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COMUNICAT 
în atenția deținătorilor/utilizatorilor de instalații/echipamente 

privind atribuțiile ISCIR și CNCIR S.A. 
 

 Ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificare a unor aspecte legate de 

autorizarea funcționării instalațiilor/echipamentelor, aducem în atenția 

deținătorilor/utilizatorilor  următoarele: 

1. Conform prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, art. 4, alin. (2), lit. a),           
ISCIR exercită funcţia de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care 
asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condiţiile de introducere pe 
piaţă şi punere în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi 
controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor; 

2. Conform prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, art. 5, lit. d), se definește:                
autorizare a funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de 

instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului 
1)

 conform 

prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament 
îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii 
de siguranţă; 

3. Conform prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010,                      
până la autorizarea persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 9, alin. (2) din 
Legea nr. 64/2008, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi 
verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 
2 la această lege se efectuează de către Compania Naţională pentru Controlul 
Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - CNCIR S.A. 

  

 Față de cele menționate mai sus, ținând seama și de obligația 
deținătorilor/utilizatorilor privind respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 republicată, art. 
14, lit. b): „să solicite şi să obţină autorizarea funcţionării”, reamintim faptul că      
efectuarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării de către CNCIR 
S.A. și emiterea unui raport de inspecție nu reprezintă în mod implicit și autorizarea 
funcționării de către ISCIR.  
 În acest caz instalația/echipamentul nu poate fi pus în funcțiune decât după 
îndeplinirea cerințelor prevăzute de prescripțiile tehnice specifice - respectiv obținerea 
numărului de înregistrare de la Inspecția Teritorială ISCIR.  
 
 Lipsa autorizării funcționării instalației/echipamentului constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei. 
 

INSPECTOR DE STAT ŞEF 
ing. Marian Răducanu 

 
 
 
 
1) Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare 



 

MINISTERUL ECONOMIEI 

I.S.C.I.R. 
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT   

 

Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 

Cod 050524 BUCUREŞTI – ROMÂNIA 
Telefon: (+4021) 411 .97 .60; 411 .97.61 

Fax:       (+4021) 410. 00. 19  

Web:   www.iscir.ro 
Email: iscir@iscir.ro 

Cod  fiscal:              9 7 3 1 3 3 0 

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti 
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăţi) 

Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157   (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat) 

Operator de date cu caracter personal nr. 17290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII 

INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI 

DEȚINĂTOR/UTILIZATOR DE 
INSTALAȚIE/ECHIPAMENT 

CNCIR SA  
EFECTUEAZĂ 

VERIFICĂRI TEHNICE ÎN 
VEDEREA AUTORIZĂRII 

FUNCȚIONĂRII LA 
DEȚINĂTOR/UTILIZATOR 

ISCIR IT 
ATRIBUIE UN 
NUMĂR DE 

ÎNREGISTRARE 

EMITERE DE 
CĂTRE 

 CNCIR S.A.  
A RAPORTULUI 
DE INSPECȚIE 

TEHNICĂ 

 
INTERZISĂ 
FUNCȚIO-

NAREA 


