INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
RIDICAT

01.04.2022
COMUNICAT
privind tipurile de documentații tehnice care se vor depune în format letric la registratura
ISCIR Central și a Inspecțiilor Teritoriale ISCIR
Începând cu data prezentului comunicat se vor depune în format letric documentațiile tehnice
pentru următoarele activități:
1. Avizare set programă și suport de curs;
2. Examinare în vederea autorizării personalului de deservire;
3. Examinare în vederea atestării personalului tehnic de specialitate;
4. Prelungire valabilitate atestat personal tehnic de specialitate;
5. Prelungire valabilitate autorizație operator RSVTI;
6. Atestare formatori;
7. Autorizare/prelungire valabilitate autorizație sudori/brazori/operatori PEHD;
8. Acceptare certificate calificare sudori;
9. Autorizare/prelungire/extindere valabilitate autorizație personal pentru examinări
nedistructive;
10. Eliberare duplicat autorizație personal de deservire și personal pentru examinări
nedistructive;
11. Luare în evidență și acordare a numerelor de înregistrare, în vederea autorizării
instalațiilor/echipamentelor;
12. Luare în evidență a transferurilor instalațiilor/echipamentelor și acordare a numerelor
de înregistrare pe Cartea ISCIR;
13. Înregistrarea instalațiilor/echipamentelor și a operatorului RSVTI la inspecția
teritorială ISCIR;
14. Eliberare aviz obligatoriu de instalare;
15. Autorizare/evaluare/acceptare persoană juridică;
16. Actualizare autorizație/acord/acceptare persoană juridică;
17. Aprobare/echivalare/actualizare procedură de sudare/brazare;
18. Validare procedură examinări nedistructive/încercări distructive;
19. Avizare/acceptare/aprobare proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucțiuni și PCCVI;
20. Acceptare program/raport tehnic de investigații/examinări cu caracter tehnic;
21. Acceptare/avizare memoriu tehnic/documentație preliminară pentru lucrări de
montare/reparare;
22. Acceptare/avizare memoriu tehnic pentru prelungirea autorizării funcționării;
23. Acceptare/avizare memoriu tehnic/documentație tehnică de analiză a riscurilor;
24. Validare înregistrare/modificare proiect din domeniul nuclear;
25. Calificare instalații/echipamente din domeniul nuclear;
26. Aprobare a metodei alternative pentru încercarea de etanșeitate a generatoarelor de
aerosoli;
27. Aprobare a măsurilor pentru prevenirea riscului de zdrobire când cabina ascensorului
este în una dintre pozițiile extreme;
28. Acordare derogare de la prevederile prescripțiilor tehnice;
29. Alte activități care presupun analiza unor documentații voluminoase.
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