
Ministerul Economiei şi Comerţului 
 

Ordin nr. 333 din 28/06/2006 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 11/09/2006 

Intrare în vigoare din 11/09/2006 
pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea 

tehnică a instalaţiilor şi a modelului Autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a 
instalaţiilor 

 
Având în vedere prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 147/2006, ale Ordinului 

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

Instalaţiilor de Ridicat nr. 253/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aprobarea Notei 

emise de Departamentul contencios legislaţie nr. 7.093/2006 de către inspectorul de stat şef al ISCIR. 
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi 

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

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat- ISCIR, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254/2005, 
în baza Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 143/2005, 

 

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

Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:   

                

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă Procedura privind autorizarea operatorilor responsabili cu 

supravegherea tehnică a instalaţiilor, specificată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 
Art. 2. - Se aprobă modelul autorizaţiei pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, 

pentru persoane juridice, identificată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice care doresc să se autorizeze pentru prestarea acestei 

activităţi vor respecta procedura aprobată prin prezentul ordin. 
Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii lui şi va fi publicat 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, 28 iunie 2006. 
Nr. 333. 
 



ANEXA Nr. 1 
 

PROCEDURA 
privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea 

tehnică a instalaţiilor 
 

ANEXA Nr. 2 
 
MINISTERUL ECONOMIEI Şl COMERŢULUI 
I.S.C.I.R. 
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Şl 
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 
Inspecţia Teritorială I.S.C.I.R...................... 
 

Model de autorizaţie pentru persoanele juridice care prestează 

servicii de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor 

 
Nr. ...................... 

 
AUTORIZAŢIE 

pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor 
(conform Procesului-verbal nr................) 

 
1.  Persoana juridică: 
Denumirea persoanei juridice................................................ 
Adresa...................................................................... 
CUI......................................................................... 
J............/.............../.............................................. 
2.  Domeniul autorizaţiei: 
- supravegherea şi verificarea echipamentelor/instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor/utilizatorilor de 

instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice - colecţia ISCIR. 

3. Personalul autorizat: 
■ Operator - responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor 

(RSVTI).......................................................... 
Menţiuni: 

Modificarea datelor din prezenta autorizaţie este anunţată de către titularul prezentului document la 

inspecţia teritorială ISCIR care a eliberat-o, în termen de maximum 15 zile lucrătoare. 
Posesorul prezentei autorizaţii are obligaţiile şi răspunderile prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în 

celelalte dispoziţii legale în domeniu; acesta răspunde împreună cu deţinătorul/utilizatorul de luarea măsurilor pentru 

aplicarea acestor prevederi legale specifice. 
Inspecţia teritorială ISCIR care a eliberat autorizaţia poate să o suspende sau să o retragă, în baza 

documentului de constatare a încălcării prescripţiilortehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziţii legale în acest domeniu. 
La expirarea autorizaţiei posesorul acesteia poate solicita reautorizarea. 
Neanunţarea de către titularul prezentei autorizaţii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la 

producerea unor modificări ale datelor din prezentul document, la inspecţia teritorială ISCIR care a eliberat acest act 

duce la retragerea prezentei autorizaţii începând cu a 16-a zi lucrătoare. 
Termenul de valabilitate a autorizaţiei.................................... 

 
 

Inspector-şef, 
...................................... 


