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19.12.2013 

 

COMUNICAT 

privind autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care efectuează 
examinări nedistructive, respectiv autorizarea/reautorizarea sudorilor 

  Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 759 bis - Partea I, a 

Ordinului nr. 1001 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 

6-2013 „Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care 
efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care 
efectuează examinări distructive", PT CR 7-2013 „Aprobarea procedurilor de sudare 

pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)" şi 
PT CR 9-2013 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub 
presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă 
de înaltă densitate (PE-HD)",  începând cu data de 06.01.2014 o serie de activități 
din cadrul ISCIR se vor desfășura după cum urmează:  

 Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care 
efectuează examinări nedistructive conform prevederilor prescripţiei tehnice 
PT CR 6: 

- verificarea documentaţiei tehnice și emiterea avizului privind organizarea 
programelor de formare profesională în vederea autorizării personalului care 
efectuează examinări nedistructive se efectuează de către ISCIR Central; 

- lista finală a cursanţilor se comunică de către organizator la ISCIR Central. 
- solicitarea şi documentaţia tehnică privind autorizarea/prelungirea valabilității 

autorizațiilor personalului care efectuează examinări nedistructive 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; 

- 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. 

 
 Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor sudorilor conform 

prevederilor prescripţiei tehnice PT CR 9: 
- verificarea documentaţiei tehnice și emiterea avizului privind organizarea 

programelor de formare profesională în vederea autorizării sudorilor, se efectuează 
de către IT ISCIR; 

- lista finală a cursanţilor se comunică de către organizator la IT ISCIR. 
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- solicitarea şi documentaţia tehnică privind autorizarea/prelungirea valabilității 
autorizațiilor sudorilor se depun la IT ISCIR 

- acceptarea certificatelor de calificare a performanțelor sudorilor acordate în 
conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene 
aplicabile instalațiilor/echipamentelor se efectuează de către IT ISCIR; 
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