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Adr. ns/Our ref:   3202 / 11.07.2016 

Ref.: Invitaţie participare curs IRM în cadrul proiectului „Training in Industrial Risk Management – T-IRM”, MIS ETC CODE 1416 

Stimate Domn / Stimată Doamnă, 

Avem onoarea de a vă invita să participaţi în mod gratuit la cursul "Managementul Riscului Industrial", 
organizat de către ISIM Timişoara în perioada 19-23 septembrie 2016. 

Cursul se desfăşoară în cadrul proiectului T-IRM: „Training in Industrial Risk Management” MIS ETC 
CODE 1416, proiect finanţat de către Uniunea Europeană prin Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România - Republica Serbia şi cofinanţat de partenerii proiectului. 

Durata cursului este de 40 ore, zilnic 8 ore cu pauză de prânz. Prânzul este oferit de organizatori la un 
restaurant din apropierea institutului. 

Având în vedere profilul organizaţiei Dvs. am fi bucuroşi şi onoraţi să luaţi parte la acest eveniment, 
ocazie cu care se vor prezenta noile abordări în domeniul managementului riscului industrial. 

Ataşat vă transmitem broşura de prezentare a proiectului / cursului, precum şi talonul de înscriere la 
curs. 

Participarea la curs este gratuită. 

Întrucât locurile sunt limitate, numărul maxim de cursanţi fiind 25, vă rugăm să ne confirmaţi 
participarea până la data de 09.09.2016, prin transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-
mail: tirm@isim.ro sau prin fax: 0256 492797. 

La înscrierea la curs se aplică regula "primul venit - primul înscris". Acceptarea / respingerea cererii 
pentru înscrierea la curs va fi comunică prin e-mail, la dresa specificată de Dvs. în talonul de înscriere. 

Informaţii suplimentare privind derularea proiectului IRM le găsiţi la adresa http://www.isim.ro/tirm. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Manager proiect,  

 

Dr. Ing. Alin Constantin Murariu  
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