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Ordinul 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea calităţii 

de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul 

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Dată act: 18-mai-2015 

Emitent: Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 

si Instalatiilor de Ridicat 

 

Având în vedere Referatul înregistrat la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat sub nr. 2.840 din 26 martie 2015 

emis de Direcţia inspecţie, supraveghere a pieţei şi reglementare, 

ţinând cont de prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de 

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

de combustibil, republicată, cu modificările ulterioare, 

în baza prevederilor 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, 

în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea 

activităţii de expertiză tehnică şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, 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 Regulamentul privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în 

domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 

Instalaţiilor de Ridicat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2 

Prezentul ordin se publică 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, 

Marian Răducanu 

 

ANEXĂ: 

Regulament din 2015 privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în 

domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Regulament din 2015 din 2015.06.02 

Status: Acte în vigoare 

Versiune de la: 2 iunie 2015 

 

 

Intră în vigoare: 

2 iunie 2015  

 

 

Regulament din 2015 privind dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în 

domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Dată act: 18-mai-2015 

Emitent: Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 

si Instalatiilor de Ridicat 

 

 

CAPITOLUL I:Generalităţi 

 

SECŢIUNEA 1:Scop 

 



Art. 1 

(1)Prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a persoanelor fizice în 

România, în vederea efectuării expertizei tehnice extrajudiciare în domeniul Inspecţiei 

de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi instalaţiilor de 

Ridicat. 

(2)Domeniul ISCIR este reglementat prin prevederile Legii nr. 64/2008 privind 

funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi 

a aparatelor consumatoare de combustibil. 

 

SECŢIUNEA 2:Domeniu de aplicare 

 

Art. 2 

Activităţile de expertiză tehnică extrajudiciară se desfăşoară la: 

a)instalaţii/echipamente sub presiune (IP) prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 

64/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care sunt clasificate 

ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară; 

b)instalaţii/echipamente de ridicat (IR) prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 

64/2008, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care deservesc 

sistemele de securitate nucleară. 

 

SECŢIUNEA 3:Referinţe normative 

 

Art. 3 

Prezentul regulament face referire la următoarele acte normative: 

a)Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011, cu modificările 

ulterioare; 

b)Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 

judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 

din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c)Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de 

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

SECŢIUNEA 4:Termeni, definiţii şi abrevieri 



 

Art. 4 

În înţelesul prezentului regulament termenii, definiţiile şi abrevierile au următorul sens: 

a)atestare - activitatea de evaluare a competenţei profesionale a unei persoane fizice 

pentru a desfăşura o activitate specifică reglementată de prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

b)atestat - documentul eliberat de ISCIR, obţinut pe baza unui examen scris şi oral; 

c)expertiză tehnică extrajudiciară - expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor 

fizice sau juridice; 

d)formator expert - persoană fizică atestată de către ISCIR în conformitate cu 

prevederile Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 

13/2009*), cu modificările şi completările ulterioare; 

__ 
*) Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 13/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

e)formator specialist - persoană fizică atestată de către ISCIR potrivit dispoziţiilor 

legale şi desemnată prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR; 

f)ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 

Instalaţiilor de Ridicat; 

g)RADTE-IP - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei 

tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru 

investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii sub presiune; 

h)RADTE-IR - personal tehnic de specialitate responsabil cu avizarea documentaţiei 

tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru 

investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat. 

 

CAPITOLUL II:Atestarea expertului tehnic extrajudiciar 

 

SECŢIUNEA 1:Prevederi generale 

 

Art. 5 

(1)In conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată 

prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere 

prevederile art. 10 şi 14, ISCIR, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei 

centrale responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în 

condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul său de activitate, 

îndeplinind şi funcţia de autoritate în domeniu conform prevederilor art. 4 alin. (2) lit. 



a) din Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările ulterioare, atribuie calitatea de 

expert tehnic extrajudiciar în domeniul IP şi/sau IR pe bază de examen scris şi oral. 

(2)Examenul scris pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul 

IP şi/sau IR se organizează de către ISCIR, se desfăşoară în limba română şi are drept 

scop verificarea pregătirii de specialitate şi a cunoaşterii actelor normative ce 

reglementează domeniul pentru care se intenţionează obţinerea atestatului. 

(3)Examenul oral pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul 

IP şi/sau IR se organizează de către ISCIR, se desfăşoară în limba română şi are drept 

scop verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniile IP 

şi/sau IR, reglementate de către ISCIR, şi din alte acte normative care reglementează 

activitatea de expertiză tehnică extrajudiciară, drepturile şi obligaţiile expertului. 

 

SECŢIUNEA 2:Condiţii în vederea atestării 

 

Art. 6 

(1)Persoanele care doresc obţinerea atestatului ca expert tehnic extrajudiciar 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a)să fie cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) ori 

aparţinând Spaţiului Economic European (SEE); 

b)să cunoască limba română la nivel avansat; 

c)să aibă studii superioare în următoarele specialităţi: mecanică, tehnologia 

construcţiilor de maşini, electromecanică, energetică, electrotehnică, automatizări, 

transporturi, metalurgie, chimie, instalaţii, utilaj tehnologic pentru construcţii, petrol şi 

gaze sau în alte domenii conexe tehnice sau universitare acceptate de către ISCIR, 

dovedite cu licenţă sau cu diplomă; 

d)să aibă o vechime în domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2 de minimum 12 

ani; 

e)să deţină atestat ca RADTE-IP şi/sau RADTE-IR sau atestat de formator 

expert/formator specialist de minimum 5 ani; 

f)să deţină calitatea de expert tehnic judiciar sau extrajudiciar în una dintre 

specializările prevăzute la lit. c), dacă este cazul; 

g)să nu aibă antecedente penale; 

h)să se bucure de o bună reputaţie profesională, fapt recunoscut de o asociaţie 

profesională în domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2, cu care ISCIR are 

parteneriat de colaborare. 

 

(2)Condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi h) sunt considerate îndeplinite de 

persoanele care au fost angajate ca inspector de specialitate ISCIR timp de minimum 10 

ani. 



 

SECŢIUNEA 3:Organizarea examenului în vederea atestării 

 

Art. 7 

Persoanele care se înscriu la examenul în vederea obţinerii atestatului trebuie să 

prezinte la ISCIR următoarele documente: 

a)cerere de înscriere în care se înscriu date privind solicitantul: nume, prenume, cod 

numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi, dacă 

există, adresa de reşedinţă, telefon, fax, e-mail, pagina de internet; 

b)copia actului de identitate sau a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele 

membre ale UE sau aparţinând SEE; 

c)curriculum vitae; 

d)copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului 

membru UE sau SEE, altul decât România; 

e)copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost 

obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va 

depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

f)copia documentului prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că 

îndeplineşte condiţia de la art. 6, alin. (1), lit. d); 

g)copii ale documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de la art. 6 alin. (1) lit. 

e); 

h)copii ale documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de la art. 6 alin. (1) lit. 

f), dacă este cazul; 

i)certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate; 

j)recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinută de la 

locul de muncă, de la o asociaţie profesională în domeniul/domeniile 

prevăzut/prevăzute la art. 2, cu care ISCIR are parteneriat de colaborare sau, după caz, 

de la alte organizaţii şi instituţii cu care a colaborat. 

 

Art. 8 

Înscrierea la examen se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, după 

publicarea anunţului pe pagina de internet gestionată de către ISCIR. 

 

Art. 9 

Pot dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în domeniul/domeniile 

prevăzut/prevăzute la art. 2, la cerere, fără susţinerea examenului, prin excepţie, pentru 



a fi posibilă aplicarea prezentului regulament, persoanele care la data publicării 

prezentului regulament îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a)îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6; 

b)deţin o autorizaţie de expert tehnic judiciar sau au calitatea de expert tehnic 

extrajudiciar în una dintre specializările menţionate la art. 6 alin. (1) lit. c), în condiţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Art. 10 

(1)Verificarea pregătirii profesionale se face prin susţinerea de către candidaţi a unui 

examen scris şi a unui examen oral. 

(2)Examenul scris constă în completarea unui test cu 50 de întrebări din 

domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2, urmărindu-se: 

a)verificarea cunoştinţelor tehnice de specialitate; 

b)cunoaşterea actelor normative ce reglementează domeniul. 

(3)Examenul oral constă în: 

a)verificarea cunoştinţelor tehnice de specialitate şi conexe domeniului reglementat de 

către ISCIR; 

b)cunoaşterea altor acte normative care reglementează expertiza, drepturile şi obligaţiile 

expertului. 

(4)Persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar 

universitar, doctor docent ori doctor în ştiinţe tehnice, precum şi persoana care deţine o 

autorizaţie de expert tehnic judiciar sau extrajudiciar în una dintre specializările 

menţionate la art. 6 alin. (1) lit. c), ori într-un domeniu conex activităţii ISCIR, în 

condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, va susţine doar examenul oral. 

 

Art. 11 

(1)Data, locul susţinerii examenului şi termenul de depunere a actelor pentru înscrierea 

la examen se aduc la cunoştinţa celor interesaţi cu cel puţin 45 de zile înainte de data 

organizării examenului, prin publicare pe pagina de internet a ISCIR şi prin afişare la 

sediile inspecţiilor teritoriale ISCIR, la loc vizibil şi accesibil publicului. 

(2)Tematica pentru examen se publică pe pagina de internet a ISCIR cu cel puţin 30 de 

zile înainte de data organizării examenului. De asemenea, tematica se afişează şi la 

sediile inspecţiilor teritoriale ISCIR, la loc vizibil şi accesibil publicului. 

(3)După expirarea termenului de înscriere, ISCIR va întocmi listele cuprinzând 

candidaţii. 

 

Art. 12 



(1)Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen va fi 

formată din 3 (trei) reprezentanţi ai ISCIR. 

(2)Comisia de examinare este constituită din 3 (trei) membri, respectiv 2 (doi) 

experţi tehnici extrajudiciari în domeniul ISCIR, IP sau IR şi un reprezentant al 

ISCIR. Experţii tehnici extrajudiciari în domeniul ISCIR din comisie pot fi 

înlocuiţi, în cazul în care este imposibilă asigurarea prezenţei lor, cu cadre 

didactice de specialitate de la instituţiile de învăţământ superior de profil, care 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulate: 

a)să aibă titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor 

docent ori doctor în ştiinţe tehnice; 

b)să deţină atestat ca RADTE-IP şi/sau RADTE-IR de minimum 5 (cinci) ani; 

c)să fie expert tehnic judiciar sau extrajudiciar într-un domeniu conex activităţii ISCIR. 

(3)Comisia pentru organizarea şi supravegherea examenului va fi compusă din cel puţin 

3 (trei) membri, reprezentanţi ai ISCIR. 

(4)Componenţa acestor comisii se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef al 

ISCIR. 

 

Art. 13 

(1)Cu 24 de ore înainte de data examenului, comisia de examinare stabileşte 3 (trei) 

variante de teste. 

(2)Intrarea candidaţilor în sălile de examen se face pe baza listelor întocmite pentru 

fiecare sală. 

(3)În sala de examen au acces candidaţii, membrii comisiei de examinare, personalul de 

supraveghere şi personalul din ISCIR implicat în organizarea examenului. 

(4)Prezenţa la examen se confirmă prin verificarea documentelor de identitate ale 

candidaţilor, care se confruntă cu listele cuprinzând candidaţii. 

(5)După intrarea în sală a candidaţilor, unul dintre candidaţi va extrage una dintre cele 3 

(trei) variante de teste; candidatul, precum şi membrii comisiei de examinare vor semna 

procesul - verbal întocmit în acest sens. 

(6)Examenul scris se susţine pe coli de hârtie tip cu antetul şi ştampila ISCIR. Datele 

personale se completează în caseta prevăzută în acest sens, după care aceasta se 

acoperă, se lipeşte şi se ştampilează. 

(7)Marcarea lucrării cu semne care ar conduce la identificarea candidatului duce la 

anularea acesteia. 

(8)Durata de desfăşurare a examenului este de 2 (două) ore din momentul comunicării 

testului. 

(9)Lucrările candidaţilor care folosesc mijloace nepermise la examen vor fi anulate, iar 

aceştia vor părăsi sala. 



(10)La predarea lucrării scrise participantul la examen va semna tabelul nominal 

cuprinzând candidaţii. 

 

Art. 14 

(1)Lucrările scrise se corectează de către membrii comisiei de examinare pe baza unui 

barem unitar, făcut cunoscut odată cu transmiterea rezultatelor la examen. Casetele cu 

datele personale ale candidaţilor vor fi dezlipite numai după finalizarea corectării 

tuturor lucrărilor. 

(2)Sunt declaraţi admişi candidaţii care răspund corect la cel puţin 80% din întrebări. 

(3)Listele cuprinzând rezultatele obţinute la examen se afişează la sediul ISCIR, la 

sediile inspecţiilor teritoriale ISCIR, la loc vizibil şi accesibil publicului, precum şi pe 

pagina de internet a ISCIR. 

(4)Contestaţiile împotriva rezultatelor obţinute se pot face în termen de 5 (cinci) zile de 

la afişarea rezultatelor şi se pot transmite prin poştă, poştă electronică sau prin fax la 

adresele, respectiv numerele de telefon/fax menţionate în anunţul privind organizarea şi 

procedura de desfăşurare a examenului. 

(5)Lucrările ale căror rezultate au fost contestate vor fi reexaminate de o comisie 

desemnată conform art. 12 alin. (2) şi (4). Din componenţa comisiei de reexaminare nu 

pot face parte membrii comisiei prevăzute la art. 12 alin. (2). 

(6)Rezultatele obţinute la examen necontestate în termen de 5 (cinci) zile de la afişare, 

precum şi cele stabilite în urma soluţionării contestaţiilor sunt definitive. 

 

Art. 15 

(1)Examenul oral se organizează în aceeaşi zi în care s-a susţinut examenul scris. 

(2)Candidaţii declaraţi "Admis" în urma analizei contestaţiilor vor susţine examenul 

oral la o dată care va fi comunicată ulterior. 

(3)Rezultatul examenului oral poate fi "Admis" sau "Respins" şi se consemnează într-

un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei. Rezultatul obţinut este definitiv, 

contestaţia introdusă fiind inadmisibilă. 

 

Art. 16 

(1)Calitatea de expert tehnic extrajudiciar în domeniul ISCIR se atribuie persoanelor 

care au promovat examenul scris şi oral, precum şi persoanelor ce se încadrează în 

prevederile art. 9. 

(2)Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), ISCIR eliberează atestatul de expert tehnic 

extrajudiciar pentru domeniul/domeniile prevăzut/prevăzute la art. 2, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 1. 

 



Art. 17 

(1)În urma desfăşurării activităţii, expertul tehnic extrajudiciar în domeniul ISCIR 

întocmeşte un raport de expertiză. 

(2)Raportul de expertiză întocmit de către expertul tehnic extrajudiciar în domeniul 

ISCIR se semnează şi se ştampilează cu o ştampilă al cărei model este prevăzut în 

anexa nr. 2. Totodată, acestea vor fi timbrate cu un timbru de securizare cu număr unic. 

(3)ISCIR va pune la dispoziţie timbre de securizare cu număr unic, la solicitarea 

experţilor tehnici extrajudiciari în domeniul ISCIR. 

 

CAPITOLUL III:Obligaţii şi responsabilităţi 

 

Art. 18 

Expertul tehnic extrajudiciar are următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 

a)să efectueze expertize tehnice extrajudiciare numai în domeniul pentru care a fost 

atestat; 

b)să efectueze expertizele tehnice extrajudiciare cu respectarea prevederilor 

prescripţiilor tehnice şi a legislaţiei specifice din domeniul ISCIR; 

c)să întocmească raportul de expertiză tehnică extrajudiciară cu respectarea prevederilor 

din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d)să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice extrajudiciare efectuate, 

întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; 

e)să raporteze la ISCIR în termen de 30 zile de la data întocmirii raportului de expertiză 

tehnică extrajudiciară datele conform prevederilor din anexa nr. 3; 

f)să asigure condiţiile pentru verificarea programată sau neprogramată a activităţii de 

către ISCIR; 

g)să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani documentele întocmite ca urmare a 

desfăşurării activităţii pentru care este atestat; 

h)să participe la convocările organizate de către ISCIR. 

 

CAPITOLUL IV:Măsuri administrative 

 

Art. 19 

(1)În cazul nerespectării obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute de prezentul 

regulament, de către expertul tehnic extrajudiciar atestat de către ISCIR, i se 

aplică acestuia următoarele măsuri administrative, în funcţie de natura lor. 

a)avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 18 lit. d); 

b)suspendarea, pe o perioadă de până la 3 (trei) luni, a atestatului, pentru încălcarea 

prevederilor art. 18 lit. c), e), f), g) şi h); 



c)suspendarea, pe o perioadă de la 3 (trei) luni la 6 (şase) luni, a atestatului, pentru 

încălcarea prevederilor art. 18 lit. b); 

d)retragerea atestatului, pentru încălcarea prevederilor art. 18 lit. a). 

 

(2)Aplicarea în termen de 3 (trei) luni a două măsuri administrative prevăzute la alin. 

(1) lit. a) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzute la alin. (1) lit. b). 

(3)Aplicarea în termen de un an a două măsuri administrative prevăzute la alin. (1) lit. 

b) sau c) conduce la aplicarea măsurii administrative prevăzute la alin. (1) lit. d). 

(4)Aplicarea măsurilor administrative prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalităţii. 

(5)Măsurile administrative se dispun de către ISCIR, prin decizie motivată, în baza 

procesului-verbal încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia 

verificării efectuate. 

(6)Împotriva deciziei prin care s-a dispus aplicarea măsurii administrative, expertul 

tehnic extrajudiciar poate formula contestaţie la instanţa competentă cu respectarea 

procedurii prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL V:Tarife 

 

Art. 20 

(1)Tarifele aplicate pentru activităţile efectuate de către ISCIR în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament sunt cele stabilite în lista de tarife ISCIR aprobată 

prin Ordinul ministrului economiei nr. 998/2013. 

(2)Activităţile prevăzute în prezentul regulament se efectuează numai pentru persoanele 

fizice care nu înregistrează debite către ISCIR. 

 

CAPITOLUL VI:Dispoziţii finale 

 

Art. 21 

Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de 

către un traducător autorizat. 

 

Art. 22 

Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, după operaţionalizarea 

punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi 



libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 68/2010. 

 

Art. 23 

Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 24 

(1)Eliberarea duplicatelor atestatelor se face de către ISCIR, în următoarele 

cazuri şi în următoarele condiţii: 

a)în cazul pierderii, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară, a 

unei declaraţii pe propria răspundere; 

b)în cazul furtului, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară, a 

actului de înregistrare la Poliţie a reclamaţiei, în copie; 

c)în cazul deteriorării, cu condiţia depunerii la ISCIR, de către persoana fizică titulară, a 

actului deteriorat sau a declaraţiei solicitantului în cazul distrugerii totale. 

 

(2)În vederea obţinerii unui duplicat al atestatului, persoana fizică titulară depune la 

ISCIR, suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (1), cererea pentru 

eliberarea duplicatului. 

(3)ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) şi ia o decizie în legătură 

cu eliberarea duplicatului solicitat, în termen de 30 de zile de la depunerea 

documentelor. 

 

Art. 25 

Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificări 

neprogramate cu privire la modul în care expertul tehnic extrajudiciar îşi desfăşoară 

activităţile, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 26 

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

-****- 

 

ANEXA nr. 1: 

- Model atestat - 

Antet ISCIR 



ATESTAT Nr. ..................... 

În baza Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 

republicată, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor Regulamentului privind 

dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi instalaţiilor de Ridicat, aprobat prin 

Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 100/2015, 

se atestă că: 

Dl/Dna ..................... 

CNP ......................... 

a făcut dovada cunoştinţelor necesare pentru a desfăşura activitatea de: 

EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR 

în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

Instalaţii sub presiune (IP)/Instalaţii de ridicat (IR), după caz 

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare. 

Inspector de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 

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

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila) 

Data eliberării: ....................... 

 

ANEXA nr. 2:Model ştampilă 



 

 

ANEXA nr. 3:Registru de evidenţă lucrări 

Expert tehnic extrajudiciar în domeniul ISCIR/IP/IR: 

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

Nr. atestat: .................... 

Numele, prenumele ................ 

Nr

. 

crt

. 

Nr. 

rapor

t 

Data 

rapor

t 

Serie 

timbr

u 

Beneficia

r 

Adresa 

la care 

se află 

instalaţi

a 

Tip de 

instalaţi

e 

Principali

i 

parametri 

Scopul 

lucrării/expertiz

ei 

Observaţi

i 

                    

                    

                    

Data: ................... 

Semnătura: ...................... 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 383 din data de 2 iunie 2015 

 


