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COMUNICAT
privind examinarea în vederea atestării personalului tehnic de specialitate și
autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive
În conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de Stat Șef al ISCIR
nr. 308/2013, începând cu data de 01.10.2013 o serie de activități din cadrul ISCIR
se vor desfășura după cum urmează:
1. Atestarea personalului tehnic de specialitate conform prevederilor Ordinului
Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011, cu modificările şi completările
ulterioare:
- solicitarea și documentele privind examinarea în vederea atestării tuturor categoriilor
de personal tehnic de specialitate (PTS) 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;
- examinarea se desfășoară de către Serviciul Inspecție, Reglementare Domeniul
Clasic, conform metodologiei aprobată prin Ordin al Inspectorului de Stat Şef;
- eliberarea facturii pentru examinarea în vederea atestării ca PTS se realizează de
către ISCIR Central;
- atestatele se editează de către ISCIR Central;
- atestale se transmit către IT ISCIR însoţite de o copie a procesului-verbal de
examinare și se eliberează de către acestea, pe baza documentului care confirmă plata
contravalorii facturii aferente.
2. Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care efectuează
examinări nedistructive, conform prevederilor PT CR6-2010:
- solicitarea şi documentaţia tehnică se depun la ISCIR Central ;
- verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate desemnaţi din
cadrul ISCIR Central sau IT ISCIR, pe baza împuternicirii scrise și a documentației
tehnice transmise de către ISCIR Central;
- în cazul în care verificările tehnice se efectuează de către inspectori de specialitate
desemnaţi din cadrul IT ISCIR, se vor transmite la ISCIR Central 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 Central sau IT ISCIR, după caz;
- autorizaţiile se eliberează de către ISCIR Central;
- 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 Central.
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