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 SOCIETATE DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE 
 

 

S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de instruire în 
vederea atestării ISCIR, pentru următoarele module: RTS “responsabil tehnic cu sudura la 
instalaţii clasice sub presiune şi la instalaţii de ridicat” (aviz nr. 259C-123), RSL-IMSP 
“responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune” (aviz nr. 259C-124) şi 
RSL-IR “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat” (aviz nr. 255R-123) şi 
RVT „Responsabil cu Verificarea Tehnică în utilizare” (aviz nr. 254C-161).  

S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire 
conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, Ordin prin care se prevede obligativitatea 
ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal 
tehnic de specialitate atestat. 
Cursurile de instruire se vor desfăşura in  Cluj-Napoca si în ţară la sediul firmelor interesate, după 
obţinerea avizului de deschidere din partea ISCIR INSPECT. 

Oferta noastră financiară este de 950 RON + TVA / Cursant / Modul și include masa de prânz și 
coffee break pentru fiecare din cele 2 zile de curs. 
  

La finalul cursului, participanții pot opta pentru susținerea examenelor de atestare cu comisia 
formată din Inspectori de Specialitate ISCIR IT. Taxa aferentă examenului este în valoare de 450 de lei 
și se achită separat la comisia ISCIR. 
 
Datele de desfășurare a cursurilor sunt afișate pe site în partea dreaptă. 
 

 
CONDIŢII GENERALE: 

 
1.  Condiţii de participare la curs: la curs se pot înscrie absolvenţi ai studiilor superioare tehnice de 

lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani (modulele RTS RSL-IMSP, RSL-
IR, RVT), sau absolvenţi ai studiilor medii tehnice (specialitatea sudură pentru modulul RTS, 
maistru sau tehnician pentru modulele RSL-IMSP şi RSL-IR) cu o vechime în specialitate de 
minimum 5 ani. 

2.  La finalul cursului, participanţii vor primi o adeverinţă de participare. 
3.  Cursurile au o durată de 16 ore.  
4.  Plata se va face în contul RO61 PIRB 1302 7310 0700 1000                                                                                                                

deschis la BANCA PIRAEUS BANK SUCURSALA TRAIAN VUIA CLUJ. 
5.  Taxele pentru eliberarea atestatelor se vor achita de către persoanele participante la ISCIR IT în 

baza facturilor emise de ISCIR. 
 
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită la sediul S.C. ACIBO INVESTMENTS SRL CLUJ-NAPOCA,  
CEREREA DE INSCRIERE (conform model), prin fax sau mail. 
    RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398 . 
 
                                                                                                 Cu respect, 
                                                                                                  Horia Bold 


