MINISTERUL ECONOMIEI
I.S.C.I.R.
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

06.02.2013

COMUNICAT
privind supravegherea efectuării examinărilor, verificărilor sau încercărilor
prevăzute în programele de investigații/examinări cu caracter tehnic

Având în vedere prevederile Legii nr. 64/2008 republicată, art. 15, alin. (2);
Ținând seama de obligațiile specifice ale operatorilor RSVTI stabilite prin prevederile
Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130/2011, cu modificările și completările
ulterioare, art. 39, alin. (2);
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Referatului Direcției Inspecție Supraveghere a
Pieței și Reglementare înregistrat cu nr. 934/06.02.2013.
Începând cu data de 06.02.2013 se aplică următoarele prevederi:
1. Examinările, verificările sau încercările prevăzute în programele de
investigații/examinări cu caracter tehnic se efectuează în prezența operatorului RSVTI
al deținătorului/utilizatorului, în cazul programelor acceptate de către Inspecțiile
Teritoriale ISCIR, pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în tabelul din anexă;
2. La finalizarea efectuării examinărilor, verificărilor sau încercărilor prevăzute,
operatorul RSVTI va încheia, pentru fiecare instalație/echipament, câte un procesverbal de asistare, cu confirmarea tipului, volumului și condițiilor de efectuare, conform
programului acceptat.
Procesul-verbal de asistare, încheiat conform modelului prevăzut în prescripțiile
tehnice și semnat de către reprezentanții deținătorului/utilizatorului, persoanei juridice
autorizate și laboratorului de examinări nedistructive autorizat, se va atașa la raportul
final.
3. Adresele de acceptare ale programelor se vor transmite, spre știință și
deținătorului/utilizatorului instalației/echipamentului.
4. IT ISCIR pot efectua controale neprogramate pentru constatarea modului de
îndeplinire a obligațiilor specifice de către operatorii RSVTI.
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Anexă
Tabelul cu instalațiile/echipamentele pentru care acceptarea programelor de
investigații/examinări cu caracter tehnic se efectuează de către IT ISCIR
Nr.
crt.

Prescripția
tehnică

Tip
instalație/echipament

Parametri maximi
Qmax=10 t/h sau Dmax=5 Gcal/h sau
Tmax=2500 C sau
Pmax=16 bar
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
Fluide de gr.2 cf. H.G. nr. 584/2004,
art.12, având
Pmax=40 bar sau
Tmax=4400 C
Pmax=6.000 kW sau
Qmax=2 t/h
Pmax=40 bar sau
Tmax=4400 C
Sn=20 t
Sn=10 t
Sn=5 t

1.

C1-2010

Cazane de abur și
cazane de apă fierbinte

2.

C4-2010

Recipiente metalice stabile sub presiune

3.

C6-2010

Conducte pentru fluide sub presiune

4.

C9-2010

5.

C10-2010

6.

R1-2010

7.

R2-2010

Cazane de apă caldă și
cazane de abur de joasă presiune
Conducte de abur și
conducte de apă fierbinte
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Platforme autoridicătoare
deplasabile/nedeplasabile,
cu exceptia celor pentru persoane cu
dizabilități
Elevatoare pentru vehicule
Mașini de ridicat de tip special
Ascensoare, cu excepția celor aferente
instituțiilor publice, de interes public
sau care ofera servicii publice
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Sn=1 t
Sn=5 t
Sn=5 t
Indiferent de sarcină
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