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 SOCIETATE DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE 

 

                                                                                                    
 
   

              Stimată Doamnă/ Stimate Domn 
 

S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA este avizată să organizeze cursuri de 
instruire în vederea autorizării/prelungirii valabilității autorizației ISCIR a operatorilor RSVTI.  

 
Programele de instruire se vor desfăşura la Sibiu, Hotel Parc și Băile Felix, Hotel 

Anthimos conform programărilor afișate pe site. Cursurile în vederea prelungirii valabilității 
autorizațiilor RSVTI se desfășoară pe durata unei singure zile.  

 
   Oferta noastră financiară este de: 
-  950 lei + TVA/cursant pentru cursurile în vederea autorizării ca operator RSVTI (modulul A) 
- 650 lei + TVA/cursant pentru cursurile în vederea prelungirii valabilității autorizațiilor ca operator 

RSVTI (modulul B) 
În costul cursului sunt incluse taxe ISCIR (pentru modulul A) suportul de curs, masa de prânz și coffe-

break pentru fiecare zi de curs. 
 

CONDIŢII GENERALE: 
 

1.  Condiţii de participare la curs: la curs se pot înscrie (pentru modulul A) persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiții: 
- sunt apte din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect 
dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii; 
- au studii superioare sau medii tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii; solicitanții cu 
studii medii trebuie să facă dovada că au o vechime de minimum 2 ani de muncă în domenii 
reglementate de ISCIR. 
Pentru prelungirea valabilității autorizațiilor se pot înscrie persoanele care dețin o autorizație RSVTI 
în termen de valabilitate și sunt în ultimul an de valabilitate al autorizației. 

2.  La finalul cursului, participanţii vor primi o adeverinţă de participare. 
3.  Cursurile au o durată de 16 ore (modulul A) sau 12 ore (modulul B)..  
4.  Plata se va face în contul RO61 PIRB 1302 7310 0700 1000                                                                                                                

deschis la BANCA PIRAEUS BANK SUCURSALA TRAIAN VUIA CLUJ. 
 
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită la sediul S.C. ACIBO INVESTMENTS SRL CLUJ-NAPOCA,  
COMANDA FERMĂ (conform model existent pe site), prin fax sau mail. 
    RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE PE PAGINA NOASTRĂ LA ADRESA www.acibo.ro . 
 
                                                                                                 Cu respect, 
                                                                                            Horia-Septimiu Bold 


