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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI  

ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

  

 

 

 

 

COMUNICAT 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 19/01.04.2016.privind modificarea Ordinului  

nr. 237/30.07.2013 emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR, începând cu data de 

08.04.2016, pentru deschiderile de programe de instruire în domeniile reglementate de 

ISCIR prin Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/10.05.2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a 

instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/04.07.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în 

domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda după cum 

urmează: 

- organizatorul transmite la ISCIR Central, până la începerea programului de instruire, 

adresă de luare în evidență a programului de instruire cu următorul conținut:  

1. denumirea persoanei juridice avizate (organizatorului); 

2. tipul programului de instruire (în vederea atestării/autorizării sau în vederea 

prelungirii valabilităţii atestatului/autorizaţiei); 

3. perioada de desfăşurare a programului de instruire; 

4. locul de desfăşurare a programului de instruire; 

5. lista formatorilor care participă la derularea programului de instruire; 

6. numărul avizului de deschidere a programului de instruire, eliberat de către 

IT ISCIR; 

7. tabelul cu numele, prenumele şi CNP-ul participanţilor, conform prevederilor 

Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/10.05.2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv a Ordinului Inspectorului de 

Stat Şef al ISCIR nr. 165/04.07.2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

8. tabelul, cu specificarea tipului programului de instruire, va fi transmis şi în 

format electronic pe adresa de e-mail: iscir@iscir.ro. 

 

 

 

Eugen-Lucian Trifan 

Inspector de Stat Şef 
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