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COMUNICAT
privind autorizarea în domeniul examinărilor nedistructive
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 27/19.03.2013 privind modificarea
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:
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 și IT ISCIR Braşov 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;
- 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.
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