
����������� 	
��
� ������ - ����� ��
�� ��
����� ̦�� 
� ��� ��� ��:�� 

 

��� � ����� �������
�� �� ���� �� ��� ���� �
 �����  �!�
��! 

""""����lullullullul !!!!���������������������������� ��������



�������� ��������



��������������������̦�������� 

Rolul bugetelor pentru construcții, este să ofere o imagine clară, completă și realistică, pentru 
ceea ce urmează să se execute. Este “filtrul” prin care se iau deciziile, iar calitatea deciziilor va fi 
influențată de “calitatea filtrului”. “Calitatea filtrului” este dată, este “reglată”, de echipa care 
concepe și implementează bugetul pentru construcții. 
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Articolele de deviz nu pot fi întotdeauna asociate în procent de 100% cu ceea ce ai nevoie să 
încadrezi. De foarte multe ori ești nevoit să asimilezi anumite articole de deviz, pentru a încadra 
activitățile care urmează să le bugetezi. Dacă vei înțelege componența articolului, vei înțelege care 
resurse le poți ignora, pentru că nu ai nevoie de ele, și care resurse sunt importante, și trebuie să 
le acorzi o atenție sporită, precum și care resurse trebuie să le adaugi, sau care alte articole de 
deviz îți sunt necesare pentru a cuprinde toate costurile. 
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Înțelegând procesele care sunt implicate în realizarea lucrărilor, vei începe să “vezi”, mai întâi în 
mintea ta, ordinea activităților, ordinea operațiilor, care sunt acele activități, acele puncte critice, 
și ce mai lipsește din acest “puzzle” pentru ca într-adevăr lucrarea să poată fi executată conform 
cerințelor din proiect, cu respectarea normativelor și a legislației aplicabile în vigoare, astfel încât 
la finalul execuției lucrărilor, ea să corespundă scopului pentru care a fost proiectată, scopului 
pentru care este destinată și să fie o lucrare funcțională. 

Asigura-ți locul la webinar întrucât locurile sunt limitate pentru sesiunea LIVE. 

Îți garantez că vei avea access la informații din aproape 20 de ani de experiență în acest domeniu, 
informații care te vor ajuta să aplici și să faci deja o schimbare cu rezultate în pregătirea bugetelor 
pentru construcții. 

https://dorinapuscas.com/bugete-pentru-constructii-webinar/ 

 


