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Cu privire la unele aspecte de aplicare a 
normelor de deviz în cadrul achiziţiilor 

publice de lucrări 
 

SCRISOARE EXPLICATIVĂ 
 
În legătură cu adresările unor autorităţi contractante privitor la dreptul 

agenţilor economici (ofertanţilor) să modifice normele de consum specific al 
resurselor (consumul de materiale, manoperă, utilaje şi mecanisme) în cadrul 
ofertelor, comparativ cu normele de consum specific al resurselor din normele de 
deviz aprobate, pe baza cărora sunt întocmite caietele de sarcini (documentele de 
licitaţie), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor explică următoarele: 

1. În conformitate cu pct. 4.2.4 din documentul normativ în construcţii NCM 
L.01.01-2005 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii", 
normele de deviz elaborate şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor sunt argumentate din punct de vedere tehnic şi economic şi asigură 
consumul optim de resurse pentru executarea tipului dat de lucrări în condiţii 
normale. 

2. Normele de deviz elaborate şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor reprezintă norme orientative şi care se aplică în mod obligatoriu la 
întocmirea devizelor investitorului (caietelor de sarcini, documentaţiei de licitaţie). 

3. Conform pct. 4.2.2 din documentul normativ în construcţii NCM L.01.01-
2005 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii" şi pct. 4.2.2 din 
documentul normativ CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor 
pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse", întreprinderile de 
construcţii-montaj (antreprenorii) pot elabora normele de deviz proprii (norme de 
deviz de firmă), care iau în considerare condiţiile reale de activitate a întreprinderii 
şi care se bazează pe normele de deviz orientative, elaborate şi aprobate de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. 

Normele de deviz de firmă trebuie să întrunească concomitent următoarele 
cerinţe: 

a) să corespundă tuturor cerinţelor de calitate (tehnice, tehnologice, de 
securitate etc.) şi economice stabilite prin documentele normative în vigoare pentru 
tipurile respective de lucrări şi pentru materialele utilizate la executarea acestora; 
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b) să asigure consumul optim de resurse pentru executarea tipului dat de 
lucrări în condiţii normale; 

c) cifrul normelor de deviz de firmă nu trebuie să coincidă cu cifrul normelor 
de deviz orientative, elaborate şi aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, în scopul neadmiterii inducerii în eroare a persoanelor care 
utilizează documentaţia de deviz întocmită în baza normelor de deviz de firmă. 
Cifrul normelor de deviz de firmă se atribuie în modul stabilit de întreprindere; 

d) normele de deviz de firmă trebuie să fie oficial aprobate de întreprindere şi 
să fie aplicate de întreprindere permanent şi pentru toate obiectele la care se 
execută lucrările respective, indiferent de sursa de finanţare; 

e) normele de deviz de firmă trebuie să fie elaborate şi fundamentate de 
întreprindere, conform sub-capitolului 4.4 din documentul normativ în construcţii 
NCM L.01.01-2005 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii"; 

f) în cazul în care normele de deviz de firmă diferă cu mai mult de 5% de la 
normele de deviz orientative, elaborate şi aprobate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, normele de deviz de firmă trebuie să fie coordonate cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, conform pct. 4.2.2 din 
documentul normativ CP L.01.01-2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor 
pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse". 

 
Reieşind din cele expuse mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor comunică că modificarea de către ofertanţii a normelor de consum 
specific al resurselor din cadrul caietelor de sarcini sau documentaţiei de licitaţie 
nu se admite şi constituie o încălcare care poate atrage aplicarea sancţiunilor, 
conform legislaţiei în vigoare. 

 
Totodată, pentru a asigura concurenţă efectivă în procesul de achiziţii publice 

a lucrărilor, ofertanţii au dreptul să stabilească de sine stătător preţurile la resursele 
incluse în ofertă (preţul materialelor de construcţie, salariul muncitorilor, preţul 
utilajelor şi mecanismelor), normativele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz 
şi cheltuielile de transportare a materialelor, cu respectarea documentelor 
normative în vigoare şi scrisorii informativ-normative nr. 05-757 din 07.04.2010 
cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 mai 
2010 (Monitorul Oficial, 2010, nr. 51a, art. 216) cu modificările ulterioare. 
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