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              Stimată Doamnă/ Stimate Domn 
 
 

S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA,  organizează cursuri de specializare în 
vederea atestării ANRE, conform prevederilor ORDINUL ANRE NR. 22/10.04.2013 pentru 
ocupațiile: 

- VERIFICATOR DE PROIECTE 
- EXPERT TEHNIC 
în domeniul gazelor naturale. 

Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare 
pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte, sunt:  

a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditată, în următoarele 
profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, 
alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale sau a unor 
studii de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă; 

b) deținerea calității de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T,  funcție de tipul 
de atestat solicitat; 

c) vechime de minimum 6 ani în gradul I D sau I T,  funcție de tipul de atestat 
solicitat; 

d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, funcție de tipul de atestat 
solicitat, de minimum 8 ani. 

Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare 
pentru participarea la examenul de atestare ca expert tehnic, sunt:  

a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditată, în următoarele 
profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, 
alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale sau a unor studii 
de masterat/aprofundate/doctorale în domeniul gazelor naturale, certificate prin diplomă; 

b) deținerea calității de instalator autorizat ANRE gradul I D sau I T,  în funcție de 
tipul de atestat solicitat; 

c) vechime de minimum 9 ani în gradul I D sau I T, în funcție de tipul de atestat 
solicitat; 

vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în funcție de tipul de atestat solicitat, de 
minimum 11 ani. 
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La finalul programului de instruire toți participanții vor primi un certificat de absolvire a cursului 
de specialitate. 

Participanții la curs vor beneficia de experiența si expertiza specialiștilor din cadrul ANRE și vor 
avea ocazia de a obține cele mai calificate răspunsuri cu privire la evoluția reglementărilor din domeniu. 

Oferta noastră financiară este de 990 lei + TVA/cursant și cuprinde suport de curs, masa de 
prânz și coffee-break pentru fiecare zi de curs. 

Locul de desfășurare al cursului este Hotel Victoria Cluj-Napoca (Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 
54-56). 

Perioada de desfășurare a programului de instruire este afișată pe site. 
 
Înscrierea la curs se poate face prin completarea formularului de comandă (conform model 

afișat pe site) și expedierea acestuia prin fax (0372-870.538) sau e-mail (contact@acibo.ro). 
 
Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactați prin fax., e-mail sau telefonic la 0745/356.398. 

 
                                                                                         
 
 
 

         Cu respect, 
                                                                                            Horia-Septimiu Bold 


