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CURS 

  

 “Întocmirea devizelor" 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica propusă: 

1. Legislația relevantă: 

• Legea 10 privind calitatea în construcții. 

• Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

• HG Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 

lucrări de intervenții, a devizelor pe obiecte și a devizelor pe categorii de lucrări (Listele de 

cantități de lucrări). 

• HG Nr. 1/2018 pentru anumite contracte de achiziție. 

 

2. Succesiunea fazelor de proiectare: 

• Studiul de prefezabilitate (SPF) - evaluările Costurilor de investiţie estimate prin raportare la 

obiective de investiţii similare sau la standarde de cost. 

• Studiul de fezabilitate (SF ) -  Devizul general. 

• Documentația tehnică pentru aprobarea lucrărilor de intervenție   (DALI) - Devizul general.   

• Proiectul tehnic (PT): 
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a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c) antemăsurătorile; 

d) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

e) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

f) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);  

• Listele de cantități de lucrări (F3). 

• Stadiile fizice, sumele forfetare, testele și probele,  graficul de eșalonare a plăților, Listele de 

cantități de lucrări (F3 livrate pe parcurs la predarea PT-urilor). 

 

3. Situațiile de lucrări: 

• Contractul de lucrări: 

a) atașamentele (măsurătorile); 

b) listele de cantități de lucrări executate (Formularele F3); 

c) extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje, transport); 

c) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări  montate 

(Formularul F4); 

• Contractul de lucrări cu proiectare inclusă: 

a) testele și probele. 

b) stadiile fizice.                

c) sumele forfetare.                

d) graficul de eșlonare a plăților. 

e) listele de cantități de lucrări (F3 livrate pe parcurs la predarea PT-urilor). 

• Măsurarea lucrărilor, atașamentele, modalități de măsurare, prețurile unitare ale resurselor – 

lucrările suplimentare. 

 

 

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională. 

**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație. 
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Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la 

adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 
 

Cu stimă,         

                                                                                                              

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
    

mailto:training@focus-training.ro

