACARALE, PODURI MOBILE, LIFTURI SEBTERANE ŞI ASIMILAŢI
– macaragiu
– maşinist pod rulant
– funicularist
– macaragiu macarale plutitoare
– şofer automacaragiu
– supraveghetor staţie şenal navigabil
– funicularist, funiculare pasagere
– docher, mecanizator (muncitor portuar)

8334
OPERATORI LA INSTALAŢIILE DE TRANSPORT MĂRFURI PALETIZATE
833401 – maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare
833402 – maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală
9312
MUNCITORI NECALIFICAŢI LA ÎNTREŢINEREA DE DRUMURI, ŞOSELE, PODURI, BARAJE ETC.
931203 – muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje
931204 – săpător manual
9313
MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE
931301 – muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet
931302 – muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii
9330
933001
933002
933003
933004
933005
933006
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MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN TRANSPORTURI ŞI MANIPULANŢI MĂRFURI
– camionagiu
– cărăuş
– încărcător-descărcător
– legător de sarcină
– manipulant mărfuri
– distribuitor presă

ANEXA 4.
CONŢINUTUL CHELTUIELILOR CU MANIPULAREA MATERIALELOR
1. În cheltuielile cu manipularea materialelor din devizele pe categorii de lucrări se cuprind cheltuielile pentru:
1.1. Încărcările şi descărcările în şi din mijloacele de transport ale materialelor, prefabricatelor,
semifabricatelor, confecţiilor, denumite generic materiale.
1.2. Micile manevrări cu braţele ale vagoanelor şi îndepărtarea materialelor de la liniile ferate pentru
asigurarea gabaritului.
1.3. Apropierea materialelor în raza de încărcare a mijloacelor de transport şi îndepărtarea acestora de la locul
de descărcare a autovehiculelor pentru asigurarea gabaritului de acces la punctul de descărcare.
1.4. Manipulările şi transporturile manuale locale (prin purtat direct, cu roaba etc.) în magazii, depozite şi
şantiere de la locurile de descărcare până la locurile de depozitare şi de la locurile de depozitare la obiectele de
construcţii în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, respectiv până la locurile de punere în operă (în cazul
lucrărilor liniare).
1.5. Aşezarea materialelor în stive, figuri sau în rafturile magaziilor şi depozitelor, precum şi orice
operaţiuni de manipulare – similare celor de mai sus – care intervin pe parcursul transportului materialelor de la
producător la obiectul de construcţii în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, respectiv până la locul de punere
în operă, indiferent dacă materialele trec prin unul sau mai multe depozite ori magazii.
1.6. Retribuţia însoţitorilor mijloacelor de transport – se determină având duratele transporturilor şi
retribuţiile negociate în cadrul unităţii executante.
2. Determinarea cheltuielilor
2.1. Cheltuielile de la punctele 1.1.; 1.2. şi 1.3. se determină folosind normele de muncă pentru încărcăridescărcări elaborate de MTTc în 1987 la care se aplică valoarea tarifară a orei negociate în unitatea ofertantă.
De asemenea, se pot utiliza şi norme de încărcări-descărcări proprii fiecărui ofertant experimentat.
2.2. Determinarea cheltuielilor de pe punctele 1.5. şi 1.6. se face utilizând normele de muncă din capitolele
21 şi 22 – transporturi manuale şi mecanice.
2.3. Nu sunt considerate cheltuieli de manipulare cele rezultate din manipularea:
– pământului de umplutură sau în exces (vezi transportul pământului);
– deşeuri, moloz, alicărie – rezultate din lucrările de execuţie (acestea întră în cheltuieli indirecte);
– echipamentele, utilajele (funcţionale şi tehnologice) ce se preiau de la beneficiar – acestea se
primesc la locul de montaj, restul operaţiunilor se cuprind în norma de montaj;
– produselor de balastieră şi carieră, a apei în cisternă, a căror preţ se determină loco – obiect.
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ANEXA 5.
CONŢINUTUL CHELTUIELILOR DE TRASPORT
1. Transport auto
1.1. Prin cheltuielile cu transportul materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc. se înţeleg cheltuielile ce se
efectuează pentru a aduce materialele de construcţii de la producător la depozitul intermediar (dacă e cazul) de la
depozitul intermediar la obiectul de construcţie, raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, respectiv la locul de punere în
operă în cazul lucrărilor liniare.
Tot în cheltuielile de transport se cuprind şi taxele prevăzute de legislaţie, precum şi cheltuielile determinate de
operaţiuni auxiliare şi adiacente.
1.2. Transportul auto poate fi efectuat cu mijloace din dotarea unităţii executante sau pe bază de contract de
prestaţii de servicii de transport.
1.3. Beneficiarul împreună cu proiectantul va stabili prin proiectul tehnic punctul la care se pot aduce
materialele, punct considerat ca centru de greutate al lucrărilor în cazul în care obiectivul are mai multe obiecte de
construcţii sau la obiect când acesta este unic. În raport cu poziţia acestuia se stabilesc prin proiectul de organizare,
distanţe parţiale şi totale de la staţia de destinaţie la depozitul intermediar cât şi distanţa de la depozitul intermediar la
depozitul de lângă obiect.
1.4. De regulă, materialele, echipamentele şi utilajele (funcţionale şi tehnologice) care necesită montaj, deţinute,
produse sau aprovizionate de către beneficiar, se predau executantului la locul de punere în operă.
În cazul în care acestea se depozitează la un depozit intermediar, iar beneficiarul nu se poate ocupa de
transportul lor, în lista cu cantităţile de lucrări se va cuprinde un articol separat pentru transportul la locul de punere în
operă, operaţie ce intră în valoarea devizului pe categorii de lucrări.
1.5. Nu sunt considerate cheltuieli de transport a materialelor şi ca urmare se constituie în articole separate după
caz, următoarele categorii de transport:
– transportul în cisterne al apei necesare proceselor tehnologice la lucrări cu consum mare de apă amplasate
în locuri izolate şi la care nu se poate folosi o sursă sau o reţea de apă din apropriere (lucrări de drumuri, căi
ferate, construcţii agrozootehnice, îmbunătăţiri funciare, de artă, consolidări de terasamente etc.);
– transportul pământului pentru umpluturi sau rezultat din săpături, precum şi al molozului rezultat din
demolări;
– transportul produselor de balastieră, confecţii şi construcţii metalice, betoane, mortare şi alte
semifabricate atunci când în preţurile de deviz pe articol de lucrare nu s-a prevăzut şi transportul acestora,
respectiv preţul acestora nu este calculat în condiţiile loco obiect, locul de punere în operă.

2. Transportul pe calea ferată
Cheltuielile cu transportul pe calea ferată cuprind toate cheltuielile de transport de la staţia de încărcare
(producător) şi până la staţia de destinaţie sau până la marca de siguranţă ori sabotul de deraiere de la joncţiunea liniei
industriale principale, la linia CFR.
Tot în cadrul acestor cheltuieli se cuprind şi:
– taxele şi tarifele pentru operaţiuni auxiliare şi adiacente, aferente transporturilor (pentru utilizarea
paletelor, pentru manevrarea în raport cu timpul şi joncţiuni pentru cântăriri, recântăriri, pentru spălarea,
dezinfectarea sau curăţirea vagoa-nelor, pentru scrisori de trăsură etc.;
– taxele şi tarifele pentru manevre şi transporturi în interiorul liniilor industriale (tarife pentru manevre în
raport cu distanţa şi numărul de vagoane) efectuate cu mijloacele de tracţiune ale CFR, executantului sau
beneficiarului.
Preţurile unitare exprimate în lei/to sunt calculate sub formă de tabele pe grupe de materiale, şi pe tipuri de
vagoane şi pe distanţe de transport. Valorile din aceste tabele se multiplică cu indicele de creştere a cheltuielilor cu
transportul de mărfuri pe CF care este stabilit de SNCFR, aprobat de Oficiul Concurenţei.
În cazul în care materialele vagonabile se transportă în interiorul liniilor industriale ale beneficiarului sau
constructorului cu mijloacele de tracţiune ale CFR se va avea în vedere cheltuielile de transport pe linia industrială
conform tarifului CFR pentru manevră în raport cu distanţa până la locul de descărcare. De la locul de descărcare până
la obiect se prevede transportul cu auto.
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ANEXA 6.
STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL CHELTUIELILOR INDIRECTE
A. Cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor
1. Retribuţii ale personalului de conducere, tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire şi
pază; impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi la fondul de şomaj, aferente
 Retribuţiile personalului de conducere, tehnic economic, şi de altă specialitate administrativ de deservire al
unităţii, inclusiv indemnizaţiile de conducere, sporul de vechime şi alte drepturi legale din fondul de retribuire
(exclusiv retribuţiile personalului de producţie industrială şi de prestaţii)
 Retribuţiile maiştrilor care participă alături de personalul de execuţie la procesul de producţie, inclusiv
impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi la fondul de şomaj
 Retribuţiile personalului gospodăresc de tot felul (manipulanţi, recepţioneri, încărcători şi descărcători din
cadrul depozitelor centrale, laboranţilor, telefonistelor, conducătorilor de autoturisme, auto-speciale, microbuze,
îngrijitoarelor, personalului de întreţinere şi mici reparaţii la instalaţiile sanitare, de apă, încălzire, iluminat etc.)
inclusiv sporul de vechime şi alte drepturi legale din fondul de retribuire (exclusiv retribuţiile personalului unităţilor de
producţie industrială şi de prestaţii)
 Sumele pentru constituirea fondului de premiere a personalului de conducere în cadrul fondului de retribuire
 Contribuţia la asigurările sociale şi la fondul de şomaj asupra retribuţiilor tarifare, indemnizaţiilor, premiilor şi
altor drepturi legale care se cuprind în această poziţie
 Preliminările constituite pentru plata indemnizaţiilor de concediu de odihnă şi adaosurilor la retribuţia tarifară
pentru depăşirea indicatorilor sau sarcinilor de plan pe trim. IV al anului de raportare, cuvenite personalului de
conducere tehnic, economic, de altă specia-litate, administrativ, deservire şi pază, inclusiv impozitul, contribuţia
asigurărilor sociale şi fondului de şomaj asupra acestor indemnizaţii şi adaosuri
 Retribuţiile privind plata cenzorilor şi a membrilor externi din consiliile de administraţie
2.Cote de cheltuieli indirecte aferente unităţi componente
 Cota – parte din cheltuielile indirecte ale societăţii (antrepriză) repartizată unităţilor componente fără
personalitate juridică dar cu contabilitate proprie
3. Amortizarea mijloacelor fixe de interes general
 Amortizarea împrejmuirilor, clădirilor, instalaţiilor ce le deservesc; birourilor, caselor de fier, fişet-urilor,
maşinilor de scris şi al mijloacelor de calcul; inventarul pentru pază şi stingerea incendiilor; autoturismelor (exclusiv
amortizarea mijloacelor fixe ale unităţilor de producţie industrială şi de prestaţii)
 Chiriile plătite sau datorate pentru mijloacele fixe administrative de interes general şi gospodăresc luate cu
chirie
4. Cheltuieli pentru proiectare, agrementări, studii, cercetări, încercări experimentări, creaţii, invenţii şi
inovaţii
 Cheltuieli aferente lucrărilor de proiectare pentru nevoile proprii, executate de serviciile, secţiile, birourile sau
atelierele de proiectare din cadrul societăţii (exclusiv lucrările pentru investiţii care se suportă din fondurile de
investiţii)
 Cheltuieli pentru agrementări
 Cheltuieli pentru studii, lucrări de cercetare-dezvoltare în folos propriu, altele decât cele realizate din fonduri
speciale constituite la nivel naţional
 Materialele consumate în laboratoarele unităţii pentru încercări, experienţe, probe, creaţii etc., uzura
instrumentelor şi sculelor folosite pentru încercări, experienţe, creaţii etc.
 Plata expertizelor şi consultaţiilor legate de verificarea şi încercarea elementelor de construcţii, precum şi în
probleme de funcţionarea utilajului tehnologic (dacă nu au fost prevăzute în deviz)
 Costul lucrărilor privind implementarea Sistemului de conducere şi asigurarea calităţii lucrărilor
 Cheltuieli privind invenţiile şi inovaţiile care nu se concretizează sau nu se referă la anumite obiective (ex.
taxe de brevet, expertize, cercetări, filme, schimburi de experienţă etc.). Nu se includ acele cheltuieli prevăzute a se
suporta din fondul de cercetare- dezvoltare
5. Cheltuieli cu protecţia muncii
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 Materialele, retribuţiile, impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi la fondul de şomaj, cheltuielile băneşti,
precum şi serviciile secţiilor sau ale terţilor privind:
– tehnica securităţii;
– ventilaţia de protecţia muncii;
– măsuri şi materiale tehnico-sanitare;
– echipament de protecţie;
– echipament de lucru;
– alimentarea specială pentru rezistenţa organismului;
– cercetări şi proiectări privind protecţia muncii;
–instructajul de protecţie a muncii
6. Dobânzi bancare
 Dobânzile plătite sau datorate care potrivit legii se includ în cheltuielile de producţie
 Dobânzile încasate sau cert cuvenite pentru disponibilităţile băneşti din conturile unităţilor de construcţiimontaj, de la băncile finanţatoare
 Spezele bancare (comisioane, taxe etc.)
 Soldul creditor se trece la sfârşitul lunii la rezultatele financiare
7. Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace de calcul automat/mecanizat
 Cheltuieli de proiectare şi implementare a lucrărilor de prelucrare automată sau mecanizată a datelor, dacă nu
se finanţează din alte fonduri
 Costul lucrărilor executate de unităţi specializate de calcul
 Cheltuielile specifice necesare funcţionării mijloacelor de calcul pentru prelucrarea automată sau mecanizată a
datelor (rechizite şi imprimate, panglici, hârtie pentru imprimat, ozalid, energie etc.)
 Amortizarea, întreţinerea şi reparaţiile de orice fel la mijloacele proprii de prelucrare automată sau mecanizată
a datelor
 Retribuţiile cuvenite personalului care deserveşte mijloacele proprii pentru prelucrare automată, impozitul,
contribuţia la asigură-rile sociale şi fondul de şomaj aferente
8. Perisabilităţi în cadrul normelor aprobate
 Perisabilităţile stabilite prin norme aprobate de organele competente la valorile materiale în timpul păstrării şi
manipulării care nu se pot localiza pe lucrări, produse, servicii sau destinaţie. În evidenţă se vor înregistra numai
perisabilităţile efective aprobate în cadrul normelor, dacă nu se datoresc vinovăţiei cuiva
9. Retribuţiile suplimentare ale muncitorilor direct productivi, impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi la
fondul de şomaj asupra retribuţiilor totale ale acestor muncitori
 Premiile din fondul de retribuţie, sporul de vechime, indemnizaţiile plătite pe timpul scoaterii din producţie
potrivit dispoziţiilor legale, indemnizaţiile de concediu şi alte drepturi ce se plătesc din fondul de retribuire, inclusiv
impozitul şi contribuţia la asigurările sociale şi la fondul de şomaj, aferente
 Sumele preliminate pentru constituirea fondului de premiere a muncitorilor direct productivi, impozitul,
contribuţia la asigurările sociale aferente
 Cheltuielile cu plata dublă a orelor suplimentare lucrate în zilele de sărbători legale când procesul de producţie
sau termenele de punere în funcţiune o impun
 Cheltuielile ce privesc plata concediilor medicale plătite, suportate de unitate când acestea sunt mai mici de 10
zile şi nu sunt suportate conform legislaţiei în vigoare din CAS
 Cheltuielile privind acordarea de retribuţii angajaţilor pentru zilele nelucrate, legal acordate cu diferite ocazii:
– evenimente de familie (căsătorii, naşteri, decese etc.)
– pentru donatorii de sânge (două zile lucrătoare plătite)
– concedii de studii plătite
– indemnizaţii de vacanţă (când unitatea stabileşte efectuarea de astfel de cheltuieli pentru oameni cu probleme
deosebite)
10. Cheltuieli privind utilaje de construcţii, sculele şi celelalte obiecte de inventar în folosinţă cu caracter de
producţie (micul utilaj: tomberoane, roabe pe pneuri, rezervoare de depozitare a apei, aparate de sudură
electrică, dispozitive de fasonat,etc.)
 Amortizarea micului utilaj necuprins în devize la capitolul „Utilaj”, precum şi chiria acestui utilaj închiriat de
la terţi
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 Reparaţiile curente ale utilajelor mici, materiale de întreţinere, de uns, de şters, cheltuielile de transport ale
utilajului la şi de la locul de muncă
 Uzarea obiectelor de inventar cu caracter de producţie (tărgi, lăzi, găleţi, târnăcoape, sape, lopeţi, rigle şi orice
fel de scule de producţie)
 Costul transportului uneltelor şi sculelor de la depozitul central la şantier şi de la un şantier la altul
 Retribuţiile tarifare ale mecanicilor de întreţinerea micului utilaj, impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi
la fondul de şomaj, aferente
11. Cheltuieli pentru amenajarea şi întreţinerea şantierului
 Cheltuielile aferente construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor provizorii care se fac pe seama cheltuielilor
indirecte: gherete (cu excepţia celor de pază), eşafodaje, rafturi interioare, schelă capră, schele uşoare suspendate,
podeţe peste şanţuri în incinta şantierului etc.
 Întreţinerea şi repararea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor provizorii de şantier
 Întreţinerea şi repararea drumurilor provizorii interioare, podurilor şi podeţelor din incinta şantierelor
12. Cheltuielile în legătură cu predarea lucrărilor
 Cheltuieli cu transportul şi manipulările efectuate pentru evacuarea deşeurilor, molozului, alicărie etc.,
rezultate din executarea lucrărilor
 Cheltuielile cu retribuţiile inclusiv impozitul, contribuţia la asigurările sociale şi contribuţia la fondul de şomaj
ale personalului care a efectuat spălarea scărilor, pardoselilor, uşilor, ferestrelor, geamurilor, curăţenia interioarelor şi
instalaţiilor
 Cheltuieli pentru executarea măsurătorilor şi de verificare la lucrările de construcţii care ulterior nu se vor
verifica
 Cheltuieli cu manipulările pentru evacuarea de pe şantier, la terminarea lucrărilor, a materialelor pentru care în
normele de deviz se prevăd numai cote de pierderi: cofraje, schele, eşafodaje etc. (retribuţii muncitori, manipulanţi,
costul transporturilor şi utilajelor de ridicare- încărcare)
 Alte cheltuieli pentru predarea lucrărilor de construcţii- montaj către beneficiar
13. Cheltuieli cu transportul muncitorilor
 Costul transporturilor periodice ale personalului nelocalnic care îşi vizitează familia
 Cheltuielile cu transportul personalului muncitor trimis de la unitate, de la un şantier la altul sau de la un loc
de muncă la altul; cheltuielile cu transportul zilnic al muncitorilor, pe distanţele dintre spaţiile de cazare şi locurile de
muncă se suportă din fondul pentru organizarea de şantier
14. Cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor şi refacerilor de lucrări
 Cheltuieli neimputabile pentru efectuarea lucrărilor de remediere a deficienţelor consemnate în procesele
verbale de recepţie, precum şi a acelor lucrări apărute în perioada de verificare în exploatare a comportării lucrărilor de
construcţii-montaj
 Cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor şi refacerilor în timpul execuţiei lucrărilor
15. Cheltuieli de protocol
 Cheltuieli de reprezentare şi transport
16. Cheltuieli pentru reclame, pliante
 Cheltuieli de publicitate – reclamă
17. Cheltuieli pentru şcolarizare
 Cheltuieli pentru pregătirea şi calificarea muncitorilor, pentru schimburi de experienţă şi pentru practică în
producţie
 Cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea de cursuri de ridicare a calificării muncitorilor prin scoaterea din
producţie (plata lecţiilor responsabililor de cursuri alte cheltuieli administrative legate de funcţionarea acestor cursuri)
18. Alte cheltuieli de interes general şi de executare a lucrărilor
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 Cheltuieli cu transportul obiectelor de inventar şi cazarmamentului în folosinţă de la depozitul central, la
şantiere sau de la un şantier la altul
 Costul apei necesare la baracamentele pentru cazarea muncitorilor
 Costurile efective cu cazarea personalului muncitor în cămine de tineret, facturate de alte unităţi (în cazul în
care aceste cheltuieli nu se recuperează de la personal)
 Impozitul pe clădiri şi prime de asigurare
 Taxele pentru verificarea şi marcarea aparatelor de măsurat şi cântărit
 Taxele de circulaţie, parcare etc. plătite conform dispoziţiilor legale
 Chiria terenurilor şi rampelor din gări
 Cheltuieli cu paza militară sau militarizată efectuate de organele de specialitate
 Cheltuielile aferente semnelor de circulaţie (semne avertizoare luminoase pe timp de noapte la lucrările de
canalizare, alimentare cu apă etc.)
 Chiria garaj pentru autoturisme
 Cheltuieli de predare-preluare a unităţilor şi de inventariere a bunurilor
 Cheltuieli pentru prevenirea calamităţilor
 Prime de asigurare pentru mijloace de transport uşor
 Costul lucrărilor de deratizare şi dezinsecţie
 Cheltuieli de topometrie, trasare etc.
 Costul materialelor de propagandă instrucţie educativă pentru prevenirea incendiilor (afişe, panouri, broşuri
etc.)
 Cheltuieli cu personalul de conducere şi administrativ al altor formaţiuni decât ale unităţilor de construcţiimontaj
 Cheltuieli de demontare, transport şi montare a mijloacelor fixe mutate de la o unitate la alta, cu ocazia
transferului
 Cheltuieli privind instalarea minicentralelor telefonice luate cu chirie de la unităţile PTTR (costul proiectului,
valoarea cablurilor etc.)
 Cheltuieli de transport, cazare şi diurnele de deplasare ale personalului însărcinat cu recrutarea forţei de
muncă, precum şi cheltuielile de transport ale muncitorilor recrutaţi din alte localităţi de domiciliu la şantiere, potrivit
dispoziţiilor legale
 Cheltuielile cu supravegherea forţei de muncă specială folosită pe şantiere

B. Cheltuieli administrativ-gospodăreşti
1. Furnituri de birou
 Rechizite
 Imprimate
 Materiale pentru birou, inclusiv hârtia de ozalid, foto, calc şi xerox
 Materiale pentru legatul arhivei cu forţe poprii
2. Cărţi, reviste, şi abonamente
 Cărţi care se procură din fondurile activităţii de bază
 Reviste şi diferite publicaţii de specialitate
 Buletine speciale de uz intern
 Cataloage furnizori (produse/preţuri)
 Specificaţii tehnice – norme de deviz
 Colecţiile de acte normative STAS-uri, norme interne etc.
3. Cheltuieli PTTR
 Cheltuieli pentru expedierea corespondenţei (timbre poştale, taxe, imprimate poştale etc.)
 Cheltuieli cu expediere a telegramelor
 Cheltuieli de telex şi fax
 Abonamente pentru centrale şi posturi telefonice
 Cheltuieli de interfon
 Cheltuieli cu convorbiri telefonice adiţionale, interurbane şi internaţionale
 Abonamente pentru radioteleviziune, radioficare, staţie de amplificare
4. Alte cheltuieli de birou
 Costul lucrărilor pentru legatul actelor efectuate prin terţi
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 Costul lucrărilor pentru dactilografiere, multiplicare etc. efectuate prin terţi
 Costul expertizelor contabile şi tehnice dispuse de organele în drept
5. Detaşări, transferări
 Cheltuieli de transport al personalului transferat în interes de serviciu, precum şi al membrilor de familie şi
bunurilor aparţinând acestora, potrivit dispoziţiilor legale
 Indemnizaţia de detaşare şi transferare
6. Deplasări în ţară
 Cheltuielile de transport în interiorul localităţii de reşedinţă cu mijloace de transport în comun, inclusiv
abonamente folosite în acest scop, precum şi transportul cu taximetre
 Cheltuielile de transport pe calea ferată, cu mijloace de transport auto, aeriene şi navale în interes de serviciu
(deplasări
şi detaşări) între localităţi, inclusiv costul foilor de drum, achiziţio-nându-se prin virament
 Cheltuielile de cazare şi informaţii pentru asigurarea cazării
 Indemnizaţia de detaşare şi transferare
7. Deplasări în străinătate
 Cheltuielile cu transportul pe calea ferată, mijloace de transport auto, aeriene şi navale pentru delegaţii în
interes de serviciu în străinătate
 Cheltuielile pentru cazare în străinătate
 Cheltuielile pentru diurne şi indemnizaţii legale privind delegaţiile în străinătate
 Taxe pentru viza paşapoartelor în interes de serviciu etc.
8. Materiale pentru întreţinerea şi curăţenia clădirilor şi altor mijloace fixe
 Costul materialelor pentru întreţinere şi curăţenie executate cu forţe proprii la:
– clădiri
– depozite şi barăci
– spaţii cazare, dormitoare
– spaţii administrative şi de bază
– mijloace de calcul
– mijloace de multiplicare
– mobilier şi inventarul gospodăresc
– becurile şi corpurile de iluminat pentru clădirile şi spaţiile exterioare (stâlpii, cablurile şi lămpile se
suportă din fondurile de organizare şantier)
9. Reparaţii curente la clădiri şi alte mijloace fixe
 Costul materialelor şi pieselor de schimb pentru reparaţii curente executate cu forţe proprii la:
– clădiri
– depozite şi barăci
– spaţii cazare, dormitoare
– spaţii administrative şi de bază
– mijloace de calcul
– mijloace de multiplicare
– mobilier şi inventarul gospodăresc
 Costul lucrărilor de reparaţii curente ce se execută prin terţi sau secţiile proprii specializate, la clădiri de orice
fel, mijloace de calcul (din folosinţa compartimentelor unităţii de construcţii-montaj), mobilier şi inventar gospodăresc
 Reparaţiile curente executate de terţi sau prin secţii proprii specializate la clădirile şi baracamentele destinate
cazării personalului
10. Reparaţii capitale la clădiri
 Costul lucrărilor de reparaţii capitale la clădiri de orice fel, executate prin terţi, secţii proprii specializate sau
forţe proprii
11. Materiale şi piese de schimb pentru funcţionarea mijloacelor de transport uşor
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 Cheltuieli pentru funcţionarea, întreţinerea şi reparaţiile de orice fel executate prin terţi sau secţii proprii
specializate la mijloacele de transport auto, utilizate pentru deplasarea personalului de conducere şi a celorlalte
persoane
 Carburanţi
 Lubrifianţi
 Materiale şi piese de schimb (inclusiv anvelope şi camere) pentru întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii
curente ce se execută prin forţe proprii sau terţi
12. Uzura, întreţinerea şi repararea obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată cu caracter
administrativ-gospodăresc
 Uzura obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată cu caracter administrativ-gospodăresc
 Uzura, întreţinerea şi repararea tiv cazarmamentului şi a obiectelor de inventar aflate în dormitoarele comune
pentru cazarea personalului
 Uzura, întreţinerea şi repararea echipamentului
 Materialele pentru întreţinere şi repararea obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată cu caracter
administrativ-gospodăresc
 Costul uniformelor personalului care asigură paza unităţii, acordat potrivit dispoziţiilor legale
 Cheltuieli de transport-aprovizionare aferente obiectelor de inventar şi cazarmamentului până la depozitul
central
13. Cheltuieli pentru încălzit
 Combustibil de orice fel
 Costul energiei termice furnizată de centrala proprie sau de terţi
 Cheltuieli pentru încălzitul căminelor şi baracamentelor destinate cazării personalului
14. Energie electrică pentru iluminat şi forţă motrice în scopuri administrativ gospodăreşti
 Costul energiei electrice furnizată de terţi sau produsă de centrala proprie, folosită pentru iluminat
 Costul energiei electrice furnizată de terţi sau produsă de centrala proprie, folosită ca forţă motrice în scopuri
administrative gospodăreşti (ascensoare, pompe pentru hidrofoare, maşini şi instalaţii electrice pentru mijloacele de
calcul, maşini de scris electrice, fax, echipamente de multiplicat etc.)
 Costul energiei pentru iluminatul căminelor şi baracamentelor destinate cazării personalului muncitor
 Costul energiei pentru iluminatul acceselor la locurile de lucru (costul energiei electrice pentru iluminarea
locului de lucru la lucrările care se execută la lumină artificială se suportă prin prevederi în devizul ofertă)
15. Apă, canal, salubritate pentru nevoi administrativ-gospodăreşti
 Costul apei furnizată de terţi sau extrasă prin forţe proprii, folosită pentru nevoi administrativ-gospodăreşti
(apă pentru consumul personalului, curăţenia locurilor de muncă, întreţinerea spaţiilor exterioare, inclusiv a spaţiilor
verzi)
 Taxe de canalizare, salubritate şi gunoi (inclusiv cele privind spaţiile destinate cazării personalului)
 Cheltuieli de vidanjare la căminele şi baracamentele destinate cazării personalului
16. Alte cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
 Costul lucrărilor de întreţinere a mijloacelor de calcul, maşinilor de scris, de multiplicat etc., executate prin
terţi

 Taxe de coşerit
 Cheltuieli pentru curăţenia spaţiilor construite efectuată prin terţi
 Cheltuieli de ignifugare cămine şi baracamente destinate cazării muncitorilor

C. Cheltuielile neproductive
1. Pierderi din întreruperi din cauze interne şi externe
 Cheltuieli pe timpul întreruperii producţiei provocate unităţii de construcţii-montaj ca:
a) Retribuţiile muncitorilor cuvenite legal pe timpul întreruperii, impozitul, contribuţia la asigurările sociale
aferente şi la ajutorul de şomaj
b) Energia şi combustibilul consumate pe timpul întreruperilor
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c) Chiriile plătite sau datorate pentru utilaje închiriate în timpul întreruperii
d) Amortismentul datorat pentru utilajele de construcţii din dotarea unităţii pe perioada întreruperii
 Cheltuielile de la această poziţie se diminuează cu sumele recuperate
2. Lipsuri de inventar la mijloacele circulante din magaziile unităţii peste normele legale de perisabilităţi
 Lipsurile de materiale de bază, prefabricate şi confecţii, combustibil, ambalaje, obiecte de inventar peste
normele legale de perisabilitate care nu se datoresc vinovăţiei cuiva pe baza aprobării organelor competente
 Plusurile aceloraşi elemente de mijloace circulante constatate în magaziile unităţii de construcţii - montaj care
nu se pot identifica pe obiectele sau lucrările de la care au provenit (plusurile de la asemenea mijloace circulante care
se identifică pe obiecte sau lucrări se scad din cheltuielile directe de producţie de la articolul de calculaţie „Materiale”)
 Valoarea plusurilor de inventar ce depăşeşte valoarea lipsurilor neimputabile se trece la contul de rezultate
financiare
3. Alte cheltuieli neproductive
 Cheltuielile de producţie (materiale, retribuţii, chirii, utilaje etc.) privind anii precedenţi constatate în anul
curent la lucrările terminate sau şantierele lichidate
 Cheltuieli neproductive ca de exemplu:
– valoarea materialelor de bază, prefabricatelor şi confecţiilor materialelor diverse, obiectelor de inventar,
pieselor de schimb, cazarmamentului, echipamentului şi materialelor de producţie din magazie care nu au fost în
folosinţă, casate în conformitate cu prevederile legale
– valoarea materialelor recuperate din operaţii de casare (se scade)
– diferenţa dintre preţul de aprovizionare şi cel stabilit în urma declasării materialelor; la această poziţie nu
se înregistrează valoarea obiectelor de inventar, cazarmamentului, echipamentului şi materialelor în folosinţă,
scoase din uz
C. Cheltuieli privind asigurarea lucrărilor de construcţii
1. Cheltuieli privind asigurarea lucrărilor de construcţii
 Cheltuieli privind asigurarea obligatorie prevăzută prin contracte la condiţiile speciale de contractare a
lucrărilor de construcţii pe perioada execuţiei
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ANEXA 7.
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRĂRI (Model)
Categoria de lucrări (denumirea)

Nr.
crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

P.U.
a) materiale
b) manoperă
c) utilaj
d) transport

Materiale
(col. 3   col. 4a)

Manoperă
(col. 3   col. 4b)

Utilaj
(col. 3   col. 4c)

Transport
(col. 3   col. 4d)

Total
(col. 3  col. 4 sau
col. 5 + col. 6 +
+ col. 7 + col. 8)

5

6

7

8

9

M

m

U

t

T

5

6

7

8

9

Total a)+b)+c)+d)
0
1
2
3
1. Capitolul de lucrare (denumirea)
1.1. Subcapitol (descriere)
1.2. Subcapitol (descriere)
1.3. ..................................................................
2. Capitolul de lucrare (denumirea)
2.1. Subcapitol (descriere)
2.2. Subcapitol (descriere)
2.3. ....................................................................
3. .......................................................................
3.1. ....................................................................
3.2. ....................................................................
Cheltuieli directe
0

1

2

3

4

4

CAS
Şomaj
Sănătate
Fond de risc
Alte cheltuieli conform prevederilor legale
m

Total cheltuieli directe:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
Cheltuieli indirecte = T0  %
Profit = (T0 + I0)  %
TOTAL GENERAL
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M0

m0

U0

t0

c

I0

I0

P0
V0

P0
V 0 = T 0 + I0 + P 0

ANEXA 8
Devize pe obiect de construcţie (Model)
din care; dupa caz;
Nr
crt.

Denumirea

Valoarea (excusiv
TVA - mii lei - )

Antreprenorul General (AG)/Asociatul 1 (lider
al asociaţiei) (denumirea)

Subantreprenor (SA) sau subantreprenor de
specialitate (SAS)/Asociatul n (denumirea)

Cap. I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
Categoria de lucrări
Simbol

Denumirea

1.

Ts

Terasamente

2.

C

Construcţii

3.

I

Instalaţii încălzire

4.

E

Instalaţii electrice

5.

S

Instalaţii sanitare

6.

Iz

Izolaţii

……………………………………
n.

M

Montaj utilaje
şi echipamente tehnologice,
inclusiv reţelele aferente

Total I
Cap. II - PROCURARE
- Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj
- Utilaje şi echipamente de transport
- Dotări, inclusiv utilaje şi echipamente independente cu durată mare de serviciu
Total II
VALOAREA OBIECTULUI
TOTAL (exclusiv TVA)
VALOAREA OBIECTULUI
TOTAL (inclusiv TVA)
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ANEXA 9.
ACTE NORMATIVE ŞI REGLEMENTARI ÎN VIGOARE

1 Legea nr. 1/1991

Legea privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională

2 Legea nr. 10/1995

Legea calităţii în construcţii

3 Legea nr.73/1996

Legea pentru aprobarea O.G. 70/1994 privind impozitul pe profit

4 Legea nr. 65/1997

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991

5 H.G. nr. 656/1997

Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN)

6

Ord. nr. 82/1997 (Secretariatul
de Stat pentru Handicapaţi)

7 Legea nr. 145/1997
8

Ord nr. 2288/1997 (MF, MMPS,
MS)

Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind calculul şi vărsarea contribuţiei agenţilor economici la
Fondul de risc şi accident precum şi utilizarea acestuia
Legea asigurărilor sociale de sănătate
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind Constituirea fondului iniţial de asigurări sociale
de sănătate pe anul 1998

9 Legea nr. 215/1997

Legea privind Casa Socială a Constructorilor

10 O.U.G.nr. 98/1999

Ordonanţă privind protecţia socială ale persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi
desfăcute ca urmare a concedierilor colective
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