
Ministerul Economiei şi Comerţului 
 

Ordin nr. 253 din 05/05/2006 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 18/05/2006 Intrare in vigoare din 17/06/2006 

privind aprobarea modelului de autorizaţie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a 
instalaţiilor (RSVTI) 

 
Având în vedere Referatul nr. 3.407 din 27 martie 2006, emis de inspectorul de stat şef adjunct şi aprobat 

de inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor 

de Ridicat, 
în temeiul Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 147/2006 privind obligata itatea instituţiilor şi unităţilor de interes public de a 

numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 259 din 22 martie 2006, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 132/2005, 
în baza Ordinului nr. 143/2005 emis de ministrul economiei şi comerţului, 

 

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de 

Ridicat emite următorul ordin: 

 
Art. 1. -Începând cu data emiterii prezentului ordin se aprobă modelul de autorizaţie pentru responsabilul cu 

supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) din Prescripţiile tehnice, colecţia Inspecţiei de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, conform anexei care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 
Art. 2. - Autorizarea unei persoane ca responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) se 

va face în baza unui atestat obţinut de solicitant în urma absolvirii unui curs de perfecţionare la Inspecţia de Stat 

pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în acest domeniu. 
Art. 3. - Persoanele ce deţin în prezent calitatea de responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor 

(RSVTI) vor putea obţine o nouă autorizaţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 2 din prezentul ordin. 

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 
Alexandru Szilveszter 

 
Bucureşti, 5 mai 2006. 
Nr. 253. 



ANEXĂ 
 
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Şl 
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ISCIR-INSPECTIT...................................... 
AUTORIZAŢIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA Şl VERIFICAREA TEHNICĂ A 
INSTALAŢIILOR (RSVTI) (model) 
 

AUTORIZAŢIA Nr.*)...................... 
 
 

Numele şi prenumele ................. Data şi locul naşterii ................ 
Cod numeric personal ........................................................ 
în baza prevederilor legale în vigoare şi ca urmare a Procesului-verbal .................. din .................., se autorizează să 
execute pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii ISCIR: 

a) supravegherea**) instalaţiilor sub presiune/de ridicat din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii 

ISCIR. 

 

 

  Data                          Inspector-sef 

  ....................   .............................. 

      (semnatura si stampila) 

 

Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederile 

prescripţiilor tehnice specifice; acesta răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor 

pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice. 
Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul. 
Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor 

abateri de la prevederile legale. 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de***)..................... 
La expirarea autorizaţiei posesorul acesteia va solicita reautorizarea. 

 

NOTĂ: 

*) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT IT, supra numărul 

de ordine al autorizaţiei. 

Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1.305/1. 

**)   Se  va  bifa,   după  caz:   instalaţii   sub   presiune,   de  ridicat  sau  se  vor  lăsa  amândouă în  cazul 

deţinători lor/utilizatori lor care au în dotare ambele tipuri de instalaţii ISCIR. 

***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul) - 2 ani de la data eliberării procesul ui-verbal de autorizare. 


