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COMUNICAT 

privind examinarea în vederea atestării ca RVT 

 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 72/27.05.2013 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: 

 

Atestarea personalului tehnic de specialitate conform Ordinului Inspectorului 
de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

1. solicitarea și documentele privind examinarea în vederea atestării ca personal 

tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică în  utilizare a aparatelor de 

încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu 

putere P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a 

arzătoarelor cu  combustibili gazoşi şi lichizi (RVT) se depun la ISCIR Central.  

Documentele se depun la Registratura ISCIR Central sau se transmit prin 

poștă/curier la Registratura ISCIR Central;  

Planificarea candidaților va fi postată pe site-ul ISCIR; 

2. solicitarea și documentele privind examinarea în vederea atestării pentru 

celelalte categorii de personal tehnic de specialitate (PTS) se depun la Registratura 

IT ISCIR sau se transmit prin poștă/curier la Registratura IT ISCIR; 

3. examinarea în vederea atestării ca RVT se desfăşoară de către ISCIR Central 

în cadrul Laboratorului de Eficiență Energetică a Cazanelor, în scopul implementării 

cerințelor din Directiva Europeană 92/42/EEC cât și a verificării dobândirii 

aptitudinilor necesare desfășurării procedurilor de verificare a unui cazan de apă 

caldă și/sau arzător. 

4. examinarea în vederea atestării pentru celelalte categorii de PTS se 

desfăşoară de către IT ISCIR; 

5. atestatul se editează de către ISCIR și se eliberează de către IT ISCIR, pe 

baza documentului care confirmă plata contravalorii facturii aferente. 

 
Prevederile se aplică începând cu data de 01.06.2013. 
 

 

INSPECTOR DE STAT ȘEF 
ing. Marian Răducanu 

 


