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COMUNICAT 

privind avizarea deschiderilor de cursuri și 

 acceptarea rapoartelor finale pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic 

 

 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr.122/22.08.2012 privind modificarea 

și completarea Ordinului nr. 57/07.06.2012 emis de către Inspectorul de Stat Șef al 

ISCIR, o serie de activități din cadrul ISCIR se vor desfășura după cum urmează: 

 

I) Deschiderile de cursuri de formare profesională/programe de instruire  

c1) Deschiderile de programe de instruire în domeniile reglementate de ISCIR prin 

Ordinele Inspectorului de Stat Şef nr. 130/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare şi nr. 165/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 

- documentaţia tehnică se depune la IT ISCIR; solicitările de competenţa IT ISCIR 

Bucureşti se soluţionează de către ISCIR prin Biroul Avizări/Autorizări. 

- emiterea avizului se efectuează de către IT ISCIR/ISCIR; în situaţia în care avizul 

de deschidere este acordat de către ISCIR, avizul de deschidere se comunică și 

către IT ISCIR Bucureşti; 

- lista finală a cursanţilor se comunică de către organizator la unitatea care a acordat 

avizul de deschidere a cursului, înainte de data începerii cursului. 

c2) Deschiderile de cursuri de formare profesională în domeniile reglementate de 

ISCIR prin prescripţia tehnică CR8: 

- documentaţia tehnică se depune la IT ISCIR; 

- emiterea avizului de deschidere se efectuează de către IT ISCIR; 

- lista finală a cursanţilor se comunică de către organizator la unitatea care a acordat 

avizul de deschidere a cursului, înainte de data începerii cursului. 

 

II) Verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic: 

Acceptarea raportului final se efectează de către ISCIR numai dacă prin adresa de 

acceptare a programului de examinări/verificări cu caracter tehnic ISCIR a stabilit 

acest lucru.  

 

 

 


