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COMUNICAT 

Referitor tarifarea în vederea autorizării de către ISCIR 
a personalului de deservire și a operatorului RSVTI 

 
În vederea aplicării în mod unitar a prevederilor Ordinului ministrului Economiei          
nr. 945/2018 privind aprobarea prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - "Tarife pentru 
operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub 
presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi 
aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat", se aduc următoarele 
precizări cu referire la activitățile specifice autorizării de către ISCIR a personalului de 
deservire și a operatorului RSVTI: 

1. Conform prevederilor prescripției tehnice PT CR 8 – 2009 ”Autorizarea personalului 
de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de 
deservire”, la examinarea candidaților trebuie să respecte următoarele etape: 

1.1.  Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare 
furnizorul de formare profesională depune la IT ISCIR documentele prevăzute la 
art. 14 (printre care și dosarele candidaților).  
1.2.  Candidații care au absolvit anterior un program de formare profesională 
(absenți sau declarați respinși), conform art. 16, alin. (6) se pot prezenta la o nouă 
examinare, cu respectarea prevederilor art. 11; în acest sens organizatorul 
examenului solicită la IT ISCIR o nouă examinare cu respectarea celor menționate 
la pct. 1.1. 
1.3.  IT ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 14 şi respectarea condiţiilor 
privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la  
art. 10, iar după analiza documentelor se emite furnizorului de formare 
profesională adresa de răspuns împreună cu factura proformă pentru candidații 
care îndeplinesc condițiile legale și pot participa la examen. Pentru fiecare 
candidat se va aplica tariful prevăzut în prescripția tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 
pct. C2 (examinarea dosarului cursantului). 
1.4.  Pentru fiecare candidat care urmează să fie examinat se va aplica tariful 
prevăzut în prescripția tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 pct. C3 sau C4 (examen de 
autorizare sau reexaminare), după caz. 
1.5.  Pentru candidații admiși se va aplica tariful prevăzut în prescripția tehnică PT 
CR1-2018, Anexa 3 pct. C5 (eliberarea autorizaţiei). 
1.6.  Tarifele menționate la pct.1.4 și 1.5 se înscriu într-o singură factură proformă 
care se emite furnizorului de formare profesională. 

2. Conform prevederilor Ordinului inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 130/2011, 
pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu 
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator 
RSVTI, cu modificările și completările ulterioare, la examinarea candidaților trebuie să 
respecte următoarele etape: 

EXAMINAREA DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI DE INSTRUIRE 
2.1.  Dacă organizatorul programului de instruire solicită examinarea după 
terminarea programului de instruire, formulează o solicitare cu cel puţin 15 zile 
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înainte de începerea programului, odată cu depunerea documentelor prevăzute la 
art. 11. 
2.2.  IT ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică în scris organizatorului 
decizia cu privire la avizarea deschiderii şi desfăşurării programului de instruire, 
conform modelului de adresă prevăzut în anexa nr. 3. 
2.3.  La data stabilită pentru examinare IT ISCIR verifică documentele candidaților 
care urmeaza a fi examinați, iar după analiza documentelor pentru fiecare 
candidat se aplica tariful prevăzut în PT CR1-2018, Anexa 3 pct. B2 (examinarea 
dosarului cursantului). 
2.4.  Pentru fiecare candidat care urmează să fie examinat se va aplica tariful 
prevăzut în prescripția tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 pct. B3 (examen de 
autorizare). 
2.5.  Tarifele menționate la pct. 2.3 și 2.4 se înscriu într-o singură factură 
proformă care se emite organizatorului programului de instruire. 
2.6.  Fiecărui candidat declarat admis i se aplică tariful prevăzut în prescripția 
tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 pct. B5 (eliberarea autorizaţiei) și eliberează o 
factură proformă.  
REEXAMINARE 
2.7.  Persoanele care nu au promovat sau nu au putut participa la examenul în 
vederea obţinerii autorizaţiei ca operator RSVTI organizat la terminarea 
programului de instruire pot participa la reexaminare în condiţiile prevăzute la    
art. 18, pe baza unei solicitări scrise transmise la IT ISCIR în termen de maximum 
12 luni de la data finalizării programului de instruire. 
2.8.  IT ISCIR verifică documentaţia persoanelor menționate la pct 2.4, cu 
respectarea art. 18, iar după analiza documentelor se planifică solicitantul la 
examenul de autorizare la IT ISCIR  printr-o adresa către acesta, planificarea 
transmițându-se împreună cu factura proformă  aferentă. Tariful aplicat este cel 
prevăzut în prescripția tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 pct. B2 și B3 sau B4 
(examinarea dosarului cursantului, examen de autorizare sau reexaminare). 
2.9.  Examinarea cadidatului este condiționață de achitarea facturii proforme 
menționată la pct. 2.8 și eliberarea facturii fiscale. 
2.10. Fiecărui candidat declarat admis i se aplică tariful prevăzut în prescripția 
tehnică PT CR1-2018, Anexa 3 pct. B5 (eliberarea autorizaţiei) și eliberează o 
factură proformă.  

3. Prevederile prezentei Circulare se aplică coroborat cu prevederile Ordinului 
inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 122/2014, eliberarea documentelor și a facturilor 
fiscale făcându-se numai după confirmarea plăţii în extrasul de cont al ISCIR, de către 
inspectorul de specialitate desemnat sau la sediul IT ISCIR.  
 

 
Sorin Marian Roman 

Inspector de Stat Șef 


