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OFERTA DE PRODUSE ŞI SERVICII:OFERTA DE PRODUSE ŞI SERVICII:  
  
  

INDICATOARE DE NORME DE DEVIZINDICATOARE DE NORME DE DEVIZ  
Preţuri cu Preţuri cu TVA 5%TVA 5%  

  

& Indicatoare de norme – ediţia 1981 RON 
C  – Construcţii (4 vol.) revizuit 2007 230,00 
Iz  – Izolaţii revizuit 2011  130,00 
D  – Drumuri revizuit 2005  110,00 
P  – Poduri revizuit 2005 120,00 
If – Îmbunătăţiri funciare şi corecţia torenţilor   110,00 
Ts  – Terasamente (2 vol.)   130,00 
I  – Instalaţii încălzire revizuit 2001 115,00 
G  – Instalaţii gaze revizuit 2002   80,00 
S  – Instalaţii sanitare revizuit 2002 155,00 
Ac  – Alimentări cu apă şi canalizare revizuit 2001 125,00 
E  – Instalaţii electrice revizuit 2001 122,00 
V  – Instalaţii de ventilaţii revizuit 2003 115,00 
RM – Restaurări monumente istorice  160,00 
RpC  – Reparaţii construcţii (4 vol.) revizuit 2009 230,00 
RpD  – Reparaţii la drumuri şi străzi revizuit 2005 150,00 
RpI  – Reparaţii instalaţii încălzire revizuit 2005 130,00 
RpG  – Reparaţii instalaţii gaze revizuit 2003   80,00 
RpS  – Reparaţii instalaţii sanitare revizuit 2005 145,00 
RpAc – Reparaţii alimentări apă, canalizare (2 vol.)  revizuit 2001 135,00 
RpE  – Reparaţii instalaţii electrice revizuit 2001 125,00 
RpV  – Reparaţii instalaţii de ventilaţii revizuit 2001 120,00 
RpIz  – Reparaţii pentru izolaţii (2 vol.) revizuit 2005 165,00 
AUT  – Utilaje de construcţii   80,00 
M1 – Montaj utilaj tehnologic, conducte (2 vol.) revizuit 2002 140,00 
Tr  – Transporturi revizuit 2002  80,00 
Tf  – Termoficare revizuit 2002  80,00 
Tc  – Telecomunicaţii   80,00 
W3  – Linii electrice de contact, semnalizări şi centralizări feroviare revizuit 2002  80,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRODUSE INFORMATICEDUSE INFORMATICE  
  

DELTA  2000DELTA  2000 - Sistem informatic pentru elaborarea ofertelor pentru licitaţii, programarea, urmărirea şi decontarea 
lucrărilor de construcţii-montaj. Preţul de bază pentru produsul informatic instalat pe un singur  
calculator şi pentru un singur antreprenor .................................................................................................... 700 EURO 
(La acest preţ se mai adaugă contravaloarea diverselor servicii prestate. 

   În funcţie de folosirea versiunii 1992-1999 a sistemului DELTA, preţurile sunt negociabile). 
PEGAS 2003PEGAS 2003  - Sistem economic integrat pentru managementul stocurilor, mişcărilor şi al consumurilor  

valorilor materiale, pe proiecte, produse şi contracte de execuţie ............................................................... 300 EURO  
SETRASETRA - Sistem de evidenţă a mijloacelor de transport auto ..................................................................................... 190 EURO  
LEXCONLEXCON - Legislaţie în construcţii – reglementări tehnice în vigoare ............................................................................ 230 EURO 
CORESCORES - privind urmărirea circulaţiei documentelor în cadrul unei instituţii (gestionează documentele  

privind: sarcini, termene, rezolvări; în orice moment un superior poate şti unde se găseşte 
un document şi în ce fază a rezolvării se află) ............................................................................................. 200 EURO 

CARTEHCARTEH - privind întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor ............................................................................................ 150 EURO 
MONICONMONICON - pentru urmărirea construcţiilor finalizate, privind siguranţa în exploatare .................................................... 100 EURO 
RESTEXRESTEX - pentru responsabilul tehnic cu execuţia ....................................................................................................... 100 EURO 
SIPREMATSIPREMAT - CD – Preţuri la materiale de construcţii şi instalaţii ...................................................................................... 100 EURO 

 

 
Notă: La preţul produselor informatice se adaugă TVA de 19 % 

Plata produselor informatice se face în lei, la cursul BNR din ziua plăţii. 
 

• Având avize MLPTL şi MCInd pentru indicatoare de norme de deviz ediţia 1981 cu completări şi revizuiri la zi, societatea 
noastră este singura abilitată oficial să editeze şi distribuie toate aceste indicatoare. 

• Indicatoarele de deviz ediţia 1981 revizuite şi completate la nivelul anilor 1999-2011 conţin şi noua codificare cu 13 caractere, în 
conformitate cu prevederile U.E. 

• LA SOLICITĂRI PUTEM PUNE LA DISPOZIŢIE CONTRA COST ŞI ALTE INDICATOARE EDIŢIA 1981/1983 
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CĂRŢI TEHNICE ŞI METODOLOGICECĂRŢI TEHNICE ŞI METODOLOGICE  
  

Preţuri cu TVA 5%Preţuri cu TVA 5%  
  

   RON 
ACT - Acte normative privind achiziţiile publice (2 volume) 55,00 
CTEH - Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiilor 50,00 
CCAL - Ghid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantier 50,00 
GPE - Ghid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţia 40,00 
EXPL - Ghidul responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiei 33,00 
CONS - Ghid privind activitatea de consultanţă pentru investiţii 50,00 
RESCAL - Ghid privind răspunderea contractuală pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj 52,00 
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini (condiţii tehnice) pentru executarea lucrărilor de: 
 STR-BET - Structuri din beton armat 77,00 
 STR-ZID - Structuri din zidărie 72,00 
 TEN-COM - Tencuieli şi compartimentări 77,00 
 INSTAL - Instalaţii – încălzire, ventilaţii, alimentări cu apă şi canalizare, gaze, electrice 105,00 
TENC - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Tencuieli – Tc 42,00 
ARM - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Armături – A 40,00 
COF - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Cofraje – C 40,00 
BET - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Betoane – B 40,00 
IPS - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Ipsosărie şi rabiţ – IR 42,00 
COMP - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zidării şi pereţi pentru închideri şi compartimentări interioare 40,00 
NT-ZV - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Zugrăveli şi vopsitorii – ZV 46,00 
NT-IZ - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Izolaţii – IZ 42,00 
NT-PR - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Pardoseli – PR 42,00 
NT-INST - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Instalaţii de încălzire – Ic 52,00 
CMET - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Confecţii metalice executate în ateliere 52,00 
NT-TR - Consumuri specifice de manoperă – norme de timp – Transporturi – Tr 42,00 
RpIz-V - Indicativ cu normele de muncă pe articole de deviz pentru lucrările de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii 100,00 
GPM - Ce trebuie sa stim.Ghid practic de Management 52,00 
GPO - Management operativ.Ghid  practic de management  40,00 
ASC - Administrarea societăţilor comerciale. Ghid practic de management 40,00 
MPA - Management pe bază de proiect asumat. Ghid practic de management 30,00 
MSC - Managementul schimbării.Ghid practic de management 40,00 
ING - Ingineria afacerilor.Ghid practic de analiza a unei afaceri 40,00 
MAN - Management.Teorie si practica 42,00 
 

 
Preţuri valabile de la 1.01.2018 

  
  

SERVICIISERVICII  
  

 

m MANAGEMENT / CONSULTING 
m TRAINING 
m EDITARE 

m TEHNOREDACTARE 
 
m MULTIPLICARE

 

 

      
  
  Aceste materiale pot ajunge la dumneavoastră şi prin firme de curierat, cu plata prin OP în avans, 

sau ridicate personal de la sediul societăţii, achitate cu numerar. 
ADRESA COMPLETĂ, NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI, CODUL UNIC 

DE ÎNREGISTRARE, CODUL IBAN ŞI BANCA SUNT OBLIGATORII LA TRIMITEREA COMENZII. 
 


