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Ofertă Cursuri de pregătire teoretică conform Regulamentului ANRE

Vă transmitem propunerea tehnico-economică pentru Cursurile de pregătire teoretică desfășurate de
EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. în conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum si a experților tehnici de calitate si
extrajudiciari in domeniul instalațiilor electrice (Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE nr. 116/2016).
Pentru participarea la primul examen de autorizare indiferent de gradul și tipul solicitat, absolvirea unui
curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice este facultativă.
Pentru dobândirea calității de verificator de proiecte sau / și a celei de expert tehnic de calitate și
extrajudiciar, electricienii din domeniul instalațiilor electrice au obligația să completeze dosarul depus la
ANRE cu dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica
și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet.
Pentru reautorizarea Electricienilor, Verificatorilor de proiecte și Experților tehnici de calitate și
extrajudiciari, aceștia au obligația de a urma un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice
cu respectarea programei ANRE. Cursul trebuie urmat cu maxim 12 luni înainte de depunerea dosarului
pentru prelungirea calității de electrician /verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar
autorizat.
CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU REAUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
(gradele: I și II; III și IV)
OFERTA TEHNICĂ

A. Curs de 2 zile (20 ore) – program intensiv, 10 ore/zi, în intervalul orar: 8:30 – 18:30
B. Curs de 3 zile (21 ore) – program standard, 7 ore/zi, în intervalul orar: 9:00 – 16:00
SERII PROGRAMATE CURSURI REAUTORIZARE

Curs 2 zile reautorizare
Curs 3 zile reautorizare
(program intensiv)
(program standard)
29.01-31.01.2018 / București
16.01-17.01.2018 / București
30.01-31.01.2018 / București
12.02-14.02.2018 / București
06.02-07.02.2018 / București
13.02-14.02.2018 / București
19.02–21.02.2018 / Ploiești
20.02–21.02.2018 / Ploiești
27.02-28.02.2018 /București
06.03-07.03.2018 / București
05.03-07.03.2018 / București
13.03-14.03.2018 / București
26.03-28.03.2018 / București
20.03-21.03.2018 /București
27.03-28.03.2018 /București
Loc desfășurare: București, calea Plevnei 139, corp B, parter, camera 17, sector 6 (la 5 minute de Gara
de Nord) – pentru cursurile din București
Ploiești, Hotel Best, B-dul Republicii, nr. 154 (Cartier Albert) – pentru cursurile din
Ploiești
Conținut:
Se respectă tematica şi bibliografia afișate pe site-ul www.anre.ro, actualizate pentru sesiunea de
examen la care vor participa candidații.
Document
eliberat:
Evaluare:

Certificat de absolvire emis de Eurotraining Solution și recunoscut de ANRE
Simulare de examen ANRE

EUROTRAINING SOLUTION S.R.L.
este membru al:

Asociația Patronală a
Furnizorilor de Formare Profesională din România

Atenție: Numărul minim de cursanți înscriși pentru susținerea unei serii de curs este de:
 10 persoane pentru seriile din București
 25 persoane pentru seriile din Ploiești
CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR
(gradele: I și II; III și IV)
OFERTA TEHNICĂ

Curs de 3 zile (24 ore) – program intensiv, 8 ore/zi, în intervalul orar: 9:00 – 17:00
SERII PROGRAMATE CURSURI AUTORIZARE

29.01-31.01.2018 / București
12.02-14.02.2018 / București
19.02 – 21.02.2018 / Ploiești
05.03-07.03.2018 / București
26.03-28.03.2018 / București
Loc
București, calea Plevnei 139, corp B, parter, camera 17, sector 6 (la 5 minute de Gara de
desfășurare: Nord) – pentru cursurile din București
Ploiești, Hotel Best, B-dul Republicii, nr. 154 (Cartier Albert) – pentru cursurile din Ploiești
Conținut:
Se respectă tematica şi bibliografia afișate pe site-ul www.anre.ro, actualizate pentru sesiunea de
examen la care vor participa candidații.
Document
eliberat:
Evaluare:

Certificat de absolvire emis de Eurotraining Solution și recunoscut de ANRE
Simulare de examen ANRE

Atenție: Numărul minim de cursanți înscriși pentru susținerea unei serii de curs este de:
 10 persoane pentru seriile din București
 25 persoane pentru seriile din Ploiești
CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII SAU PRELUNGIRII CALITĂȚII DE
VERIFICATOR DE PROIECTE, EXPERT TEHNIC DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIAR IN
DOMENIUL INSTALAȚIILOR ELECTRICE
CURS AVIZAT DE ANRE - AVIZ NR. 2/13.01.2015

OFERTA TEHNICĂ

Curs de 2 zile (20 ore) – program intensiv, 10 ore/zi, în intervalul orar: 8:30 – 18:30
SERII PROGRAMATE

30.01 – 31.01.2018 București
20.02 – 21.02.2018 Ploiești
27.02 – 28.02.2018 București
20.03 – 21.03.2018 București
Loc
București, calea Plevnei 139, corp B, parter, camera 17, sector 6 (la 5 minute de Gara de
desfășurare: Nord) – pentru cursurile din București
Ploiești, Hotel Best, B-dul Republicii, nr. 154 (Cartier Albert) – pentru cursurile din Ploiești
Conținut:
Se respectă tematica şi bibliografia afișate pe site-ul www.anre.ro, actualizate pentru sesiunea de
evaluare la care vor participa candidații.
Document
eliberat:
Evaluare:

Certificat de absolvire emis de Eurotraining Solution și recunoscut de ANRE
Test final de evaluare

Atenție: Numărul minim de cursanți înscriși pentru susținerea unei serii de curs este de:
 10 persoane pentru seriile din București
 25 persoane pentru seriile din Ploiești

Pentru întocmirea dosarului de curs și eliberarea certificatului de absolvire sunt necesare următoarele
documente:
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 copie după cartea de identitate
 copie după certificatul de naștere
 copie după diploma de studii care atestă calitatea de electrician.
 copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării de nume față de cel de pe diploma de studii).
 contractul de formare profesională încheiat în prima zi de curs.
 dovada plății taxei pentru participarea la curs anexată la dosar în prima zi de curs.
Înscrierea se poate face:
 prin email la adresa office@e-trainings.ro prin completarea formularului anexat prezentei ofertei sau
descărcat de pe site-ul www.e-trainings.ro/inscriere/. Transmiterea documentelor din dosarul de curs
se poate face prin e-mail.
 prin depunerea documentelor la sediul S.C. Eurotraining Solution S.R.L. din Calea Plevnei, nr. 139,
corp B, parter, camera 17, sector 6, București. Program de lucru secretariat: Luni – Vineri: 09:00 –
16:00.
Tariful de curs se poate plăti:
- prin Ordin de Plată, pe baza de factura proformă emisă cu o săptămână înainte de începerea cursului,
emisă conform datelor completate în formularul de inscriere
sau
- numerar în prima zi de curs, la secretariatul S.C. Eurotraining Solution S.R.L.
Pentru o ofertă financiară personalizată vă rugăm să ne contactați telefonic (021-313.01.64 sau
0770.511.213) sau pe email la adresa: office@e-trainings.ro
Pentru alte informații vă stăm la dispoziție.
Persoană de contact: Cucoș Șerban Daniela tel: 021-313.01.64, 0770.511.213.
Cu deosebită considerație,
Director
Marie-Jeanne Iordache
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