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SOCIETATE DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE
S.C.ACIBO INVESTMENTS S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de specializare sudori în
vederea autorizării/reautorizării ISCIR, pentru sudarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă
în conformitate cu PT CR 9/2010, Colecţia ISCIR .
S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L este autorizata de CNFPA şi ISCIR să desfăşoare cursuri de
specializare conform OG 129/2000 republicată.
Cursurile de instruire teoretică şi practică se vor desfăşura in Cluj-Napoca si în ţară la sediul firmelor
interesate, după obţinerea avizului de deschidere de curs din partea ISCIR IT.
Vă transmitem mai jos oferta financiară:
I. CURS SPECIALIZARE OPERATORI SUDORI PE-HD ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII ISCIR
1. Procedeele de sudare pe care se face instruirea si examinarea: sudarea cu element încălzitor
drept a îmbinărilor cap la cap (SD - BW); sudarea prin rezistenţă electrică a îmbinărilor suprapuse
cu manşon (SRM–SW); sudarea prin rezistenţă electrică a îmbinărilor tip şa–teu bransament (SRS
– SS).
II. CURS SPECIALIZARE SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC
III. CURS SPECIALIZARE SUDOR MANUAL CU FLACĂRĂ DE GAZ
Taxa de participare: 325 euro/cursant + TVA pentru modulul Operator Sudor PE-HD
250 euro/cursant + TVA pentru modulul Sudor Manual cu Arc Electric
150 euro/cursant + TVA pentru modulul Sudor Manual cu Flacără de gaz
350 euro/cursant + TVA pentru cursantii care urmeaza atât cursurile de
specializare pentru Sudor Manual cu Arc Electric cât și cursul pentru Sudor Manual cu Flacără de
gaz
şi reprezintă:
• instruirea teoretică şi practică a cursanţilor si suportul de curs;
• taxa ISCIR şi CNFPA pentru avizarea deschiderii cursului;
• taxa CNFPA pentru susţinerea examenului de absolvire
• eliberarea certificatului de specializare;
CONDIŢII GENERALE:
1. Data începerii cursurilor se va comunica după obţinerea avizului ISCIR IT pentru deschiderea
cursului.
2. Conditii de participare la curs: la curs sunt inscrise persoane cu studii minime obligatorii.
3. Examenul de autorizare/reautorizare ISCIR va avea loc după terminarea cursului, in prezenta
inspectorului ISCIR IT si a Responsabilului Tehnic cu Sudura din firma respectiva.
4. Cheltuielile privind deplasarea, cazarea şi transportul lectorilor (2 persoane) pe perioada
desfăşurării cursului vor fi asigurate de către furnizor.
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5. Aparatele şi materialele pe care se face instruirea practică sunt în sarcina furnizorului.
6. Plata se va face la cursul BNR din ziua facturării, în contul RO61 PIRB 1302 7310 0700 1000
deschis la BANCA PIRAEUS BANK SUCURSALA TRAIAN VUIA CLUJ.
7. Eliberarea autorizatiilor pentru operatorii sudori care au promovat examenul şi dosarele de
omologare a procedurilor de sudare se va face de catre ISCIR IT.
8. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de sudori şi pentru omologarea procedurilor de sudare (dacă
este cazul) se vor achita de către firmele participante la ISCIR IT în baza proceselor verbale şi a
facturilor emise de ISCIR.

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită la sediul S.C. ACIBO INVESTMENTS SRL CLUJNAPOCA prin fax sau e-mail, CEREREA DE INSCRIERE conform model anexat, iar la începerea
cursurilor vor prezenta un dosar cu următoarele documente: adeverinta medicala a
cursantului din care să rezulte că este apt pentru a putea profesa ca operator sudor în PE-HD,
copii dupa BI(CI) şi copii după actele care atestă studiile.
PENTRU ORICE DETALII VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI PRIN FAX, E-MAIL SAU TELEFONIC
LA 0745-356 398.
Cu respect,
Administrator
Horia-Septimiu Bold
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