
Centralizator calcul cota de 0,5% aferentă 

Casei Sociale a Constructorilor 
        

Denumire investitor / beneficiar de construcție * C.U.I.   

  

        

Localitatea   Județ   

        

Denumirea lucrării       

  

        

Constructor: Denumire   

 Localitate  Județ  
        

       lei 

Nr.crt. DATA 

Valoare 
totală C+M 
(fără 
TVA)** 

Cota 0,5% 
calculată 

Cota 0,5% 
plătită 

Cota 0,5% 
rest de 
plată Observații 

I II III IV=0,5%*III V VI=IV-V VII 
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TOTAL       

        

        

Se plătește în:      

RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001 Libra Internet Bank SA    

RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134 Raiffeisen Bank SA    

C.U.I. 11054090   CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR     

Str. Episcopul Timuș nr. 25, București, Sector 1         

        

Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016      M.Of. nr. 1061 / 29.12.2016 

(*) Art. 1. h) beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuţie a 
lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(**) Anexa 6. Capitolul 1 ...” Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului 
general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul 

general.” 

Formularul se poate descărca în format editabil de pe https://www.casoc.ro/ro/cadru-legal 
 
 
 

https://www.casoc.ro/ro/cadru-legal


CADRUL LEGAL 
  

Legea nr. 215/1997       M.Of. nr. 372 / 22.12.1997 

"Art. 16 (1) Fondul necesar pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) se constituie din:  
... c) prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul 
general al lucrării;..."          

Precizare 5122NN/1997  Ministerul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului              M.Of. nr.337 /01.07.1999 

   Ministerul muncii şi protecţiei sociale        

   Ministerul transporturilor          

"Art. 1. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu 
corespondent în devizul general al lucrării, se constituie şi se suportă de către investitori sau de proprietari, 
indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate." 

Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016      M.Of. nr. 1061 / 29.12.2016 

Anexa 6. Metodologia privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect 
Capitolul 1 ...” Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, 
exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.” 

Anexa 7. DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiţii (extras)    

Nr.crt. 
... 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare 
(fără TVA) 

TVA 
Valoare cu 
TVA 

        lei lei lei 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC    

…            

Excepții:       
Ordonanța de urgență nr. 18 / 2009, art. 33     M.Of. nr. 155 /12.03.2009 

Ordonanța de urgență nr. 69 / 2010, art. 18     M.Of. nr. 443 /01.07.2010 

Legea nr. 153 / 2011, art. 35       M.Of. nr. 493 /11.07.2011 
 

Eligibilitatea cotei de 0,5% în proiectele cofinanțate prin programele de accesare a fondurilor naționale și europene: 
 

Ordinele MDLPA nr. 1.333/ 2021 și nr. 278/2022                                      M.Of. nr. 910/22.09.2021 si M.Of. nr. 221/07.03.2022 

Cota CSC de 0,5% CSC e cheltuială care se poate finanța de la bugetul de stat prin P.N.I. „Anghel Saligny”, 
potrivit:   
- art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Programului aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021 
- art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Programului aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 278/2022 
 

Ghidurile Solicitantului pentru beneficiarii PNRR 

Cota CSC este cheltuială eligibilă la finanțare din fondurile europene în cazul investițiilor cofinanțate prin PNRR:   
-  C5 – Valul Renovării, potrivit secțiunii 4.2. din Ghidurile Solicitantului aprobate prin Ordine MDLPA. 
- C10, I.2 – Construirea de locuințe nZeb plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști în domeniul 
educației și al sănătății – Anexa nr. 1 la Ghid, Ordinul M.D.L.P.A. nr. 999/2022  
- C11, I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – sect. 4.2 din Ghid, cap. 5.2 de cheltuieli, Ordinul MIPE nr. 
891/2022  
- C11, I4 – Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice – secț. 2.5.2 din Ghid, Cap. 5.2 de cheltuieli, Ordinul 
M.D.L.P.A nr. 3.047/2022  
- C13, I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – sect. 4.2 din 
Ghid, Cap. 5.2 de cheltuieli, Ordinul M.F.T.E.S. nr. 20.898/2022 
- C13, I2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – sect. C4 din 
Ghiduri, Cat. C.4.1 de cheltuieli, Ordinele M.M.P.S. nr. 2082/2022 și 2083/2022 
- C15, I1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe – sect. 3.2 lit. A din Ghid, Ordinul MDLPA nr. 
1254/2022  
- C15, I6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și 10 campusuri profesionale integrate– sect. 3.4 din Ghid, 
subsecț. 3.4.B, Ordinul M.Ed. nr. 6.254/2022  

 

Ghidurile Solicitantului pentru beneficiarii de fonduri europene nerambursabile, 2014-2020 și 2021 - 2027 

În cazul investițiilor cofinanțate din fonduri europene, efectuarea evidențierii și plății cotei de 0.5% e o măsură ce 
rezultă din Ghidul Solicitantului, prin cerința respectării H.G. nr. 907/2016, fiind cheltuială eligibilă potrivit Ghidului. 

 

https://mdlpa.ro/pages/pnrr
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/255017
https://mfe.gov.ro/mipe-lanseaza-2-apeluri-de-proiecte-in-cadrul-componentei-11-turism-si-cultura-din-cadrul-pnrr/
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/6386f197d8036588501957.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261946
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261946
https://mfamilie.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/09/avizat.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/260998
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62b9513b02b86807622407.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/90b9694c065759f49f480e5c716c7c67.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62b9513b02b86807622407.pdf
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/62b9513b02b86807622407.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/PNRR/Consortii_dual/Documente_finale/Ghid_solicitant_dezvoltare_consortii_dual_republicat_2023.pdf

