
                 

 

ORDIN   Nr. …… din ……………. 

privind aprobarea fișei de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării 

funcționării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

 

 

 

    Ţinând cont de Referatul înregistrat la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat sub nr. ........ din ........................., 

aprobat de către inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 

    în aplicarea Legii nr. 64/2008, republicată, privind funcţionarea în condiţii de 

siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 

de combustibil,  

    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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

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

sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin: 

 
 

Art. 1 Se aprobă modelul şi conţinutul fișei de înregistrare a instalației/echipamentului 

în vederea autorizării funcționării, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă 

din prezentul ordin. 

 

Art. 2 Autorizarea funcționării se efectuează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 64/2008. 

 

Art. 3 (1) Fișa de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării 

funcționării, denumită în continuare fișă, se editează de către persoana juridică 

desemnată conform dispozițiilor Legii nr. 64/2008 să efectueze verificările tehnice în 

vederea autorizării funcționării pentru instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat 

clasice. 

(2) Fișa se editează în format A4 și se completează față-verso. 

(3) Fișa se completează de către persoana responsabilă din cadrul persoanei juridice 

prevăzută la alin. (1). 

 

Art. 4 (1) Datele necesare pentru completarea fișei se pun la dispoziție de către 

deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie conforme cu cele referitoare la 

construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, verificările tehnice în utilizare 

pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic, întreținerea și revizia, cele ce privesc 

supravegherea tehnică, deservirea și verificările tehnice în vederea autorizării 

funcţionării instalației/echipamentului, după caz. 

 



Art. 5 (1) Fișa completată cu toate datele prevăzute la art. 4 se transmite la ISCIR în 

două exemplare.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când nu sunt respectate condițiile 

de introducere pe piață, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării nu se 

efectuează, iar fișa de înregistrare se completează în consecință și se transmite la ISCIR. 

 

Art. 6 (1) ISCIR analizează modul de completare al fișei și verifică conformitatea 

datelor înscrise în aceasta cu cele existente în evidențele proprii. 

(2) În cazul constatării conformității celor prevăzute la alin. (1) se efectuează 

autorizarea funcționării instalației/echipamentului, acordându-se numărul de 

înregistrare. 

(3) Numărul de înregistrare se acordă în conformitate cu reglementările interne ale 

ISCIR. 

(4) În cazul constatării de neconformități în raport cu cele prevăzute la alin. (1) nu 

se efectuează înregistrarea instalației/echipamentului, iar motivele se înscriu pe verso-ul 

fișei. 

 

Art. 7 Tarifarea luării în evidență a instalațiilor/echipamentelor și acordarea numerelor 

de înregistrare se efectuează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

Art. 8 (1) ISCIR transmite un exemplar al fișei către persoana juridică prevăzută la art. 

3, alin. (1). 

(2) Exemplarul prevăzut la alin. (1), în original, se atașează la cartea 

instalației/echipamentului. 

 

Art. 9   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la 30 de zile de la publicare.  

     

    

 

Inspectorul de stat şef 

al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 

Sorin Marian Roman 

 
 



ANEXA nr. 1  

Denumirea persoanei juridice   (față) 

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI  

ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII  

Întocmită în baza prevederilor Legii 64/2008, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările şi completările ulterioare la: 

Instalaţie/Echipament .............................................................................................................................................. 

Producător  Contractant principal Denumire: ................................................................................................................... ......... 

 Montator 
Denumire: ............................................................................................................................ 

Autorizație ISCIR nr.: .........................................................................................................  

 Instalator 
Denumire: ....................................................................................... ..................................... 

Autorizație ISCIR nr.: .........................................................................................................  

Tip/Model .............................................................................................................................................. 

Nr. fabricaţie/an fabricaţie .............................................................................................................................................. 
Parametri1) .................................................................................................................................. ............ 

1) Se completează cu parametrii conform documentaţiei  tehnice de însoţire a instalaţiei/echipamentului 

Deţinător Denumire: ......................................................................................................................... ... 

Adresa completă .............................................................................................................................................. 

Tel./Fax/E-mail ............................................................................................................................................. 

CUI / Nr. Reg. Com. (J) ........................................................ .................................................................................. 

Utilizator Denumire: ................................................................................................................... ......... 

Adresa completă .............................................................................................................................................. 

Tel./Fax/E-mail .............................................................................................................................................. 

CUI / Nr. Reg. Com. (J) ........................................................ .................................................................................. 

Loc de funcţionare – adresă completă .............................................................................................................................................. 

Există aviz obligatoriu de instalare Nr. aviz: ......................................................................................................... N/A      

Există documentaţie de 

instalare/montare avizată 

RADTI/RADTP şi acceptată de către 

ISCIR sau RSVTI, după caz 

Nr. document/emitent: .................................................................................. N/A      

Există analiză (de risc) şi raport de 

securitate 
Nr. document/emitent: .................................................................................. N/A      

Există raport tehnic final acceptat Nr. document/emitent: .................................................................................. N/A      

Persoana juridică autorizată pentru 

întreținere și revizie 

Denumire: ..................................................................................................... 

Autorizație ISCIR nr.: ................................................................................... 
N/A      

Personalul de deservire / auxiliar de 

deservire al instalaţiei verificate 

Numele: ..................................... 

Prenumele: ................................ 

Autorizaţie ISCIR nr./adeverinţă: 

................................................................ 
N/A      

Operator RSVTI 
Numele: ..................................... 

Prenumele: ................................ 

Autorizaţie ISCIR nr.: 

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

Sunt respectate condițiile de introducere 

pe piață 
DA                     NU                    N/A      

Concluzii privind verificarea tehnică 

Instalaţia/echipamentul corespunde condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnică 

........................................................... în vederea autorizării funcţionării pentru parametrii  

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

Scadenţa propusă pentru următoarele 

verificări tehnice în utilizare 

..................(zz.ll.aaaa)................ 

..................(zz.ll.aaaa)................ 

Motivele reducerii termenelor de scadenţă 2): 

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

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

Persoana responsabilă cu verificarea 

tehnică - Numele şi prenumele: 

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

Număr raport/dată: 

......................... / ...(zz.ll.aaaa)... 

Semnătura şi ştampila 

 

2) În cazul în care termenele propuse sunt reduse faţă de termenele maxime stabilite de prescripţia tehnică aplicabilă, se înscriu, pe scurt, motivele reducerii termenelor.  

Reprezentantul persoanei juridice autorizate 
Numele şi prenumele, funcţia, 

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

(semnătura şi ştampila) 

 

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE INSPECŢIA TERITORIALĂ ISCIR 

Numele şi prenumele / Semnătura persoanei  

desemnată IT  ISCIR  

 

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

Semnătura şi ştampila 

IT ISCIR 

 

 

 

Nr. de înregistrare ISCIR 

 

 

Fişa de înregistrare în vederea autorizării 

funcţionării: 

 

Conformă                               Neconformă    

Data autorizării funcționării 

 

................(zz.ll.aaaa)................ 

Un exemplar al prezentului document se ataşează la cartea instalaţiei/echipamentului  

  



 

(verso) 

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A INSTALAŢIEI/ECHIPAMENTULUI  

ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII  

 

Motivul/motivele neînregistrării instalaţiei/echipamentului: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Numele și prenumele/ Semnătura persoanei desemnată IT ISCIR 

  

 


