
 

MINISTERUL ECONOMIEI, 

COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 

I.S.C.I.R. 
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

  

 

Str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, sector 5 Cod  fiscal:              9 7 3 1 3 3 0 
Cod 050524, BUCUREŞTI – ROMÂNIA Activitatea de  Trezorerie si Contabilitate Publică a Mun. Bucureşti 
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61 

Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți) 
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157   (facturare 
 a veniturilor pentru bugetul de stat) 

Fax:       (+4021) 410.00.19  
Web :   www.iscir.ro 
Email : iscir@iscir.ro 

 

„Procedura de desfăşurare a examenelor organizate în vederea atestării 

persoanelor care doresc să participe în calitate de formatori la programele de 

formare profesională organizate pentru ocupaţiile reglementate de ISCIR.” 

 

Art. 1 Prezenta procedură stabileşte condiţiile minime de desfăşurare a examenului 

organizat în vederea atestării persoanelor care doresc să participe în calitate de 

formatori la programele de formare profesională organizate pentru ocupaţiile 

reglementate de ISCIR. 

 

Art. 2 (1) Cursurile de perfecţionare în vederea atestării persoanelor, denumite în 

continuare programe, precum și examenele desfăşurate pentru atestarea 

persoanelor, denumite în continuare examene, sunt organizate de către Direcţia 

Inspecţie, Supraveghere a Pieţei şi Reglementare pe baza unei planificări 

trimestriale publicată pe site-ul ISCIR: www.iscir.ro. 

(2) Bibliografia pentru examen va fi publicată pe site-ul ISCIR. 

(3) Comunicările pe site-ul ISCIR privind organizarea programelor se vor întocmi de 

către persoanele desemnate, cu aprobarea Inspectorului de Stat Șef. 

(4) Persoanele care doresc să participe în calitate de formatori la programele 

organizate pentru ocupaţiile reglementate de ISCIR completează o cerere conform 

anexei 1, însoţită de documentele prevăzute la art. 8 din anexa Ordinului ISS  

nr. 8/2009 (anexa 1). 

(5) Analiza, evidenţa şi arhivarea documentelor de înscriere la programe şi examene 

este efectuată în cadrul Biroului Avizări/Autorizări  

(6) Biroul Avizări/Autorizări planifică programele în funcţie de numărul persoanelor 

înscrise care îndeplinesc condiţiile din Ordin, în ordinea solicitărilor, evidenţa 

acestora fiind conform anexei 2. 

(6) Organizarea programelor şi a examenelor este adusă la cunoştinţa persoanelor 

înscrise cu 15 zile înainte de data planificată pentru desfăşurarea acestora. 

(7) Persoanele care îndeplinesc condiţiile din Ordin vor fi înştiinţate de către ISCIR. 

(8) Adresa de înștiințare a candidaților pentru participare la program, prevăzută în 

anexa 3, este însoțită de factura proformă. 
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Art. 3 (1) Programul este organizat atunci când sunt înregistrate minimum 5 solicitări 

pentru domeniul instalaţii sub presiune/instalaţii de ridicat/sudură/examinări 

nedistructive. 

(2) Participă la program numai persoanele care au achitat factura proformă. 

(3) Verificarea achitării facturii de efectuează de către persoanele desemnate din 

cadrul Biroului Avizări/Autorizări, cu sprijinul Direcţiei Economic, Administrativ. 

 

Art. 4 (1) Programul este susţinut de inspectori de specialitate şi se finalizează cu 

susţinerea unui examen, pentru fiecare modul solicitat în cererea de înscriere. 

(2) Inspectorii de specialitate care susţin programul sunt stabiliţi prin Ordin al 

inspectorului de stat şef, la propunerea Biroului Avizări/Autorizări, cu avizul 

Serviciului inspecţie, reglementare domeniul clasic. 

(3) Examenul este susţinut în prezenţa unei comisii de examinare alcătuită din 

inspectori de specialitate şi constă dintr-o sesiune teoretică şi o sesiune interviu. 

(4) Comisia de examinare este numită prin prin Ordin al inspectorului de stat şef. 

(5) Pentru fiecare modul solicitat participantul la program care doreşte examinarea va 

completa cererea de examinare (anexa 4). 

 

Art. 5 (1) Comisia de examinare are următoarea structură minimală: 

- preşedinte; 

- membru; 

- secretar. 

(2) Comisia de examinare are următoarele atribuţii: 

a) Elaboreaza subiectele pentru examen,  

b) Stabileste baremul de evaluare;  

c) Stabileşte durata sesiunilor, în functie de complexitatea subiectelor;  

d) Noteaza candidaţii cu note de la 1 la 10;  

e) În functie de notele obţinute, stabileşte candidatii admişi; 

f) Comunică rezultatele examenului. 

g) Secretarul comisiei de eaxminare întocmeşte documentele cu rezultatele 

examenului. 
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Art. 7 (1) Subiectele pentru cele două sesiuni de examinare se stabilesc pe baza 

bibliografiei, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor.  

(2) Comisia de examinare stabileşte subiectele cele două sesiuni de examinare iar 

membrii comisiei de examinare au obligaţia de a asigurara confidenţialitatea 

subiectelor propuse.  

(3) Durata sesiunilor de examinare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie 

de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, dar nu poate depăşi 2 ore.  

(4) După comunicarea subiectelor de la sesiunea teoretica este interzis accesul 

candidaţilor sau al oricarei persoane, în afara membrilor comisiei de examinare. 

(5) Candidaţilor nu le este permisă deţinerea ori folosirea oricărei surse de 

consultare, care poate fi utilizată la rezolvarea subiectelor, sau a telefoanelor mobile 

ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.  

(6) Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din examen.  

 

Art. 8 Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă, la 

expirarea timpului alocat, semnand în acest sens tabelul de predare a lucrării 

conform anexei 5. 

 

Art. 9 (1) Notarea candidatilor se face de fiecare membru al comisiei de examinare 

cu note de la 1 la 10.  

(2) Nota de promovare este minim 7 (şapte). 

(3) Candidaţii care participă la examenele de atestare ca formator la programele de 

formare profesională organizate pentru ocupaţiile reglementate de ISCIR şi care nu 

obţin minim nota 7 nu pot participa la sesiunea interviu, conform reglementărilor 

legale în vigoare. 

 

Art. 10  (1) Contestaţiile cu privire la rezultatatele obţinute se depun în maximum 3 

ore de la comunicarea rezultatelor.  

(2) Comisia de examinare analizează contestaţia şi formulează răspunsul în scris, în 

termen de 5 zile lucrătoare.  
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Art. 11 (1) Redactarea atestatelor se face de către Biroul Avizări/Autorizări, conform 

modelului prevăzut (anexa 6). 

(2) Eliberarea atestatelor de formator pentru candidaţii declaraţi admişi se efectuează 

de către Biroul Avizări/Atestări în termen de 30 zile, cu dovada achitarii tarifului de 

eliberare a  atestatului. 

 

Art. 12 Tarifele de examinare dosar, participare la cursul de perfecţionare, 

examinare şi eliberare atestat sunt cele stabilite de prevederile Ordinului ministrului 

economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.169/2011, cu modificările și 

completările ulterioare pentru aprobarea tarifelor practicate de ISCIR, CR 1-2011. 

 

Art. 13 Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării. 
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Anexa 1 

Model cerere de înscriere 
 
 
 
 
Către:  ISCIR 

 
 
Subsemnatul/a ……………………........................................,având domiciliul  

în localitatea ............................................…., str. ....................................…. nr..........., 
bl…....…, sc. ...…..,et. …....., ap…........posesor al B.I/C.I. seria ..........  
nr. ……............. eliberat de.................................... la data ………............,  
CNP .....………........………., tel. ............................. având în vedere prevederile 
Ordinul nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, emis de Inspectorul de 
Stat Șef  solicit înscrierea la programul de formare profesională pentru modulul/ 
modulele ____ 

Anexez la prezenta următoarele documente: 
a) cerere de înscriere; 
b) copie BI/CI;  
c) copie de pe diploma de studii;  
d) înscrisuri din care rezultă îndeplinirea condiţiei de vechime;  
e) CV-ul ;  
f) adeverinţă medicală;  
g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu a 
fost condamnat pentru fapte legate de desfăşurarea activităţii didactice sau 
pentru fapte legate de activitatea supusă reglementărilor ISCIR; 
h) copie certificat „formator”. 
 

  
 
Datele pentru eliberarea facturii fiscale sunt:  
Nume client.................................................................... 
J................................;CUI..............................................  
Adresa........................................................................... 
IBAN............................................................................ 
Banca.......................................................................... 

 

 

 

Data: ………..….…     Semnătura……………………….. 
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Anexa 2 

Model lista candidații înscriși pentru program și examen 

 

Nr 

crt 

Numele si 

prenumele 

Îndeplinirea 

condiţiilor de 

participare 

Module 

examen 

Factura 

proforma 
Achitat  Observatii  
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Anexa 3 

Model adresa de înștiințare a candidaților 

 

 

 

 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin adresa nr. .........../......... 
înregistrată la ISCIR cu nr...../................ şi ţinând seama de prevederile Ordinului 
inspectorului de stat şef al ISCIR nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vă comunicăm că în perioada ................. se va desfășura programul pentru 
modulul/modulele ............................... 

 

 

Anexat vă transmitem factura proformă pentru solicitările dvs. 
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Anexa 4 

 
 
 
 
 

C E R E R E   E X A M I N A R E  
 
 
 
 

Subsemnatul (a)....................................................................................având 
CNP.............................................domiciliat (ă) în...................................... 
str. ..................................nr. ..................., solicit examinarea în vederea obţinerii 
atestatului pentru modulul de ......................................, conform prevederilor Ordinului 
Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 8/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
Data..........................     Semnătura 
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Anexa 5 

Tabel predare lucrare scrisă pentru modulul................................. 

 

 

Nr 

crt 

Numele si 

prenumele 
Nr. pagini Semnatura Observatii 

     

 

 


