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ORDIN Nr. 47 

 

 Având în vedere Referatul înregistrat la ISCIR sub nr. 3494/31.03.2014 emis de 

Compartimentul Structura de Securitate al ISCIR; 

 În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei 

de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  În conformitate cu Ordinul nr. 941/2012 emis de către Ministrul Economiei, Comerțului și 

Mediului de Afaceri; 

 Inspectorul de Stat Şef al ISCIR emite următorul 

 

O R D I N 

 

 Art.1 Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, prevăzută în anexa nr. 1. 

 Art.2 Se aprobă Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din 

Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2. 

 Art.3 Se aprobă Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului 

confidenţialităţii, prevăzută în anexa nr. 3.  

 Art.4 Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor  de informatii de 

interes public sunt: 

- 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, 

complexitatea, volumul lucrărilor de documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata 

necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi 

comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest 

fapt în termen de 10 zile: 

- refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la 

primirea petiţiilor. 

 Art.5 Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art.6 Toate dispozițiile contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă. 

Art.7 Toți salariații ISCIR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.8 Compartimentul Resurse Umane va comunica prevederile prezentului ordin. 

 

INSPECTOR DE STAT ŞEF 

ing. Răducanu Marian 
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ANEXA Nr. 1 

LISTA 

informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat Pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR. 

2. Structura organizatorică, atribuţiile structurilor, programul de funcţionare al ISCIR. 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISCIR Central şi Inspecţii Teritoriale ISCIR. 

4. Programul de audienţe al persoanelor din conducerea ISCIR Central şi Inspecţii Teritoriale 

ISCIR. 

5. Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică, conform Legii nr.52/2003, republicată 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

6. Coordonatele de contact ale ISCIR, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de web. 

ANEXA Nr. 2 

LISTA 

informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

1. Comunicate de presă emise de ISCIR 

2. Materiale informative (broşuri) editate de ISCIR, în limita stocului disponibil. 

3. Denumirea actelor normative şi după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii 

proceselor-verbale de constatare şi contravenţie. 

 

   ANEXA Nr. 3 

LISTA 

informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii 

 

1. Materiale ( centralizatoare, note, sinteze, studii şi analize) care cuprind date statistice, care fără 

a constitui secrete nu sunt date publicităţii, decât cu avizul organelor în drept. 

2. Sinteze, studii, analize, grafice privind activitatea ISCIR cu referire la verificările tehnice şi 

autorizaţii, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit 

legii. 

3. Documente centralizate referitoare la inventarierea anuală a documentelor clasificate sau 

confidenţiale din evidenţa ISCIR. 

4. Parolele sistemelor informatice în care sunt gestionate informaţii clasificate şi confidenţiale. 

5. Rapoarte, Programul privind controalele tematice, Procese – verbale ale acţiunilor de 

verificare, control, constatare a contravenţiilor, la operatorii economici. 

6. Benzi magnetice, casete video, medii de stocare a sistemelor informatice (CD, DVD, hard-disk, 

etc.) folosite pentru stocarea datelor cu caracter confidenţial. 

7. Alte categorii de informaţii prin a căror divulgare pot aduce prejudicii instituţiei. 

8. Documentele a căror comunicare publică pot afecta principiul liberei concurenţe sau care pot 

influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată. 


