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A.Programe de instruire pentru operatori RSVTI, organizate în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 130/2011 pentru aprobarea
metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR-operator RSVTI,cu modificarile si completările ulterioare :
1. Operatori RSVTI - în vederea obţinerii autorizaţiei, modul A, cod COR 311941
2. Operatori RSVTI - în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, modul B, cod
COR 311941
B. Cursuri de calificare şi specializare, organizate in conformitate cu
prevederile OG 129/2000, republicată, cu privire la formarea profesională a
adulților. Organizarea acestor cursuri respectă prevederile prescripției
tehnice PT CR 8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a
instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de
deservire" :
1. Stivuitorist, cod COR 834403
2. Macaragiu, cod COR 834301
3. Maşinist pod rulant, cod COR 834302
4. Fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte, cod COR 818204
5. Fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, cod
COR 818207
6. Îmbuteliator fluide sub presiune, cod COR 932901
7. Operator umplere recipiente GPL, cod COR 932912
8. Sudor, cod COR N.C. 7212.2.1
9. Operator sudare tevi si fitinguri PE-HD, cod COR 814208
C. Stagii de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei şi a
obţinerii talonului cu vize anuale
CNCIR SA organizează stagii de pregătire de 8 ore pentru
următoarele ocupaţii reglementate de către ISCIR organizate
în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT CR
8-2009 "Autorizarea personalului de deservire a
instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de
deservire" :
1. Stivuitorist, cod COR 834403
2. Macaragiu, cod COR 834301
3. Maşinist pod rulant, cod COR 834302
4. Liftier, cod COR 834309
5. Fochist pentru cazane de abur şi apă fierbinte - Fochist clasa A, cod COR
818204
6. Fochist pentru cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune - Fochist clasa C,
cod COR 818207
7. Laborant operator centrale termice, cod COR 311113
8. Îmbuteliator fluide sub presiune, cod COR 932901
9. Operator umplere recipiente GPL, cod COR 932912
10. Mecanic trolist, cod COR 723310
11. Automatist pentru supraveghere si intretinere cazane, cod COR 313311
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D. Examen de absolvire a cursurilor de specializare/calificare organizat in conformitate cu prevederile ordinului nr. 501/5253 din 08.10.2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor modificat si completat prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr.673/5395/2006 la care participa persoane ce au finalizat cursul la alt furnizor de formare profesionala.

Pret: solicitare oferta pret.
E. Examen in vederea autorizarii de catre ISCIR (cf. prevederilor PT CR 8-2009) organizat de CNCIR SA pentru persoane ce au absolvit cursurile tip specializare/calificare organizate de alti furnizori de formare profesionala.

Pret: solicitare oferta pret.
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