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COMUNICAT 

privind avizarea programei și a suportului de curs 

 

 

Având în vedere prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR PT CR8-2009,             

PT CR6-2013, PT CR9-2013, ale Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr.      

130-2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Inspectorului de Stat 

Șef al ISCIR nr. 165-2011 cu modificările și completările ulterioare,  

În scopul reducerii timpilor necesari avizării programelor și a suporturilor de curs 

specifice, 

Pentru punerea la dispoziția celor interesați a unor informații utile, 

 Prezentăm în anexă cerințele minime, după care inspectorii de specialitate ISCIR 

efectuează verificarea programelor și a suporturilor de curs în vederea avizării. 

Depunerea la ISCIR a programelor și a suporturilor de curs care nu respectă 

cerințele minime prevăzute va avea ca rezultat mărirea considerabilă a intervalului de 

timp necesar efectuării verificărilor. 

Menționăm că întocmirea de către solicitanți a programelor și a suporturilor de 

curs cu respectarea cerințelor minime anexate va conduce la optimizarea procesului de 

avizare. 

 

 

INSPECTOR DE STAT ŞEF 

ing. Marian Răducanu 
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Anexă cu cerințele minime ce trebuie respectate la 

întocmirea programelor și  a suporturilor de curs 

 

1. Încadrarea ocupaţiei/calificării conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile 

şi ale COR/NC; 

2. Programa trebuie să conţină temele prevăzute în prescripţiile tehnice /Ordinele 

Inspectorului de Stat Șef al ISCIR; 

3. Numărul minim de ore trebuie să fie cel prevăzut în prescripţiile tehnice/Ordinele 

Inspectorului de Stat Șef al ISCIR; 

4. Suportul de curs trebuie să respecte cel puțin următoarele: 

a. să fie redactat într-un limbaj accesibil cursanţilor; 

b. prezentarea/descrierea instalaţiilor/echipamentelor să fie făcută în concordanţă 

cu datele tehnice prevăzute în documentaţiile de însoţire furnizate de 

producătorii acestora; 

c. să conțină detalii suficiente cu privire la procesele ce se desfăşoară la 

funcţionarea/deservirea, montarea/repararea/întreținerea sau 

sudarea/examinarea/verificarea instalaţiilor/echipamentelor; 

d. să conţină fotografii/desene/schiţe necesare înţelegerii modului de 

funcţionare/deservire, montare/reparare/întreținere sau 

sudare/examinare/verificare a instalaţiilor/echipamentelor; 

e. să conţină informaţiile relevante referitoare la: 

i.  prevederile legislaţiei în vigoare – Legea 64/2008 republicată, H.G. nr 

1340/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

ii. prescripţiile tehnice aplicabile; 

iii. Ordinele Inspectorului de Stat Șef al ISCIR; 

iv. standardele și normativele specifice. 

f. să transmită cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care să conducă la formarea 

competenţelor pentru asigurarea funcţionării în siguranţă  a 

instalaţiilor/echipamentelor. 

 

 


