1. Filiera : TEHNOLOGICĂ
2. Domeniul : TEHNIC
3. Denumirea calificarii : TEHNICIAN DEVIZE ȘI MĂSURĂTORI ÎN
CONSTRUCȚII

4. Informații despre calificare :
 realizează măsuratori ale lucrărilor, atât pe teren, la locul de punere in operă
cât și pe baza documentelor de execuție
 intocmește baze de prețuri, caiete de măsurători
 incadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz
 intocmește devize și situații de plată
 calculează costul final al investiției, consumurile specifice ale acesteia
 stabilește în timp real încadrarea în graficele de lucrări a investiției
 monitorizează stadiul de realizare a lucrărilor de construcţii sau instalații
5. Avantaje / beneficii ale studierii calificării









programul de studiu asigură o calificare tehnică și posibilitatea angajării mai
rapide pe piața muncii, atât in țară, cât și în străinătate
poți obține recunoașterea competențelor prin susținerea examenului de certificare a
competențelor profesionale ( nivel 5 ) pentru calificarea ” tehnician devize și
măsurători în construcții”
poți efectua devize cu ajutorul softurilor de specialitate, pe calculator sau se
realizează măsurători pe teren (pentru licitații în construcții și instalații)
posibilitatea înființării propriei firme sau PFA
posibilitatea dezvoltării personale ulterioare prin obținerea calificărilor de maistru
în construcții, inginer în construcții sau instalații
această calificare este unică în jud. Brașov, gratuit
este accesibilă pentru oricare absolvent(a) de liceu, cu sau fără diplomă de
bacalaureat, indiferent de profil

6. Joburi posibile după absolvire
 angajare ca agent de vânzări în magazinele cu materiale de construcţii si instalatii
(PRACTIKER, BAUMAX, DEDEMAN, HORNBACH, LEROY MERLIN etc.) ;





puteți profesa ca tehnician la firme de proiectare (realizând și antemăsurători ), la
firme de consultanță sau de execuție (pentru construcții și instalații) sau ca PFA
( persoană fizică autorizată )
puteți realiza un venit suplimentar lucrând part-time, cu program flexibil, la firme de
construcții și instalații sau acasă, pe calculator

7. Invățământ superior recomandat
 Școala de maistri ( Maistru in construcții civile , industriale si agricole )
 Facultatea de Construcții , specializările: Construcții Civile, Industriale și
Agricole; Instalații pentru Construcții, Căi Ferate, Drumuri și Poduri,
8. Statistica locurilor disponibile / și sau salarizare medie
 un tehnician devize și măsurători în construcții poate obține un salariu motivant
 oferta de locuri de muncă este mare, atât ca PFA , cât și ca angajat în cadrul unei
societăți comerciale, mai ales că Brașovul se extinde cu noi cartiere de locuințe sau
sedii ale unor firme și se continuă reabilitarea termică a clădirilor
9. Testimonial de la elevi
 “ particip la aceste cursuri în speranța ocupării unui loc de muncă la o firmă de
proiectare în construcții; este un avantaj și faptul că la această școală cursurile
sunt gratuite“
 “ cursurile de specialitate îmi sunt de folos în interes propriu ( construiesc o casă )
și mă ajută și la locul de muncă “

