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Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) dorește să desfășoare, începând 
cu data de 25 octombrie a.c., cursul de specializare Tehnician devize și măsurători 
în construcții, în conformitate cu standardul ocupaţional în vigoare la nivel naţional, 
cod COR 311215. 

 Condiții de acces 

 Studii liceale cu sau fără diplomă de bacalaureat,  

 Acte ce dovedesc experiență de muncă relevantă în domeniul construcțiilor/ 
proiectării pentru construcții/investițiilor/achizițiilor de lucrări de 
construcții/administrativ 

 Adeverință de la medicul de familie – apt de muncă și efort fizic susținut. 

Competențe dobândite 

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să: 

 realizeze documentarea privind preţurile pieţei 

 efectueze antemăsurători 

 întocmească devize 

 întocmească situaţii de lucrări pentru decontarea plăţilor 

 monitorizeze stadiul de realizare a lucrărilor de construcţii 

Durata cursului 

Total 120 ore, din care 40 ore pregătire teoretică și 80 ore pregătire practică, organizat 
in weekend-uri (vinerea 4/6 ore după-masa, sâmbăta si duminica 8 ore). 

Număr de cursanţi şi locaţie 

Cursul va fi organizat pentru un grup de minimum 10 persoane – maximum 14 
persoane, la sediul CMC, str. Justinian nr.11A, sector 2, București. 

Evaluarea si certificarea 

Dupa finalizarea cursului, CMC va organiza examenul de evaluare finală, care constă 

în: 

 proba teoretică - test grilă 

 proba practică -  sustinerea unui proiect realizat in orele de pregătire 

practică ale cursului 
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La absolvirea examenului de evaluare finală, se acordă Certificat de 

absolvire, recunoscut la nivel național și european, conform OG nr.129/2000 cu 

modificările si completarile ulterioare. 

 

Beneficiați de: 
 sesiunea de formare teoretică și practică asigurată de formatori certificați 
 suportul de curs 
 licența eDevize pe perioada formării 
 asistență pentru întocmirea proiectului 
 examenul de evaluare finală și certificare 

Preț 

 1600 lei/cursant (600 lei la inscriere, restul de 1000 lei in doua transe pana la 

finalul cursului);  

 Firmele membre ale FPSC, precum si orice alte firme care inscriu min.3 

persoane la curs beneficiaza de o reducere de 10% 

Persoana de contact pentru detalii si inscrieri 

Irina Dumitriu – manager formare: 0723579156; dbirina@yahoo.co.uk; 

irina.dumitriu@cmc.org.ro  

Termenul limita de inscriere la curs 

21 octombrie 2019 
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