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Cine suntem?

TAREM este o companie privata cu capital integral românesc
ce oferă servicii de dezvoltare de aplicaţii informatice şi
consultanţă pentru managementul afacerilor. Domeniile de
competenţă includ dezvoltarea de aplicaţii de tip ERP
(Enterprise Resource Planning) oferite prin intermediul
soluţiei proprietare SICO ERP.

2.

Sistemul informatic SICO ERP

SICO ERP este un produs informatic de tip „client-server” realizat şi implementat în România
pentru evidenţa, gestionarea şi managementul resurselor materiale, umane şi financiare ale
societăţilor comerciale şi instituţiilor publice
Este o soluţie „la cheie” pentru entităţi economice de orice dimensiuni – foarte mari, mari,
mijlocii sau mici şi cu orice profil al activităţilor: producţie, construcţii, comerţ, turism, servicii,
transport, administraţie publică locală şi centrală ş.a.
Printre cele mai apreciate produse informatice enumeram:

SICO Devize

3.

SICO Gestiuni

SICO Marketing

SICO Resurse Umane

Segmentul de piaţă căruia i se adresează sistemul informatic SICO Devize

Programul se adresează, cu precădere, următoarelor categorii de utilizatori din activitățile de
construcții-montaj ori similare :
 constructori
 beneficiari
 antreprenori
 proiectanţi
 consultanţi
 manageri de proiecte, devizieri
Ca sistem informatic, SICO Devize acoperă activitatea tuturor compartimentelor tehnicoeconomice care planifică, pregătesc, lansează și urmăresc lucrările de contrucții-montaj.
Este principalul instrument de lucru pentru orice manager de proiect de profil.
Cu acest program se întocmesc, într-un timp record, variante de oferte complete pentru orice fel
de lucrări din domeniu, alegerea ofertei finale putându-se face cu maximum de operativitate.
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Cantităţile de lucrări pot fi defalcate într-un număr nelimitat de etape, lucru ce permite
elaborarea de programe de producţie pentru orice perioade de timp (zile, saptămâni, luni,
trimestre, ani etc.).
Programul realizează urmărirea lucrărilor pentru toate structurile fizice ale acestora : articole de
deviz, stadii fizice, obiecte de lucrare, întreaga lucrare, grupuri de lucrări, producţia completă.
Sunt întocmite automat rapoarte cantitative şi valorice de lucrări planificate şi realizate pentru
toate perioadele de timp urmărite.
Beneficiarii lucrărilor de construcţii-montaj au în acest program principalul lor ajutor în verificarea
şi validarea ofertelor sau a situaţiilor de lucrări.
Toţi proiectanţii sau consultanţii de lucrări de construcţii-montaj au nevoie de un asemenea
program, pentru elaborarea de documentaţii tehnico-economice specifice.
Pentru toţi aceştia, SICO Devize oferă atât un sistem propriu de date şi rapoarte de maximă
utilitate, cât şi o interfaţă directă, ca sursă de date primare, cu cele mai utilizate programe pentru
managementul proiectelor de investiţii, precum Microsoft Project ori Primavera.

4.

Prezentare SICO Devize

Caracteristici funcţionale
SICO Devize este un subsistem independent al lui SICO specializat în normarea, încadrarea,
ofertarea, planificarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii, modernizări ş.a. ale
activităţilor de construcţii - montaj ori similare.
Sunt realizate foarte multe rapoarte necesare unui management de proiecte avansat şi eficient:
 încadrări de lucrări;
 oferte de lucrări;
 planuri şi programe de execuţie;
 structurarea devizelor (planuri, programe, etape, realizări) în:
1. devize analitice – categorii de lucrări, stadii fizice;
2. devize sintetice – obiecte, obiective/ investiţii, proiecte;
3. devize globale – proiecte, obiective/investiţii, grupe de proiecte, producţia
totală.
 programarea şi etapizarea lucrărilor, pentru toate tipurile de devize, într-un număr
nelimitat de etape;
 situaţii de lucrări executate;
 documentaţii pentru urmărirea lucrărilor de la articolul de deviz până la întreaga
producţie de construcţii-montaj;
 realizarea şi urmărirea devizului general;
 importul de devize din alte aplicații
 comparative fizice şi valorice pentru consumurile de resurse;
 integrări directe cu alte aplicaţii de managementul proiectelor, precum MS Project şi
Primavera;
 grafice operative de execuţie;
 analize, scenarii şi soluţii de optimizare;
 integrări native în proiecte complexe;
 import-export de date cu alte aplicaţii ş.a.
Cu această aplicaţie se obţin documentele tehnico-economice de ofertare cerute la licitaţii,
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planuri şi programe de producţie, situaţii de lucrări, extrase de resurse, fişe limită de consumuri
de resurse, grafice, centralizatoare şi borderouri ale producţiei, devizul general al proiectului şi
urmărirea desfăşurării lui, principalele formulare din caietele de sarcini pentru licitaţii ş.a. Toate
rapoartele aplicaţiei sunt realizate atât în format de documentaţie proprie, cât şi în diferite
formate (XLS, RTF\DOC, HTML, PDF, JPG, BMP), ca fişiere exportate pentru alte platforme
Windows (WORD, EXCEL ş.a.).
Prin interfaţa directă cu programe universale de planificare şi management de resurse (MS
Project, Primavera), programul SICO Devize asigură sursa de date pentru acestea, oferind
utilizatorilor (managerilor de proiecte) instrumente de lucru moderne, eficiente şi de mare
productivitate.
Baza de date SICO Devize
Baza de date normativă a aplicaţiei, ca model orientativ, este formată din toate cataloagele şi
indicatoarele de articole de deviz din ediţiile 1981-1982. Această bază de date este şi poate fi
adaptată, dezvoltată, actualizată ori personalizată, conform noilor tehnologii, normative ori
cerinţe specifice ale utlizatorilor.
Prin funcţii speciale ale programului pot fi preluate automat şi incluse în baza de date orice
indicatoare româneşti sau externe. Folosind aceste funcţii au fost deja incluse în baza de date a
aplicaţiei toate indicatoarele certificate (re)editate în România după anul 1991.
Actualmente, baza de date conţine un număr de 107 indicatoare de norme de deviz pentru toate
tipurile de lucrări de contrucţii-montaj. În nomenclatoarele de resurse, această bază de date
conţine peste 300.000 de repere pentru materiale şi toate reperele pentru manoperă, utilaje sau
transport auto. Preţurile acestor resurse sunt automat întreţinute de program.
Lista nomenclatoarelor de resurse poate fi extinsă cu un număr nelimitat de tabele la care are
acces utilizatorul: tabele de stocuri proprii de materiale, diferite oferte ale furnizorilor de
materiale etc.
Normele de consumuri specifice de resurse ale indicatoarelor orientative au câte doua variante de
înscriere: „etalon” - varianta de referinţă şi „proprii” - varianta proprie fiecărui utilizator.
Câmpurile de consumuri specifice proprii pot fi folosite de utilizatori pentru a-şi înscrie propriile
normative de consumuri de resurse. Astfel, toate rapoartele aplicaţiei sunt calculate şi prezentate
simultan în doua variante: pentru consumuri specifice „etalon” şi pentru consumuri specifice
„proprii”.
Utilizatorii îşi pot dezvolta ei înşişi propriile cataloage şi indicatoare de articole de deviz.
Norme compuse
Introducerea conceptului de normă compusă și utilizarea sa în elaborarea devizelor analitice ale
unui proiect de construcții-montaj crește substanțial productivitatea și eficiența muncii
compartimentelor tehnice de profil.
Norma compusă (agregată) reprezintă o colecție de norme simple care definesc un produs
standard, repetabil și omogen al proiectului. Produsul poate reprezenta o lucrare, un obiect finit
sau orice altă componentă structurată a proiectului.
Cantitățile de norme simple și, implicit de resurse ale acestora în cadrul normei compuse sunt
variabile, fiind introduse, pentru fiecare normă simplă, odată cu crearea normei compuse.
În cadrul unui deviz analitic, introducerea, ca articol de deviz, a unei norme compuse se face la fel
ca în cazul unei norme simple. Cantitatea de articol de deviz pentru o normă compusă se aplică
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proporțional asupra tuturor cantităților normelor simple componente, deci și asupra tuturor
resurselor acestora.
Nefiind o aplicație închisă și rigidă, SICO Devize folosește cel mai bine conceptul de norme
compuse, permițând o aplicare nelimitată și cu maximum de eficiență a acestora.
Pentru toate funcțiunile, documentele și rapoartele aplicației, devizele formate din norme
compuse sunt exprimate atât sintetic, prin normele compuse nedetaliate, cât și analitic, prin
listarea tuturor datelor normelor simple din componența normelor compuse.
Prin folosirea de standarde de lucrări ca obiecte funcționale finite contractate, SICO Devize
permite aplicarea tehnicilor avansate, bazate pe structurarea proiectelor în obiecte finite, la
metodologia româneasca, bazată pe articole de deviz și situații de lucrări. Conceptul de norme
compuse și modul în care este utilizat în aplicație demonstrează din plin acest lucru.
Rapoarte, documente şi formulare de licitaţii (vezi ANEXE – pag.14)
SICO Devize realizează documentaţia tehnico-economică a unui proiect de construcții-montaj și
toate rapoartele necesare unui management avansat al lucrărilor :
 devize și extrase de resurse
 formulare pentru licitații din caietele de sarcini
 formulare de oferte
 planuri și programe de lucrări
 comparative ale consumurilor de resurse
 rapoarte de urmărire a lucrărilor pe diferite nivele :
o articole de deviz
o proiect
o grupuri de proiecte
o întreaga producție de contrucții-montaj
 realizarea și urmărirea Devizului General
 operațiuni automate pentru :
o compararea devizelor la toate nivelele (articole, resurse, final de deviz)
o verificarea ofertelor și a situațiilor de lucrări
o preluarea devizelor din orice alte aplicații
o interschimburi de norme și devize
 integrarea și lucrul complementar cu principale aplicații pentru managementul proiectelor
de pe piață (MS Project, Primavera).
SICO Devize este singurul program care realizează o integrare completă, eficientă și de
maximă acuratețe cu MS Project.
SICO Devize realizează toate documentaţiile de devize şi extrase de resurse pentru oferte de
lucrări, planuri, programe şi situaţii de lucrări. Se pot obţine diferite forme de devize şi extrase, de
la cele foarte detaliate până la cele foarte sintetice:
 Deviz cu recapitulaţie detaliată - devizul analitic pe stadiu fizic în formă standard, cu
recapitulaţia detaliată pe fiecare element de cheltuială;
 Deviz ofertă cu recapitulaţie – forma standard de deviz analitic, ai cărui indicatori finali
sunt cheltuielile indirecte, cheltuielile directe şi totalul general al devizului ;
 Deviz ofertă fără recapitulaţie
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 Antemăsurătoare
 Extrase de resurse pentru fiecare articol de deviz şi pe devizul analitic
 Devize sintetice pe obiecte şi obiective - structurate pe : articole de deviz, devize
analitice, categorii de lucrări, obiecte şi obiective
 Extrase de resurse grupate pe structura devizului sintetic
 Devize şi extrase de resurse la nivelul devizelor generale (ca devize de devize sintetice)
 Programe, planuri, centralizări, borderouri - grupate pe etape, articole de deviz, stadii
fizice, obiecte, obiective, grupuri de obiective
Pentru oferte şi licitaţii, cu ajutorul lui SICO Devize se pot obţine toate formularele prevăzute de
legislaţia în vigoare:
 valoarea totală a lucrărilor ce urmează a fi realizate (formularele F1, respectiv C2);
 valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează a fi executată (formulareleF2,
respectiv C3);
 valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări (formularele F3, respctiv C4,
C5);
 valoarea totala a resurselor materiale ce urmează a se procura (formularele F4,
respectiv C11);
 graficul valoric de execuţie al lucrarii (formularele F6, respectiv C1);
 valoarea consumurilor totale de resurse materiale (formularul C6);
 valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru (formularul C7);
 valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii (formularul C8);
 valoarea consumurilor totale privind transporturile (formularul C9).

5.

Avantajele care recomand SICO Devize

SICO Devize este singura aplicație de pe piață cu următoarele caracteristici :
 Aplicație de tip “client-server”, cu baza de date SQL Server
 Integrarea SICO Devize cu Microsoft Project
 Cea mai completă și mai eficientă utilizare a normelor compuse
 Programarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor
 Comparativa consumurilor de resurse
 Compararea și verificarea devizelor
 Preluarea devizelor din alte aplicații
 Lucrul cu un număr nelimitat de baze de prețuri de resurse, inclusiv cu stocurile de
materiale din gestiunile utilizatorilor sau cu orice oferte ale furnizorilor de materiale
 Transparența maximă și viziunea completă asupra întregului proiect în toate etapele
întocmirii unui deviz
 Urmărirea încadrării în standarde de cost a devizelor-oferte
 Cea mai mare eficiență și viteză de lucru pe tot parcursul lucrului la proiecte
 Cel mai mare grad de cuprindere și de acoperire informațională dintre toate aplicațiile de
pe piață
Un alt mare avantaj al lui SICO Devize mai este și :
 Prețul competitiv

Sistem informatic SICO Devize

7

Programarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor
SICO Devize realizează :
 programarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor pentru un număr nelimitat de etape.
Etapele pot reprezenta: perioade de timp, stadii ale lucrărilor, situaţii de lucrări
executate sau orice altă semnificaţie atribuită de utilizator;
 întocmirea şi urmărirea situaţiilor de lucrări;
 întocmirea de documentaţii pentru lansarea şi urmărirea lucrărilor pe: articole de
deviz, devize analitice pe stadii fizice, devize sintetice pe obiect şi obiectiv, devize
generale pe grupuri de obiective şi pentru toată producţia de construcţii-montaj;
 rapoarte de programare, lansare şi urmărire a producţiei - grupate atât pe structuri
(părţi componente) ale lucrărilor cât şi pe diferite perioade de timp.
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Integrare SICO Devize cu Microsoft Project şi Primavera
Există multe situaţii în care un manager de proiect este pus în situaţia de a duce la bun sfârsit
activităţi foarte complexe, care implică:

 foarte multe activităţi şi subactivităţi;
 mare varietate de resurse;
 foarte multe restricţii şi dependenţe între
resurse şi activităţi;
 echipa de lucru în care membrii au
specializări şi competenţe foarte variate;
 respectarea a sute de termene de execuţie;
 încadrarea în buget şi obţinerea la timp a
banilor necesari;
 foarte multe situaţii neprevăzute sau
incorect previzionate etc.

SICO Devize vine in
sprijinul managerilor de
proiecte prin integrarea sa
directă cu MS Project şi Primavera.

SICO Devize asigură sursa de date pentru Microsoft Project ori Primavera, oferind astfel
utilizatorilor (managerilor de proiect) instrumente de lucru moderne, eficiente şi de mare
productivitate.
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Comparative de resurse
Unele dintre cele mai eficiente şi mai complexe rapoarte oferite de aplicaţia SICO Devize, sunt
comparativele cu privire la consumurile de resurse.
Sub forma extraselor (necesarelor) de resurse ale devizelor / situaţiilor de lucrări, SICO Devize
realizează fişele limită de consumuri pentru materiale, manopera, utilaje şi transport.
Din SICO Gestiuni sau din oricare altă aplicaţie de gestiune, sunt extrase consumurile de resurse
realizate.

Situaţiile compartive de materiale sau de alt tip (manopera, utilaj, transport) se prezintă sub
forma unor rapoarte cantitative şi valorice ce au:
 la numărător – necesarele tehnice planificate de resurse, determinate din fişele limită
pentru consumuri;
 la numitor – consumurile realizate şi înregistrate conform documentelor de consum ale
evidenţei de gestiune;
Sunt evidenţiate şi comparate, cantitativ şi valoric, toate resursele consumate şi planificate pentru
executarea oricăror lucrări de construcţii-montaj.
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Comparare de devize
SICO Devize face compararea automată, cantitativă şi valorică, a două devize analitice pentru
fiecare articol, resursă sau indicator de final.
Funcţia este utilă pentru verificarea electronică a documentaţiilor de ofertare, a situaţii de lucrări
executate sau pentru orice altă comparare a unui deviz oarecare cu un deviz standard.
Compararea se face complet după următoarele criterii :
 Compararea articolelor de deviz (semnificaţii, cantităţi, preţuri)
 Compararea resurselor (denumiri, cantităţi, preţuri) la nivelul fiecărui articol de deviz
 Compararea tuturor indicatorilor din finalurile (recapitulaţiile ) de devize
Diferenţele sunt evidenţiate în coloane şi rânduri distincte.
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Import de devize din alte aplicații
SICO Devize vă pune la dispoziție modulul de Import devize din alte aplicatii. Acesta permite
generarea unui deviz plecând de la antemasurătoarea altui deviz. Preluarea se face din orice fișier
tabelor care respectă un anumit format cerut de aplicație:
 Numar
 Cod articol,
 Denumire articol,
 Unitate de masura,
 Cantitate
Prin modulul Import devize, SICO Devize oferă beneficiarului de investiții următoarele facilități:
 să verifice cantitățile de lucrări declarate realizate de către constructor prin situațiile de
lucrări pentru a fi conforme cu documentația economică contractată;
 să urmărească prețul unitar al articolelor de deviz din situațiile de lucrări să fie identic cu
cel din contract, în vederea decontării corecte a valorilor lucrărilor executate;
 coeficientul de indirecte și beneficiu din recapitulația devizului, să fie cel corect;
 închiderea de deviz să fie conformă contractului.
Practic, verificarea beneficiarului constă în introducerea pe calculatorul propriu a cantităților
declarate în situațiile de lucrări prezentate de constructor, având posibilitatea să obțină un raport
propriu (situație de lucrări proprie), a cărei valoare trebue să fie identică cu cea a constructorului,
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dacă toate condițiile contractuale au fost respectate. În caz contrar se poate face analiza pe
fiecare articol în parte pentru depistarea necorelărilor.

6.

Servicii aferente sistemului

Implementarea SICO Devize
Instalarea Serverului şi a aplicaţiilor client
Această fază implică instalarea aplicaţiei server SICO Devize pe platforma hardware a clientului de
către specialiştii tehnici ai TAREM. Aceştia se asigură că echipamentele hardware, sistemul de
operare, reţeaua şi baza de date sunt setate corect înaintea instalării aplicaţiei. Se instalează apoi
aplicaţiile client SICO Devize şi se iniţializează baza de date de tip SQL Server. Se probează
funcţionarea aplicaţiei şi a bazei de date.
Implicarea Administratorului de Sistem IT al clientului este necesară în această fază pentru
asigurarea asistenţei la accesarea sistemului şi la instalarea aplicaţiei.
Instruirea
Scopul acestei faze este de a asigura instruirea utilizatorilor, prezentându-le noul sistem, sfera de
acţiune, funcţionalităţile acestuia şi modul cum intervine SICO Devize în activitatea lor.
După prezentarea generală a aplicaţiei, consultantul de implementare creează, împreuna cu
reprezentantul de proiect din partea clientului, grupele de instruire. Instruirea este modulară,
fiecărei grupe îi vor fi prezentate în detaliu functionalităţile aplicaţiei conform activităţilor pe care
acea grupa o desfăşoară. La sfârşitul instruirii are loc testarea utilizatorilor, astfel încât demararea
lucrului cu SICO Devize să aibă loc în condiţii optime.
În cadrul perioadei de implementare se agrează de comun acord un calendar pentru perioadele
de instruire. Şedinţele de instruire se organizează la sediul clientului. Se recomandă ca grupele de
utilizatori să nu depaşească 7 persoane simultan pentru o eficienţă ridicată a procesului de
invăţare.
Suport post implementare
Pentru a asigura satisfacţia clientului şi după implementarea aplicaţiei, TAREM pune la dispoziţia
clienţilor săi sistemul de suport post implementare.
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TAREM asigură suport pentru întrebări de natură tehnică sau în cazul unor eventuale raportări ale
unor situaţii de funcţionare anormală a soluţiei. Suportul tehnic este disponibil în timpul orelor
normale de operare.
Sistemul de suport creşte fiabilitatea, accesabilitatea şi încrederea în sistem livrând răspunsuri de
calitate pentru aplicaţiile TAREM în cel mai scurt timp.
Firmele care au contracte active de mentenantă şi suport tehnic au asigurat un timp de răspuns la
incidente conform celor stipulate în contract.
Sistemul de suport asigură suport pentru diverse tipuri de probleme:
 Optimizarea folosirii
 Întrebări post implementare
 Preluare de bug-uri
 Ajutor în raportare
Avantajele folosirii sistemului de suport
 Costuri de suport predictibile şi scalabile
 Creşterea fiabilităţii sistemului
 Creşterea încrederii personalului în folosirea aplicaţiei
 Consultanţă din partea unor persoane având cunoştinţe tehnice ridicate

7.

Caracteristici tehnice
 Aplicaţia este deservită de un server de tip MS SQL Server ce poate avea un număr
nelimitat de staţii de lucru;
 Conexiunile la server sunt făcute fie utilizând o reţea LAN, fie folosind INTERNET-ul sau
orice alt mod/ tip de comunicaţie dorit de beneficiar (prin servere de comunicaţii Linux,
Windows, conexiuni directe, VPN ş.a.);
 Vitezele de lucru, indiferent de conexiuni, sunt mari, neexistând practic diferenţă între
lucrul printr-o conexiune (foarte) rapidă LAN şi cel printr-o conexiune INTERNET;
 Sunt asigurate, la nivelul maxim, integritatea, siguranţa şi securitatea bazei de date de pe
server şi comunicaţiile cu acesta;
 SICO Devize are un mod ergonomic şi eficient de exploatare şi funcţionare;
 Toate calculele şi rapoartele lui SICO Devize sunt realizate direct de aplicaţia de pe
server, asigurându-se astfel nivele maxime de viteză, siguranţă, exactitate şi
operativitate;
 Pentru implementarea şi funcţionarea aplicaţiei nu sunt necesare achiziţii suplimentare
de software;
 SICO Devize este un produs informatic testat şi certificat de Microsoft Corporation şi
inclus în Catalogul Microsoft 2007 al aplicaţiilor software realizate şi implementate în
România.
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ANEXE
Rapoarte, documente şi formulare de licitaţii
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Devizul general al obiectivului

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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Formulare de licitaţii
Situațiile de lucrări ce au în componența lor norme compuse pot fi evidențiate, în secțiunea de
rapoarte, atât sub formă restrânsa cât și detaliată, prin defalcarea normelor simple din cadrul
normelor compuse.

..............................................................................................................

Sistem informatic SICO Devize

17

Formular F3

..............................................................................................................................................................
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Formular F4

Formular F1 – Centralizator pe obiectiv
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Formular F2 – Centralizator pe obiecte

Formular F6 – Grafic

19

Sistem informatic SICO Devize

20

Rapoarte pentru urmărirea lucrărilor
Urmărirea lucrarilor detaliat pe articole și etape

..............................................................................................................................................................

Urmărirea lucrarilor centralizat pe etape
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Urmărirea lucrarilor pe structuri fizice (obiecte, obiective, grupuri de lucrari)
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Urmărirea lucrarilor pe etape (desfasurare in timp)
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Rapoarte comparare devize
Compararea devizelor analitice la nivelul articolelor de deviz
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Compararea devizelor analitice la nivelul indicatorilor finali
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Compararea devizelor analitice la nivelul resurselor de materiale din articole

Compararea devizelor analitice la nivelul resurselor de manopera din articole
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Compararea devizelor analitice la nivelul resurselor de utilaje din articole

Compararea devizelor analitice la nivelul resurselor de transport auto din articole
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