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06.09.2018 

 

COMUNICAT 

 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 945/2018 privind 
aprobarea prescripției tehnice PT CR1-2018 - „Tarife pentru operațiunile de autorizare, 
avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de 
ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare 
de combustibil efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat” prezentăm următoarele: 
 
1. Tarifarea memoriilor tehnice de prezentare a lucrărilor de reparare la conductele 
sub presiune pentru fluide, la conductele de abur și la conductele de apă fierbinte se 
efectuează considerând ca lungime maximă (Lmax) lungimea de la zona care se repară 
până la prima/primele îmbinare/îmbinări demontabilă(e)/nedemontabilă(e). 

2. Tarifarea memoriilor tehnice de prezentare a lucrărilor de montare/reparare 
întocmite pentru scări și trotuare rulante se efectuează în conformitate cu prevederile 
art. 2, alin. (3) din Prescripția Tehnică PT CR1-2018. 

3. Tarifarea programelor de investigații/examinări și a rapoartelor tehnice întocmite 
pentru scări și trotuare rulante se efectuează în conformitate cu prevederile art. 2, 
alin. (3) din Prescripția Tehnică PT CR1-2018. 

4. Programele de investigații/examinări și rapoartele tehnice precum și memoriile 
tehnice şi documentaţiile tehnice de analiză a riscurilor întocmite pentru 
instalații/echipamente trebuie să conțină toate datele tehnice care să permită tarifarea 
acestora de către ISCIR în conformitate cu cerințele Prescripției Tehnice PT CR1-2018, 
ca de exemplu:  
a) în cazul cazanelor de abur sau a cazanelor de apă fierbinte: suprafața maximă de 
încălzire (Smax) sau debitul maxim (Dmax, Qmax); 
b) în cazul cazanelor de apă caldă sau a cazanelor de abur de joasă presiune: puterea 
maximă (Pmax) sau debitul maxim (Qmax); 
c) în cazul recipientelor metalice stabile, a cisternelor, a containerelor sau a butoaielor 
sub presiune: volumul (Vmax); 
d) în cazul conductelor sub presiune pentru fluide, a conductelor de abur și a 
conductelor de apă fierbinte: lungimea (Lmax); 
e) în cazul mecanismelor de ridicat, a elevatoarelor pentru vehicule, a stivuitoarelor 
autopropulsate, a translatoarelor stivuitoarelor, a mașinilor de ridicat de tip special, a 
platformelor ridicătoare și a macaralelor: sarcina maximă de utilizare (Smax). 

5. Programele de investigații/examinări și rapoartele tehnice precum și memoriile 
tehnice şi documentaţiile tehnice de analiză a riscurilor sau adresele de înaintare ale 
acestora către ISCIR trebuie să conțină datele de identificare ale 
deținătorului/utilizatorului instalațiilor/echipamentelor și datele de contact: e-mail, 
fax, telefon. 
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6. Tarifarea luării în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor de 
înregistrare în situația autorizării funcționării acestora se efectuează către CNCIR S.A. 

 
7. 1. Tarifarea luării în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor 
de înregistrare în situația transferului acestora de la o Inspecție Teritorială ISCIR la o 
altă Inspecție Teritorială ISCIR se efectuează către solicitant. 
7.2. Solicitarea care se depune la Inspecția Teritorială ISCIR trebuie să conțină datele 
de contact ale solicitantului (e-mail, fax, telefon) precum și datele necesare pentru 
întocmirea facturii. 
7.3. Pentru luarea în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor 
de înregistrare se emit, cu respectarea reglementărilor interne ale ISCIR: 

7.3.1. factură fiscală și chitanță sau 
7.3.2. factură proforma și factură fiscală. 

7.4. Confirmarea de către solicitant a faptului că a fost ridicată de la Inspecția 
Teritorială ISCIR cartea instalației/echipamentului cu noul număr de înregistrare se 
realizează prin înscrierea pe solicitarea depusă a următoarelor: numele și prenumele 
delegatului, data ridicării cărții și semnătura. 

 
 

Sorin Marian Roman 

Inspector de Stat Șef 


