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    Referitor: Curs de instruire a personalului tehnic de specialitate - Responsabil    
                    Tehnic cu Sudura (RTS) la instalatii sub presiune si la instalatii de ridicat 

 
S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. organizeaza cursul de instruire pentru personalul tehnic 
de specialitate- Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) la Instalatii sub Presiune si la 
Instalatii de Ridicat. Pentru desfasurarea acestor cursuri, S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. 
detine avizul nr. 7937/13.08.2014, conform Ordinului 165 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR. 
Dupa participarea la un program de instruire, personalul tehnic de specialitate este examinat si 
atestat de catre ISCIR.  
Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca responsabil tehnic cu sudura (RTS) trebuie să 
aibă studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 
ani sau studii medii tehnice (specialitatea sudură) de maistru ori tehnician şi o vechime în 
specialitate de minimum 5 ani, în domeniul: mecanică, electromecanică, energetică, automatizări, 
transporturi, metalurgie, chimie, construcţii, instalaţii ori în alte domenii conexe tehnice sau 
universitare acceptate de către ISCIR.  
Pretul cursului: 200 euro + TVA / cursant 
Durata cursului: 16 ore (2 zile) 
Perioada de desfasurare a cursului: 19.05 – 20.05.2016 
Locul desfasurarii cursului: Punctul de lucru al S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. din Şos. 
Viilor, nr. 38, sector 5, Bucureşti (intrarea din str. Spătaru Preda în incinta C.F.M.C.). 
Solicitanti vor fi inscrisi in baza unei ,,Cereri de inscriere” si vor prezenta  urmatoarele acte 
(documentele pot fi transmise prin fax, email sau curierat): 

- Copie BI/CI 
- Copie dupa actul de studii 
- CV - ul solicitantului 
- Copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate. 

Contravaloarea in lei a lucrarilor se va achita, prin banca sau cash la inceperea cursului, la cursul 
BNR din ziua efectuarii platii, in contul nostru nr. RO98BRDE410SV22277784100, deschis la 
BRD GSG Agentia Rahova. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. sau de la responsabilul 
cursului ing. Dorel Dumitraşcu, la tel. 0745.450.703. 
 
Cu stimă, 
Ing. Dorel Dumitraşcu 
Director General  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


