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WindevRO 7.0 Profesional 
 
 

Programul de analiză și calcul devize WindevRO este un sistem informatic matur, deosebit de stabil care 
este utilizat în prezent de peste 4.000 de firme având peste 10.000 de utilizatori în toată țara.  

WindevRO elaborează documentaţie tehnico-economică de execuţie pentru activitatea de construcții şi 
instalaţii, fiind destinat executanților, proiectanţilor, beneficiarilor și finanţatorilor investiţiilor din acest 
domeniu. 

 
Printre beneficiarii noștri mai importanți se află: Camera Deputaților (Direcția Investiții și Proiectare), 

Senatul României, Secretariatul General al Guvernului, Academia Tehnică Militară, Academia Româna, Ministerul 
Apărării Naționale (Dir.Investiții și Cazare), Ministerul Culturii, RAJA Constanța, S.T.B. București SA, Primaria 
București, A.N.L., O.S.I.M., M.L.P.T.L, Contransimex, Hidroserv PDF, Arcom, T.C. Carpați, Sorocam, Rotary 
Construcții, Erbașu S.A., Bog’Art, Diekat, ACM 4, Impact SA, Luxten Lighting, UTI, Comnord, Concelex, Consis 
Proiect, B.N.R, Omniasig, Allianz Tiriac Asigurări, Euroconstruct-Timișoara, Romconstruct Ploiești, Euroconstruct 
Internațional, Proiect București, Romtelecom, Teleconstrucția, IMSAT SA, TMUCB, Insib Sibiu, ICCO Brașov, 
Somet Construct, Acvatot, Apolodor Comimpex, Astaldi Spa, Implenia, Delta ACM ’93, ISPE, General Fluid, 
Viarom, Eurostrade, Pa&Co Internațional, Radox, Romstrade, Selina, Rompetrol Logistics, Rasirom, Romib, 
R.A.P.P.S, Parchetul Național Anticorupție, Gaz Sud, Trameco, Tehnologica Radion, Verta Tel, Apa Nova, Reg. 
Transp. Feroviar Călători București, Multipland, Euroconstruct Trading 98, Garden Center Grup, Straco, AB 
Construct, Eptisa, Strabag, Max Boegl, EADS DCS Romania, Swietelsky, Hochtief Solutions, PORR Construct, etc.  

  
WindevRO crește semnificativ productivitatea în elaborarea ofertelor, devizelor și a situațiilor de plată. 

Sistemul WindevRO asigură transferul automat al celor mai importante rapoarte în EXCEL sau ca documente PDF 
având o grafică deosebită. 

 
WindevRO permite: 

• prelucrarea şi analiza ofertelor/devizelor utilizând încadrări din indicatoarele de norme de deviz ediţia 1981-
1983, indicatoarele reeditate în perioada 1991-2011 precum şi norme cu tehnologii noi și materiale 
moderne; 

• listarea devizelor/ofertelor/situaţiilor de plată sub forma analitică însoţite de extrasele de materiale, 
manoperă, utilaje şi transport aferente calculate în ron sau valută; 

• întocmirea şi listarea în varianta proiectant sau ofertant a documentaţiilor tehnico-economice pentru 
bugetari cerute dupa caz conform H.G. 907/2016, H.G. 28/2008, Ordinul 1014/874 din 07/2001; 

• generarea Devizului general și a Devizului pe obiect conform H.G. 907/2016;  

• listarea graficului de realizare al obiectivului (formularul F6) în varianta de grafic fizic și valoric; 

• listarea necesarelor de resurse defalcate pe luni, funcție de programarea propusă în graficul obiectivului; 

• întocmirea situaţiilor de plată cu posibilitatea obţinerii unor rapoarte sintetice privind ponderea cantitativă, 
valorică şi procentuală executată din oferta iniţială la un anumit moment dat; 

• calculul automat al restului de executat pentru o investiție aflată în derulare; 

• adăugarea de resurse noi (materiale, manoperă, utilaje şi liste anexe) în nomenclatoarele programului 
inclusiv adăugarea de analize speciale sau norme compuse proprii; 

• preluarea într-un deviz nou a compoziţiei unuia sau mai multor devize introduse anterior în program 
precum şi transferul automat de preţuri dintr-un deviz către alte devize selectate de utilizator; 

• calculul invers al unui deviz astfel încat să cadă pe o valoare recapitulată impusă; 
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• arhivarea/restaurarea automată a devizelor încărcate în program și a nomenclatoarelor proprii. 

• posibilitatea de înregistrare suplimentară în program a execuțiilor din șantier prin Raportări, separat de 
Situațiile de plată; 

• posibilitatea de a genera rapoarte comparative cantitative și valorice care pun în evidență resursele și 
activitățile decontate conform situațiilor de plată versus cele puse în operă conform raportărilor din șantier; 

• posibilitatea listării simultane a tuturor formularelor aferente unei oferte întocmite conform H.G. 907/2016 
pentru participarea la licitații publice; 

• posibilitatea listării simultane a unui grup de situații de plată preselectate de către utilizator; 

• posibilitatea reordonării resurselor afișate în extrase după denumire, valoare ascendentă/descendentă; 
 
             Costul de procurare pentru licența de WindevRO 7.0 Profesional  (Sistem Informatic + Kit de instalare + 
Cuplă de utilizare) este de: 
                                      
           *WindevRO   v7.0 PROFESIONAL                                    - 550 euro                               
           * Kit de instalare (DVD)                                                      - 8 euro 
           * Cuplă de utilizare (hardlock) pentru o licență            - 40 euro 
 

Licența de utilizare (Sistem Informatic + Kit de instalare + Cuplă de utilizare) reprezintă un tot unitar. Se 
pot achiziționa separat cuple de protecție doar la schimb, în cazul deteriorării accidentale a acestora.  

 
Sistemul informatic WindevRO include o interfață care asigură transferul de date către sistemul de 

Project Management ProdReal. 
 
SOFTEH PLUS SRL asigură actualizarea prețurilor de materiale, manoperă, utilaj și transport semestrial. 

Prețul acestei actualizări este de 40 euro/semestru pentru o licență. 
Pe site-ul www.windev.ro utilizatorii pot consulta gratuit prețuri informative aferente unui număr de peste 
300.000 materiale de construcții și instalații 
. 

SOFTEH PLUS SRL asigură asistență telefonică nelimitată și gratuită pentru utilizarea sistemului 
informatic de calcul devize WindevRO. 
 
 
 
 

 
                      DIRECTOR, 
                   Ing. Mihail Calu 

 
 

 
 
 
 
Obs.:  Prețurile nu includ T.V.A. și se calculează la cursul B.N.R. din ziua plății. 

http://www.windev.ro/

