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COMUNICAT  
privind anularea atestatelor deţinute de d-nul CAMEN GHEORGHE 

 
 

Prin Ordinul nr. 176/16.11.2012 Inspectorul de Stat Şef al ISCIR a anulat atestatele 
deţinute de d-nul CAMEN GHEORGHE, astfel: 

- Atestat de „FORMATOR EXPERT” eliberat în data de 03.03.2010; 
- Atestat nr. 7 de „Formator pentru instruirea personalului tehnic de specialitate 

modulul 3.1-Instalaţii sub presiune şi de ridicat-sudare clasice” eliberat la data de 
10.02.2010; 

- Atestat nr. 6 de „Formator pentru instruirea personalului tehnic de specialitate 
modulul 2.1-Instalaţii de ridicat-clasice” eliberat la data de 10.02.2010; 

- Atestat nr. 5 de „Formator pentru instruirea personalului tehnic de specialitate 
modulul 1.1-Instalaţii sub presiune-clasice” eliberat la data de 10.02.2010; 

- Atestat de „Formator în domeniulRSVTI” eliberat la data de 22.10.2010.  
 Urmare a celor de mai sus, d-nul Camen Gheorghe nu mai poate participa în calitate 
de formator la: 

- programele de formare porofesională şi stagiile de instruire organizate conform 
prevederilor prescripţiei tehnice PT CR 8-2009, „Autorizarea personalului de 
deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de 
deservire”; 

- programele de instruire organizate de persoane juridice avizate conform 
prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu 
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator 
RSVTI, cu modificările şi completările ulterioare; 

- programele de instruire organizate de persoane juridice avizate conform 
prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în 
domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare. 
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