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SOCIETATE DE CONSULTANTA SI INSTRUIRE

S.C. ACIBO INVESTMENTS S.R.L este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire
pentru stivuitorişti (aviz 8909/8955/24.10.2011) şi macaragii (aviz 8908/8956/24.10.2011)
conform PT CR 8/2009 , Prescripţie Tehnică prin care se prevede la art. 55 ca “pentru
obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de
deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire”.
Programele de instruire se vor desfăşura in Cluj-Napoca (Piaţa 1 Mai nr. 1-2, Unirea SA , Corp
Administrativ, et. 2) si în ţară la sediul firmelor interesate, după obţinerea avizului de deschidere curs
din partea ISCIR IT.
Oferta noastră financiară este de:

500 lei + TVA/cursant/modul.
CONDIŢII GENERALE:

1. La programul de instruire pot participa persoane care deţin o autorizaţie ISCIR (stivuitorist sau
macaragiu) în termenul de valabilitate.
2. Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele
documente:
- cererea de participare la stagiul de instruire;
- copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit
3. La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor următoarele:
- documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
- talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din
CR 8/2009.
4. Cursurile au o durată de 8 ore.
5. Plata
se
va
face
în
contul
RO61
PIRB
1302
7310
0700
1000
deschis la BANCA PIRAEUS BANK SUCURSALA TRAIAN VUIA CLUJ.
6. Preţul include şi taxa ISCIR pentru eliberarea talonului în sumă de 150 lei/talon.
Notă: Dacă programele de instruire se vor derula anterior intrării în vigoare a Ordinului
de modificare a PT CR 8/2009, al cărei proiect este publicat pe site-ul
http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2011/octombrie/ordin_modificare_PT_
CR_4_CR_8_11.10.2011.pdf care prevede la Art. II/9, ca la finalul stagiilor de instruire,
personalul deservent să susţină examen de prelungire a valabilităţii autorizaţiei şi
obţinere a unui nou talon, economisiţi suma de 200 lei/cursant/modul, sumă care
reprezintă taxa de examinare ISCIR conform PT CR 1/2011. După intrarea în vigoare a
Ordinului mai sus menţionat, tarifele de curs se vor majora corespunzător.
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,
Administrator
Horia-Septimiu Bold

