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În premieră în România
CURS DE CALIFICARE 

ADMINISTRATOR DE CONDOMINII
Obligatoriu în condi iile Legii nr. 196/2018 ț

(conform art. 106 din Legea nr. 196/2018, modificat, persoanele care nu de inț
certificat de calificare din ianuarie 2021 nu mai pot ocupa func ia deț

administrator condominii la asocia ia de proprietari fiind practic în afara legiiț )
Înscrierea i participarea la curs la F.A.P.R. vă protejează în fa a legii ! ș ț

Federaţia Asociaţiilor de Proprietari din România (F.A.P.R.) organizează  în parteneriat cu
furnizori de formare profesională cursul de calificare pentru administratorii de condominii.

F.A.P.R. face înscrieri iar participarea la curs va fi în ordinea înscrierilor. O grupă poate
cuprinde maxim 28 cursanţi. Durata cursului maxim 3 luni de zile. 
 Pregătirea teoretică sâmbăta i duminica. Pregătirea practică luni-vineri.ș

Persoanele  interesate  (actuali  administratori,  proprietari,  tineri,  pensionari  s.a.)  se  pot
înscrie la sediul F.A.P.R. din str. Sfinţii Apostoli nr. 44, sector 5, de luni până vineri între orele 9-
13. 

Documente necesare: 
 copie buletin/carte de identitate,

 copie certificat de naştere,

 copie certificat de căsătorie, dacă este cazul, 

 copie diplomă învă ământ general obligatoriu sau studii medii (bacalaureat)/studiiț
superioare.

 Persoanele  care  au  absolvit  anterior  Legii  nr.  196/2018  un  curs  de
pregătire/perfecţionare/formare ata ează copie după certificatul/ diploma ob inut/ă.ș ț

La sediul F.A.P.R. se completează i semnează formularele de înscriere. ș
Costul  cursului:  750  lei,  cu  plata  în  2  rate  (400  lei  la  înscriere,  350  lei  în  perioada

cursului). 

 „ coala F.A.P.R. este prima coală din România înȘ ș
domeniu, cea mai experimentată, calitativă i eficientă !” ș
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