MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

31.08.2018

COMUNICAT
Având în vedere prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Şef nr. 165/2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în
domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a prevederilor
anexei 3 din Ordinul ministrului economiei nr. 945/2018 pentru aprobarea Prescripţiei
tehnice PT CR 1-2018 "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 ISCIR”,
Pentru punerea la dispoziția celor interesați a unor informații utile, vă informăm care
va fi modul de tarifare a activităţilor specifice atestării personalului tehnic de
specialitate începând cu data de 01.08.2018.
1. Persoanele planificate în vederea examinării pentru atestarea ca „personal tehnic
de specialitate” pot participa la examinare numai cu condiţia achitării contravalorii
tarifelor de „examinarea dosarului cursantului” şi „examen de atestare” (conform
prevederilor anexei 3, poz. A.2 şi poz. A.3 din PT CR 1-2018).
2. Achitarea tarifelor se face pe baza facturii proforme, conform modelului anexat.
Factura proformă se completează de către solicitant iar semnarea şi ştampilarea de
către ISCIR se face în ziua participării la examen.
3. Plata facturii proforme se poate face:
- cu ordin de plată în termen de 3 zile de la postarea pe site a „Listei persoanelor
planificate pentru examinare” sau
- cu numerar, în data susţinerii examenului, la sediul ISCIR.
4. Eliberarea facturii fiscale se face după identificarea sumelor vărsate în extrasul de
cont al ISCIR sau în momentul plăţii cu numerar.
5. Acceptarea la examenul de atestare se face pe baza facturii fiscale.
6. Contravaloarea „eliberării atestatului” (conform prevederilor anexei 3, poz. A.5 din
PT CR 1-2018) va fi achitată în numerar, la casieria ISCIR, după susţinerea şi
promovarea examenului de atestare.
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