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COMUNICAT 

privind organizarea programelor de pregătire profesională  
și/sau a programelor de instruire 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2021 pentru modificarea și 
completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care sunt stabilite anumite 
măsuri referitoare la organizarea activității operatorilor economici în funcție de 
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de Covid-19, 

Ținând seama de faptul că furnizorii de formare profesională avizați de către ISCIR 
pot desfășura activități în localități în care a fost atinsă sau depășită valoarea 
incidenței cumulată la 14 zile stabilite prin actul normativ menționat anterior, 
 
Luând în considerare necesitatea respectării măsurilor de organizare a activității de 
către furnizorii de formare profesională care au primit avize de organizare și 
desfășurare a programelor de pregătire profesională pentru autorizarea personalului 
de deservire, a personalului sudor și a operatorilor control nedistructiv și/sau a 
programelor de instruire pentru autorizarea operatorului RSVTI și atestarea 
personalului tehnic de specialitate respectiv a stagiilor de instruire pentru personalul 
de deservire, prin actualizarea programelor analitice în funcție de incidența 
cumulată la 14 zile, 
 
Furnizorii de formare profesională au obligația să comunice la Inspecția Teritorială 
ISCIR care a avizat organizarea și desfășurarea programelor de pregătire 
profesională, a programelor de instruire respectiv a stagiilor de instruire, 
modificările care se impun a fi efectuate asupra programelor analitice astfel încât să 
se respecte prevederile legale incidente. 
 
Programele analitice actualizate vor fi transmise atunci când situația o impune1), cu 
adresă de însoțire în care să se facă referire la numărul adresei IT ISCIR de avizare a 
deschiderii cursului. 
 

Ionel-Emanuel OPROIU 

Inspector de Stat Șef 

                                                             
1)  până la începerea sau timpul desfășurării cursului respectiv la transmiterea listei finale cu participanții la curs, după caz 


