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COMUNICAT 

 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 57/07.06.2012 emis de către 
Inspectorul de Stat Șef al ISCIR, o serie de activități din cadrul ISCIR se vor 
desfășura după cum urmează: 

1. Autorizarea/evaluarea persoanelor fizice şi juridice pentru activit ăţile prev ăzute de 
prescrip ţiile tehnice CR 4 şi CR 6:  
1.1.) Autorizarea/actualizarea autorizațiilor pentru verificări tehnice în utilizare pentru 
investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii/echipamente, conform prevederilor 
prescripției tehnice CR4: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la ISCIR; 
- verificările tehnice se efectuează de către ISCIR sau IT ISCIR, pe baza împuternicirii scrise şi 
a documentaţiei tehnice transmise de ISCIR; 
- în cazul în care verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi 
din cadrul IT ISCIR, se vor transmite la ISCIR documentele prevăzute la pct. 2.1. din Circulara 
ISCIR nr. 7050/01.08.2011;  
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către ISCIR; 
- autorizaţia se eliberează de către ISCIR. 
1.2.) Autorizarea/actualizarea autorizațiilor laboratoarelor care efectuează examinări 
nedistructive, conform prevederilor prescripției tehnice CR6: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la ISCIR; 
- verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi din cadrul 
ISCIR sau IT ISCIR, pe baza împuternicirii scrise şi a documentaţiei tehnice transmise de 
ISCIR; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către  ISCIR; 
- autorizaţia se eliberează de către ISCIR. 
1.3.) Evaluarea laboratoarelor care efectuează examinări distructive, conform prevederilor 
prescripției tehnice CR6: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la ISCIR; 
- verificările se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi din cadrul ISCIR sau IT 
ISCIR, pe baza împuternicirii scrise şi a documentaţiei tehnice transmise de ISCIR; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către  ISCIR 
sau IT ISCIR, după caz; 
- în cazul în care verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi 
din cadrul IT ISCIR se va transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică, 
cu adresă de însoţire. 
1.4.) Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care efectuează examinări 
nedistructive: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun astfel: 

• solicitările din raza de activitate a IT ISCIR Bucureşti se depun la ISCIR; 
• celelalte solicitări se depun la IT ISCIR, cu respectarea arondării stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare ; 

- verificările se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi din cadrul ISCIR sau IT 
ISCIR, după caz; 
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- în cazul în care verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi 
din cadrul IT ISCIR, se vor transmite la ISCIR o copie a procesului verbal de verificare tehnică şi 
fotografiile (identificabile) persoanelor declarate admise;  
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către ISCIR sau 
IT ISCIR, după caz;  
- autorizaţiile se eliberează de către ISCIR; 
Prelungirea valabilităţii sau extinderea de domenii ale autorizaţiilor existente se efectuează în 
condiţii similare autorizării. 
Echivalarea certificatelor personalului care efectuează examinări nedistructive emise în 
conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile 
instalaţiilor/echipamentelor, în situaţia în care cerinţele ce au stat la baza emiterii acestor 
aprobări sunt echivalente cu cele stabilite în prescripţiile tehnice, se efectuează de către ISCIR. 
1.5.) Autorizarea/actualizarea autorizațiilor pentru celelalte activităţi reglementate de prescripţia 
tehnică CR 4: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la IT ISCIR; 
- verificările se efectuează de către inspectori de specialitate din cadrul IT ISCIR care întocmesc 
procesul-verbal de verificare tehnică şi raportul de evaluare; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către IT ISCIR; 
- autorizaţia se eliberează de către IT ISCIR, codificarea autorizațiilor făcându-se conform 
dispozițiilor stabilite prin Ordin emis de către Inspectorul de Stat Șef; 
- copiile autorizațiilor eliberate se transmit săptămânal la ISCIR cu adresă de însoțire (în fiecare 
zi de luni, se transmit autorizațiile eliberate în săptămâna anterioară). 

2. Autorizarea personalului de deservire a instala ţiilor/echipamentelor conform 
prescrip ţiei tehnice CR 8: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică privind organizarea examenului în vederea autorizării se 
depun la IT ISCIR; 
- participarea la examinarea pentru autorizare se efectuează de către inspectori de specialitate 
din cadrul IT ISCIR; în situația cererilor depuse la IT ISCIR București se poate solicita la ISCIR 
delegarea de inspectori de specialitate în vederea efectuării examinării; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către IT ISCIR;  
- autorizaţia se eliberează de către IT ISCIR; 

3. Autorizarea operatorului RSVTI conform ordinului  Inspectorului de Stat Şef nr. 
130/2011: 
3.1.) RSVTI persoană fizică: 
- solicitarea privind examinarea se depun la IT ISCIR; 
- examinarea se desfăşoară de către IT ISCIR conform metodologiei aprobată prin Ordin al 
Inspectorului de Stat Şef; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către IT ISCIR; 
- autorizaţia se eliberează de către structura prevăzută în ordinul Inspectorului de Stat Şef nr. 
130/2011 . 
3.2.) RSVTI persoană juridică: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depune la IT ISCIR; 
 - verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate din cadrul IT ISCIR; 
- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către structura 
din cadrul ISCIR emitentă a autorizației; 
- autorizaţia se eliberează de către structura prevăzută în ordinul Inspectorului de Stat Şef nr. 
130/2011. 
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4) Verific ări tehnice în utilizare pentru investiga ţii/examin ări cu caracter tehnic: 
4.1.) - pentru instalaţiile/echipamentele din tabelul următor: 

- acceptarea programului de examinări/verificări se efectuează de către IT ISCIR; 
- verificările tehnice se efectuează de către IT ISCIR; 
- acceptarea raportului final se face de către IT ISCIR. 

4.2.) - pentru instalaţiile/echipamentele care nu sunt menţionate în tabel: 
- acceptarea programului de examinări/verificări se efectuează de către ISCIR; 
- verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi din 

cadrul ISCIR şi/sau IT ISCIR, după caz; 
- acceptarea raportului final se efectuează de către ISCIR sau IT ISCIR, după caz. 

                      
Tabel 
Nr. 
crt.  

Prescrip ția
tehnic ă 

Tip  
echipament/instala ție 

Parametri maximi  
 

1. C1-2010 Cazane de abur și 
cazane de apă fierbinte 

Qmax=10 t/h sau Dmax=5 Gcal/h sau 
Tmax=2500 C sau 

Pmax=16 bar 

2. C4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune 

Fluide de gr.2 cf. H.G. nr. 584/2004, 
art.12, având 

Vmax=50.000 l sau 
Pmax=40 bar sau 

Tmax=4400 C 

3. C6-2010 Conducte pentru fluide sub presiune 

Fluide de gr.2 cf. H.G. nr. 584/2004, 
art.12, având 

Pmax=40 bar sau 
Tmax=4400 C 

4. C9-2010 Cazane de apă caldă și 
cazane de abur de joasă presiune 

Pmax=6.000 kW sau 
Qmax=2 t/h 

5. C10-2010 Conducte de abur și 
conducte de apă fierbinte 

Pmax=40 bar sau 
Tmax=4400 C 

6. R1-2010 

Macarale Sn=20 t 
Mecanisme de ridicat Sn=10 t 

Stivuitoare Sn=5 t 
Platforme autoridicătoare 

deplasabile/nedeplasabile, 
cu exceptia celor pentru persoane cu 

dizabilități 

Sn=1 t 

Elevatoare pentru vehicule Sn=5 t 
Mașini de ridicat de tip special Sn=5 t 

7. R2-2010 
Ascensoare, cu excepția celor aferente 

instituțiilor publice, de interes public 
sau care ofera servicii publice 

Indiferent de sarcină 

- eliberarea facturii și urmărirea încasării contravalorii acesteia se realizează de către IT ISCIR 
sau ISCIR, după caz;  

5) Aprobarea derog ărilor de la prevederile prescrip ţiilor tehnice: 
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la ISCIR; 
- aprobarea se acordă de către ISCIR. 

_____________________________________________________________________ 


