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    Modific rile şi complet rile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt 
scrise cu font italic. În fa a fiec rei modific ri sau complet ri este indicat actul 
normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv , în forma #M1, #M2 
etc. 
 
#B 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 
90/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, 
 
    Guvernul României adopt  prezenta hot râre. 
 
#CIN 
    *) Legea nr. 90/2001 a fost abrogat . A se vedea Ordonan a de urgen  a 
Guvernului nr. 57/2019. 
 
#M8 
    ART. 1 
    (1) Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instala iilor de Ridicat, denumit  în continuare ISCIR, este organul de specialitate al 



administra iei publice centrale cu personalitate juridic  a c rui activitate principal  
este asigurarea, în numele statului, a m surilor de func ionare în condi ii de 
siguran  a instala iilor şi echipamentelor prev zute în anexele nr. 2 - 4 la Legea nr. 
64/2008 privind func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub presiune, 
instala iilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. 
#M1 
    (2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47 - 49, 
sectorul 5. 
#M5 
    (3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei. 
#M2 
    ART. 2 
    Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul s u de competen , ISCIR 
exercit  urm toarele func ii: 
    a) de autoritate, prin care asigur  controlul respect rii prevederilor 
reglement rilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnic ; 
    b) de reglementare, prin care asigur  elaborarea actelor cu caracter normativ; 
    c) de reprezentare, prin care asigur cooperarea şi schimbul de informa ii, pe plan 
intern şi extern, în domeniul s u de activitate, potrivit legisla iei în vigoare. 
#M2 
    ART. 3 
    (1) În realizarea obiectului s u de activitate, ISCIR are urm toarele atribu ii 
principale: 
    a) elaboreaz  strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; 
    b) elaboreaz , actualizeaz  şi supune aprob rii, în conformitate cu prevederile 
legii, prescrip ii tehnice ce privesc condi iile şi cerin ele tehnice referitoare la 
instala ii şi echipamente şi/sau la activit i de construire, montare/demontare, 
instalare, punere în func iune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de 
supraveghere şi verificare tehnic  în utilizare, de revizie, de repara ii şi între inere 
instala ii şi echipamente, dup  caz; 
#M8 
    c) autorizeaz , în conformitate cu cerin ele tehnice şi în condi iile stabilite în 
prescrip iile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizeaz , pentru instala ii 
şi echipamente, verific ri tehnice în vederea autoriz rii/admiterii func ion rii, 
verific ri tehnice în utilizare, verific ri tehnice în utilizare pentru estimarea duratei 
remanente de via , activit i de construire, montare, instalare, punere în func iune, 
supraveghere tehnic , lucr ri de revizie, repara ii şi de între inere; pentru 
instala iile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispozi iile Legii nr. 
111/1996 privind desf şurarea în siguran , reglementarea, autorizarea şi controlul 
activit ilor nucleare, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
    c^1) avizeaz , în condi iile legii şi conform prescrip iilor tehnice, programe şi 
rapoarte tehnice, memorii şi documenta ii tehnice la instala ii/echipamente; 



#M5 
    d) autorizeaz , în conformitate cu cerin ele tehnice şi în condi iile stabilite în 
prescrip iile tehnice, func ionarea instala iilor şi echipamentelor prev zute în anexa 
nr. 1; 
#M2 
    e) autorizeaz , în conformitate cu cerin ele tehnice şi în condi iile stabilite în 
prescrip iile tehnice, persoanele fizice care practic  ocupa iile prev zute în anexa nr. 
1^1; 
#M8 
    e^1) atest  persoane fizice în vederea realiz rii responsabilit ilor stabilite în 
conformitate cu cerin ele şi în condi iile prev zute în prescrip iile tehnice; 
#M2 
    f) particip  la activit i de omologare de instala ii şi echipamente; 
    g) aprob  proceduri de sudur , dac  prin prescrip iile tehnice se impune acest 
lucru; 
#M8 
    h) emite, în conformitate cu cerin ele şi în condi iile stabilite în prescrip iile 
tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instala iile şi echipamentele prev zute în 
anexa nr. 1^2 şi avize obligatorii de montare pentru instala iile şi echipamentele 
prev zute în anexa nr. 1^3; 
#M2 
    i) în cazuri justificate, de for  major  sau de pericol iminent, poate dispune 
oprirea din func iune sau împiedicarea punerii în func iune a instala iilor şi 
echipamentelor şi aplic  sigilii; 
    j) efectueaz  controale periodice şi inopinate la instala iile şi echipamentele aflate 
în func iune, dispune m suri şi aplic  sanc iuni în condi iile legii, atunci când 
constat  c  nu sunt respectate cerin ele aplicabile acestora; 
    k) supravegheaz , prin ac iuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice 
pe care le-a autorizat şi decide men inerea, suspendarea sau retragerea autoriza iilor 
emise; 
#M5 
    l) *** Abrogat  
#M2 
    m) realizeaz  supravegherea pie ei în domeniul de activitate pentru care a fost 
nominalizat; 
#M8 
    n) particip  la constatarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instala iile 
şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evalueaz  efectele produse şi dispune 
m surile ce se impun privind siguran a în func ionare a acestora, dup  caz; 
#M2 
    o) organizeaz  şi deruleaz  campanii de informare în scopul îmbun t irii 
siguran ei în func ionare a instala iilor şi echipamentelor; 
    p) avizeaz , potrivit legii, furnizorii de formare profesional  care organizeaz  
programe de formare profesional  pentru ocupa iile prev zute în anexa nr. 1^1; 



condi iile şi cerin ele pentru avizarea furnizorilor de formare profesional  se 
stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se public  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I; 
    q) particip  la elaborarea de standarde în domeniul s u de activitate; 
    r) particip  la elaborarea şi validarea standardelor ocupa ionale relevante în 
domeniul de activitate al ISCIR; 
    s) elaboreaz  şi supune aprob rii, prin ordin al ministrului economiei, lista 
tarifelor aplicate pentru activit ile prestate de c tre ISCIR; ordinul ministrului 
economiei se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
    t) editeaz  şi public  materiale specifice domeniului, în scopul realiz rii siguran ei 
în func ionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; 
    u) colaboreaz  cu institu ii similare şi cu organisme din alte ri, stabileşte şi poate 
încheia cu acestea, în condi iile legii, conven ii şi protocoale de recunoaştere 
reciproc , reprezint  interesele României în organiza ii şi institu ii interna ionale, în 
domeniul s u de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu 
drepturi depline; 
    v) realizeaz  activit i de cercetare-dezvoltare în domeniul s u de activitate; 
    w) coordoneaz  şi deruleaz  programe cu finan are intern  şi/sau interna ional . 
#M5 
    (1^1) Autoriz rile prev zute la alin. (1) lit. c) şi e) se pot baza pe rapoarte de 
evaluare tehnic , întocmite în condi iile stabilite în prescrip iile tehnice. 
#M8 
    (1^2) Pentru activit ile prev zute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda 
împuterniciri persoanelor fizice şi juridice autorizate, în conformitate cu prevederile 
prescrip iilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat şef. 
#M2 
    (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite în responsabilitatea sa potrivit 
legisla iei în vigoare. 
#M8 
    ART. 4 
    (1) În cadrul ISCIR func ioneaz  13 inspec ii teritoriale f r  personalitate juridic , 
prev zute în anexa nr. 2. 
    (1^1) Num rul maxim de posturi aprobat este de 280. 
#M2 
    (2) Structura organizatoric  a ISCIR este prev zut  în anexa nr. 3. 
    (3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual. 
#M8 
    (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizeaz  potrivit prevederilor 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice, 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, aplicabile personalului institu iilor publice 
finan ate integral din venituri proprii. 
#M2 
    (5) Stabilirea salariului de baz  şi a celorlalte drepturi salariale ale 
conduc torului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în func ie. 



#M2 
    ART. 5 
    (1) ISCIR este condus  de un inspector de stat şef, numit în condi iile legii. 
    (2) Inspectorul de stat şef reprezint  ISCIR în raporturile cu ministerele, cu 
celelalte organisme de specialitate ale administra iei publice centrale şi locale, cu 
persoanele juridice şi fizice din ar  şi din str in tate. 
#B 
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de 
interes general se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
#M8 
    (4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revoc , prin ordin, inspectorii de stat şef 
adjunc i, directorii, inspectorii-şefi ai inspec iilor teritoriale şi conduc torii 
structurilor din cadrul ISCIR prev zute la alin. (6). 
#B 
    (5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de 
competenţ  şi altor persoane din cadrul ISCIR. 
#M1 
    (6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza 
servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunit i necesare realiz rii 
obiectului s u de activitate. 
#M2 
    ART. 6 
    (1) Modul de func ionare şi atribu iile inspec iilor teritoriale şi ale celorlalte 
structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi func ionare 
al ISCIR. 
#M7 
    (2) Regulamentul de organizare şi func ionare al ISCIR se aprob  prin ordin al 
inspectorului de stat şef. 
#B 
    ART. 7 
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaboreaz  cu ministerele şi cu 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. 
#M5 
    (2) ISCIR are dreptul de a solicita informa ii şi documente de la persoanele fizice 
sau juridice care proiecteaz , construiesc, monteaz , instaleaz , pun în func iune, 
realizeaz  supravegherea tehnic , execut  revizii, repar , între in, de in, exploateaz , 
efectueaz  verific ri tehnice în vederea autoriz rii func ion rii, verific ri tehnice în 
utilizare şi verific ri tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de via  
şi de la cele ce pun la dispozi ie pe pia  instala ii/echipamente, cu respectarea 
actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizeaz  condi iile de 
comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei 
legisla ii, dup  caz. 
#M1 



    (3) ISCIR are dreptul de acces la agen ii economici şi institu iile publice care de in 
sau construiesc, dup  caz, instala ii şi echipamente din domeniul s u de activitate, 
precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate. 
#M5 
    (4) *** Abrogat 
#M1 
    ART. 8 
    ISCIR are obliga ia de a înainta c tre Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte 
şi/sau inform ri privind activitatea proprie. 
#M8 
    ART. 9 
    Finan area activit ii ISCIR se asigur  integral din venituri proprii, potrivit legii. 
Veniturile se realizeaz  din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, 
supraveghere tehnic , verificare în func ionare şi control, precum şi din orice alte 
activit i cu caracter specific, prestate de c tre ISCIR în condi iile legii. 
#B 
    ART. 10 
    (1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprob  de 
ministrul economiei, în condiţiile legii. 
#M2 
    (2) Fondurile necesare pentru sus inerea activit ii de supraveghere a pie ei se 
prev d distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând s  fie folosite 
numai în acest scop. 
#M8 
    (2^1) Disponibilit ile b neşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se 
reporteaz  şi se utilizeaz  de c tre aceasta în anul urm tor. 
#M5 
    (3) *** Abrogat 
#B 
    ART. 11 
    Pentru activit ţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform 
normativului prev zut în anexa nr. 4. 
#M2 
    ART. 12 
    Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrant  din prezenta hot râre. 
 
#CIN 
    NOT : 
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Hot rârea Guvernului nr. 559/2013 
(#M6). 
#M6 
    "ART. II 
    Încetarea raporturilor de munc  determinate de reducerea num rului de posturi 
din structura organizatoric  a Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 



Recipientelor sub Presiune şi Instala iilor de Ridicat se realizeaz  cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare." 
 
#M8 
    ANEXA 1 
 
    Instala ii/Echipamente pentru care se autorizeaz  func ionarea 
 
    A. Instala ii/echipamente sub presiune şi instala ii/echipamente de ridicat clasice 
    1. Cazane pentru abur şi pentru ap  fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x 
litru) 
    2. Recipiente, cu excep ia celor de categoria I stabilit  conform prevederilor 
Hot rârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condi iilor pentru punerea la 
dispozi ie pe pia  a echipamentelor sub presiune, cu modific rile ulterioare 
    3. Cazane de ap  cald  şi cazane de abur de joas  presiune cu puteri nominale > 
400 kW 
    4. Cisterne şi containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate 
sub presiune, cu excep ia celor reglementate potrivit prevederilor Ordonan ei de 
urgen  a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune 
transportabile, aprobat  prin Legea nr. 90/2012 
    5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite 
conform prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 123/2015, cu modific rile ulterioare 
    6. Instala ii pentru gaze petroliere lichefiate - GPL 
    7. Instala ii pentru gaze naturale comprimate - GNC 
    8. Instala ii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV 
    9. Macarale cu sarcina nominal  > 1 t, cu excep ia celor cu ac ionare manual , 
indiferent de sarcina nominal  
    10. Stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu excep ia celor cu 
ac ionare manual , indiferent de sarcina nominal  
    11. Platforme ridic toare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de 
sarcina nominal , platforme pentru materiale cu sarcina nominal  > 1 t, cu excep ia 
platformelor ridic toare pentru persoane cu dizabilit i 
    12. Elevatoare pentru vehicule, cu excep ia celor ac ionate manual, indiferent de 
sarcina nominal  
    13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridic toare 
    14. Mijloace de ridicat la în l ime pentru lupta împotriva incendiului şi de salvare 
    15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominal  > 1 t, cu excep ia celor cu 
ac ionare manual , indiferent de sarcina nominal  
    16. Maşini de ridicat la care, constructiv, exist  posibilitatea mont rii mai multor 
tipuri de elemente purt toare de sarcin  şi care pot lucra în regim 
permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platform  ridic toare şi altele 
asemenea, indiferent de sarcina nominal  
    17. Ascensoare, cu excep ia celor destinate transportului de materiale având 
sarcina nominal  < 100 kg 



    18. Instala ii de transport pe cablu şi pe plan înclinat pentru persoane/materiale 
    19. Sc ri şi trotuare rulante 
    20. Mecanisme şi instala ii de ridicat pentru teatre, cu excep ia celor ac ionate 
manual, indiferent de sarcina nominal  
    21. Echipamente pentru parcurile de distrac ii 
 
    B. Instala ii/Echipamente sub presiune şi instala ii/echipamente de ridicat din 
cadrul obiectivelor nucleare 
    1. Sisteme şi componente care re in presiunea clasificate ca f când parte din 
sistemele de securitate nuclear  
    1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nuclear  cu p min. = 1,03 bari 
    1.2. Componente care re in presiunea, conform prescrip iilor tehnice 
    2. Macarale şi mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune 
clasificate ca f când parte din sistemele de securitate nuclear  
    3. Instala ii/Echipamente sub presiune şi instala ii/echipamente de ridicat clasice 
prev zute la lit. A, specifice 
 
#M8 
    ANEXA 1^1 
 
    Lista ocupa iilor pentru care ISCIR autorizeaz  persoane fizice*) 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. |                          Denumirea ocupa iei                          | 
|crt.|                                                                       | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  1.| Fochist cazane de abur şi ap  fierbinte                               | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  2.| Fochist cazane mici de abur                                           | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  3.| Fochist cazane de ap  cald  şi cazane de abur de joas  presiune       | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  4.| Fochist cazane conduse de calculator                                  | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  5.| Laborant operator centrale termice                                    | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  6.| Automatist pentru supraveghere şi între inere cazane                  | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  7.| Operator umplere recipiente GPL                                       | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  8.| Îmbuteliator fluide sub presiune                                      | 
|____|_______________________________________________________________________| 
|  9.| Macaragiu                                                             | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 10.| Maşinist pod rulant                                                   | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 11.| Stivuitorist                                                          | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 12.| Liftier                                                               | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 13.| Mecanic trolist                                                       | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 14.| Operator la platforme pentru lucrul la în l ime                       | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 15.| Sudor                                                                 | 



|____|_______________________________________________________________________| 
| 16.| Sudor electric                                                        | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 17.| Sudor oxi-gaz                                                         | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 18.| Operator sudare evi şi fitinguri din polietilen  de înalt  densitate | 
|    | PEHD                                                                  | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 19.| Operator control nedistructiv cu radia ii penetrante                  | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 20.| Operator control nedistructiv cu ultrasunete                          | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 21.| Operator control nedistructiv cu lichide penetrante                   | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 22.| Operator control nedistructiv cu particule magnetice                  | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 23.| Operator control nedistructiv prin curen i turbionari                 | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 24.| Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeit ii         | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 25.| Operator control nedistructiv pentru examinarea magneto-inductiv      | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 26.| Operator control nedistructiv pentru examinare vizual                 | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 27.| Operator control nedistructiv pentru emisie acustic                   | 
|____|_______________________________________________________________________| 
| 28.| Operator responsabil cu supravegherea tehnic  a instala iilor (RSVTI) | 
|____|_______________________________________________________________________| 
    *) Lista ocupa iilor pentru care ISCIR autorizeaz  persoane fizice se modific , 
dac  este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se public  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
#M8 
    ANEXA 1^2 
 
    Instala ii/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. | Tip de instala ii/ |        Instala ii/echipamente şi parametri       | 
|crt.| echipamente        |                                                  | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
|  1.| Cazane pentru abur,| - Cazane de abur şi cazane de ap  fierbinte având| 
|    | ap  cald  şi ap    | PS x V > 60 (bar x litru)                        | 
|    | fierbinte          | - Cazane de ap  cald  şi cazane de abur de joas  | 
|    |                    | presiune cu puteri nominale > 400 kW             | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
|  2.| Echipamente sub    | - Instala ii pentru gaze petroliere lichefiate - | 
|    | presiune mai mare  | GPL                                              | 
|    | de 0,5 bari        | - Instala ii pentru gaze naturale comprimate -   | 
|    |                    | GNC                                              | 
|    |                    | - Instala ii pentru gaze naturale comprimate     | 
|    |                    | pentru vehicule - GNCV                           | 
|    |                    | - Recipiente pentru depozitarea clorului sau     | 
|    |                    | dioxidului de sulf, lichefiate                   | 
|    |                    | - Recipiente pentru depozitarea hidrogenului     | 
|    |                    | - Recipiente criogenice din industria oxigenului,| 
|    |                    | azotului şi argonului                            | 
|    |                    | - Recipiente tip coloan  sau sferice calculate la| 
|    |                    | sarcini datorate vântului sau seismelor          | 
|    |                    | - Recipiente pentru depozitarea gazelor          | 
|    |                    | petroliere lichefiate - GPL                      | 



|    |                    | - Autoclave, cu excep ia celor cu rezisten      | 
|    |                    | electric , care con in gaze din grupa 2 şi se    | 
|    |                    | încadreaz  la categoriile I şi II potrivit       | 
|    |                    | tabelului 2 din anexa nr. 2 la Hot rârea         | 
|    |                    | Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea       | 
|    |                    | condi iilor pentru punerea la dispozi ie pe pia | 
|    |                    | a echipamentelor sub presiune, cu modific rile   | 
|    |                    | ulterioare                                       | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
 
#M8 
    ANEXA 1^3 
 
    Instala ii/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de montare 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. | Tip de instala ii/ |        Instala ii/echipamente şi parametri       | 
|crt.| echipamente        |                                                  | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
|  1.| Macarale,          | - Macarale cu sarcina nominal  > 1 t, cu excep ia| 
|    | ascensoare,        | celor cu ac ionare manual , indiferent de sarcina| 
|    | elevatoare,        | nominal                                          | 
|    | instala ii de      | - Platforme ridic toare nedeplasabile pentru     | 
|    | transport pe cablu | persoane, indiferent de sarcina nominal ,        | 
|    | şi instala ii de   | platforme pentru materiale cu sarcina nominal  > | 
|    | ridicat pe plan    | 1 t şi platforme ridic toare pentru persoane cu  | 
|    | înclinat, sc ri şi | dizabilit i montate la institu ii publice, de   | 
|    | trotuare rulante,  | interes public sau care ofer  servicii publice   | 
|    | platforme          | - Elevatoare pentru vehicule, cu excep ia celor  | 
|    | ridic toare şi alte| ac ionate manual, indiferent de sarcina nominal  | 
|    | mecanisme de       | - Sisteme de parcare pentru vehicule, cu         | 
|    | ridicat, care se   | platforme ridic toare                            | 
|    | monteaz  pe        | - Mecanisme de ridicat având sarcina nominal  > 1| 
|    | amplasament fix    | t, cu excep ia celor cu ac ionare manual ,       | 
|    |                    | indiferent de sarcina nominal                    | 
|    |                    | - Ascensoare de m rfuri exclusiv cu comand       | 
|    |                    | exterioar , ascensoare cu schip şi ascensoare de | 
|    |                    | construc ie special  pentru materiale, având     | 
|    |                    | sarcina nominal  >/= 100 kg                      | 
|    |                    | - Instala ii de transport pe cablu şi pe plan    | 
|    |                    | înclinat pentru materiale                        | 
|    |                    | - Sc ri şi trotuare rulante                      | 
|    |                    | - Mecanisme şi instala ii de ridicat pentru      | 
|    |                    | teatre, cu excep ia celor ac ionate manual,      | 
|    |                    | indiferent de sarcina nominal                    | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
|  2.| Instala ii şi      | - Echipamente pentru parcurile de distrac ii     | 
|    | echipamente        |                                                  | 
|    | destinate, montate |                                                  | 
|    | şi utilizate în    |                                                  | 
|    | cadrul parcurilor  |                                                  | 
|    | de distrac ii      |                                                  | 
|____|____________________|__________________________________________________| 
 
#M8 
    ANEXA 2 
 
                         INSPEC II TERITORIALE 



ale Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instala iilor de Ridicat 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. |       Denumirea inspec iei teritoriale       |   Raza de activitate   | 
|crt.|                                              |                        | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  1.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Bac u            | Jude ul Bac u          | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Gala i         | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Neam           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Vrancea        | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Br ila         | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  2.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Braşov           | Jude ul Braşov         | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Covasna        | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Harghita       | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  3.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Bucureşti        | Municipiul Bucureşti   | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Ilfov          | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  4.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Cluj-Napoca      | Jude ul Bistri a-N s ud| 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Cluj           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul S laj          | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  5.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Constan a        | Jude ul Constan a      | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Tulcea         | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  6.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Craiova          | Jude ul Dolj           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Gorj           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Mehedin i      | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Olt            | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  7.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Giurgiu          | Jude ul C l raşi       | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Giurgiu        | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Teleorman      | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  8.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Iaşi             | Jude ul Botoşani       | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Iaşi           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Vaslui         | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Suceava        | 
|____|______________________________________________|________________________| 
|  9.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Oradea           | Jude ul Bihor          | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Satu Mare      | 
|    |                                              |________________________| 



|    |                                              | Jude ul Maramureş      | 
|____|______________________________________________|________________________| 
| 10.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Piteşti          | Jude ul Argeş          | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Dâmbovi a      | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Vâlcea         | 
|____|______________________________________________|________________________| 
| 11.|  Inspec ia Teritorial  ISCIR Ploieşti        | Jude ul Buz u          | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Ialomi a       | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Prahova        | 
|____|______________________________________________|________________________| 
| 12.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Sibiu            | Jude ul Alba           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Hunedoara      | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Sibiu          | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Mureş          | 
|____|______________________________________________|________________________| 
| 13.| Inspec ia Teritorial  ISCIR Timişoara        | Jude ul Arad           | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Caraş-Severin  | 
|    |                                              |________________________| 
|    |                                              | Jude ul Timiş          | 
|____|______________________________________________|________________________| 
 
#M8 
    ANEXA 3*)  
 
    *) Anexa nr. 3 este reprodus  în facsimil. 
 
                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat 
 
    Num r maxim de posturi: 280 
 _____________________                                       ________________ 
| COMPARTIMENTUL      |__                                 __| DIREC IA CORP  | 
| ACHIZI II PUBLICE   |  |                               |  | CONTROL        | 
|_____________________|  |                               |  |________________| 
 _____________________   |                               |   ________________ 
| COMPARTIMENTUL      |  |                               |  | COMPARTIMENTUL | 
| RELA II CU PUBLICUL |__|                               |__| AUDIT PUBLIC   | 
| ŞI MASS-MEDIA       |  |    _______________________    |  | INTERN         | 
|_____________________|  |___| INSPECTOR DE STAT ŞEF |___|  |________________| 
 _____________________   |   |_______________________|   |   ________________ 
| BIROUL STRUCTUR  DE |__|               |               |  | COMPARTIMENTUL | 
| SECURITATE          |  |               |               |__| MANAGEMENTUL   | 
|_____________________|  |               |               |  | CALIT II      | 
 _____________________   |               |               |  |________________| 
| BIROUL IT           |__|               |               |   ________________ 
|_____________________|                  |               |__| COMPARTIMENTUL | 
                                         |                  | SSM, PSI, SU   | 
                                         |                  |________________| 
 _____________________                   |                ___________________ 
| INSPECTOR DE STAT   |__________________|_______________| INSPECTOR DE STAT | 
| ŞEF ADJUNCT         |                  |               | ŞEF ADJUNCT       | 
|_____________________|                  |               |___________________| 



                                         | 
        _________________________________|____________________________ 
       |                |                |               |            | 
 ______|_______   ______|______   _______|_______   _____|_____   ____|____ 
| DIREC IA     | | INSPEC II   | | DIREC IA      | | SERVICIUL | | BIROUL  | 
| INSPEC IE,   | | TERITORIALE | | ECONOMIC      | | JURIDIC   | | RESURSE | 
| SUPRAVEGHERE | |_____________| | ADMINISTRATIV | |___________| | UMANE   | 
| A PIE EI ŞI  |                 |_______________|               |_________| 
| REGLEMENTARE | 
|______________| 
 
#M8 
    ANEXA 4 
 
                         NORMATIV 
privind parcul auto al Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instala iilor de Ridicat 
 ____________________________________________________________________________ 
| 1. Autoturisme de      | - câte un autoturism pentru fiecare jude  deservit| 
| interven ie-verificare | de inspec iile teritoriale                        | 
|________________________|___________________________________________________| 
| 2. Autoturisme         | - câte un autoturism la 3 inspectori de           | 
|                        | specialitate care efectueaz  controale şi         | 
|                        | verific ri tehnice în teren                       | 
|                        | - câte un autoturism pentru fiecare inspec ie     | 
|                        | teritorial  în scopul realiz rii activit ii de   | 
|                        | supraveghere a pie ei                             | 
|                        | - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)    | 
|________________________|___________________________________________________| 
| 3. Autolaboratoare     | - câte un autolaborator pentru fiecare inspec ie  | 
|                        | teritorial                                        | 
|                        | - un autolaborator pentru supravegherea pie ei    | 
|________________________|___________________________________________________| 
    *) Conform prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru autorit ile administra iei publice şi institu iile 
publice, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 
 
    NOT : 
    Consumul de carburan i aferent se stabileşte, în func ie de necesit i, prin ordin al 
inspectorului de stat şef. 
 
#B 
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