
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat 
şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată şi de modificare şi completare a unor 

acte normative 

 

În prezent Anexa 2 din cadrul Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 
republicată, conţine echipamente şi instalaţii cu grad de risc diferit  care  face dificilă emiterea unor 
prescripţii tehnice care să confere un grad de siguranţă suficient, 

În actualul context, in lipsa adoptării, în regim de urgenţă, a unor măsuri care să îmbunătăţească 
activitatea în domeniul instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 
de combustibil poate conduce, în scurt timp, la apariţia unor evenimente/incidente cu potenţial de 
risc ridicat,  

Astfel există în prezent pericolul iminent de apariţie a unor avarii şi accidente atât în utilizarea 
echipamentelor şi instalaţiilor care funcţionează în clădirile şi incintele de uz curent (clădiri de 
locuinţe şi clădiri de birouri), precum şi în utilizarea echipamentelor şi instalaţiilor care sunt folosite 
în procese industriale/şantiere de construcţii. Accidentele produse în astfel de medii pot cauza atât 
victime umane, cât şi o poluare a  mediului, cu implicaţiile prevăzute de lege.   

Ţinând cont de complexitate deosebită a instalaţiilor mecanice sub presiune si a instalaţiilor de 
ridicat supuse verificărilor tehnice in utilizare, avându-se în vedere gradul ridicat de periculozitate a 
acestor instalaţii aflate in exploatarea unităţilor de învăţământ, unităţilor spitaliceşti, clădirilor mari 
destinate activităţilor economice, comerciale, de recreere şi lucrative, centralelor  termoelectrice si 
centralelor nuclearelectrice, a instalaţiilor de rafinare folosite in combinatele petrochimice, 

Precum şi de faptul că aceste instalaţii operează cu lichide si gaze extrem de periculoase existând 
pericole evidente de explozie si incendiu, respectiv la instalaţii care operează la temperaturi si 
presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţa in exploatare depinde direct de verificările tehnice 
realizate de personalul ISCIR. 

De asemenea din lipsă de personal calificat şi profesionist în domeniul autorizării instalării şi punerii 
în funcţiune a unor echipamente specifice din carul ISCIR, conduce la  îngreunarea activităţilor de 
construcţie a unităţilor 3 şi 4 şi de refurbişare a unităţilor 1 şi 2 ale centralei nucleare de la 
Cernavodă, 

Ţinând cont de faptul că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaţiilor de Ridicat este nominalizată prin 7 Directive Europene şi un act normativ naţional să 
supravegheze piaţa de intrare în Uniunea Europeană raportat la poziţia geografică a României şi a 
domeniului reglementat,  

Având în vedere necesitatea asigurării unui grad de securitate al cetăţenilor utilizatori, precum şi a 
protecţiei infrastructurilor critice, precum: rafinarii, combinate chimice, unităţi militare, unităţi 
sanitare şi necesitatea asigurării unui mediu economic concurenţial şi predictibil, care să permită o 
dezvoltare economică sustenabilă, 

Ţinând cont de aspectele prezentate se impune separarea Anexei 2 a Legii nr.64/20008 în două anexe 
distincte, în sensul diferenţierii echipamentelor după criterii de risc în utilizare.  



O astfel de diferenţiere securizează activitatea de verificare şi autorizare a echipamentelor şi 
instalaţiilor de ridicat/sub presiune, în sensul asigurării profesionalismului şi echidistanţei actului de 
control, inspectorii de specialitate nefiind sub presiunea obţinerii unor venituri comerciale şi 
realizării de profit, concomitent cu o reducere a duratei de obţinere a autorizaţiei de funcţionare, 
precum şi cu stabilirea preţului autorizării prin hotărâre a Guvernului, având în vedere că această 
activitate nu este de natură comercială ci de asigurare a funcţionării în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. 

Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei măsuri poate avea impact negativ asupra securității 
naţionale, a ordinii publice, a sănătăţii persoanelor precum şi a patrimoniului public şi privat. 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie 
extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

 

Art. I  

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 Românei, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011, se modifică şi se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
1. Articolul  2  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 2 În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile  sub presiune şi instalaţiile de ridicat 
clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora , prevăzute în anexele  nr. 2 
şi 4, precum şi instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor 
nucleare, precum şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de 
autorizare şi de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi. 

2. Articolul  4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 4 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de 
Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu 
personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în 
condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 denumite în 
continuare instalaţii/echipamente. 

(2) ISCIR exercită următoarele funcţii: 

    a) de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării 
prevederilor referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a 
instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi controlul regimului de autorizare/admiterea 
funcţionării şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor; 

    b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru 
domeniul său de activitate. 

    (3) ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul 
de Afaceri şi este finanţată integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile proprii provin din 
tarifele  aplicate de către ISCIR pentru activităţile prestate. 



    (4) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, 
comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, iar modul de organizare şi funcţionare a ISCIR se 
stabileşte prin Hotărâre a Guvernului. 

3. La articolul 5, după litera a) se introduce o noua literă, litera (a1) ce va avea următorul cuprins: 

(a1) admiterea funcţionării – acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către 
ISCIR pentru deţinători/utilizatori de instalaţii/echipamente, în cazurile prevăzute de prescripţia 
tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate 
condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în funcţiune şi utilizată/utilizat în condiţiile 
de siguranţă; 

4. Litera (c) a articolului  5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de 
instalaţii/echipamente, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică aplicabilă, ca urmare a verificării 
condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de 
montare/instalare; 

5. Litera (d) a articolului  5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(d) autorizare a funcţionării- acordul emis de ISCIR, ca urmare a procesului de verificare tehnică, 
pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, în cazurile prevăzute de prescripţia tehnică 
aplicabilă, în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi 
cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă; 

6. Litera (d) a articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(d) au autorizarea/admiterea funcţionării emisă conform prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile; 

7. Alineatul (1) al articolului  8  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1)  Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce 
privesc supravegherea tehnică şi, după caz, verificările tehnice în utilizare, precum şi reviziile, 
reparaţiile, lucrările de întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor 
se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile 
tehnice şi prezenta lege. 

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art.9 (1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării pentru instalaţiile şi echipamentele 
prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se efectuează  de către ISCIR. 

(2) Verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3  
se efectuează  de către ISCIR 

(3) Verificările tehnice în vederea admiterii funcţionării pentru instalaţiile şi echipamentele 
prevăzute în anexa nr. 4 se efectuează de către persoane fizice şi juridice, care vor fi  autorizate în 
acest scop.  

(4) Verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 se 
efectuează de către persoane juridice autorizate în acest scop, cu excepţia situaţiei în care acestea se 
află în unităţii de învăţământ sau în unităţi sanitare indiferent de forma de proprietate, precum şi în 
instituţiile publice, caz în care acestea se efectuează de către ISCIR. 

9. Litera b) a articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



b) să solicite şi să obţină autorizarea/admiterea funcţionării; 

10. Alineatul (1) al articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 
2 , în anexa nr. 3 pct. 1 – 3, 7 – 8 şi anexa nr. 4 cu excepţia celor pentru care se acorda admiterea 
funcţionarii in condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să 
ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia 
tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice. 

11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute de prezenta 
Lege are obligaţia, în cazul producerii oricărui accident la acestea, de a opri din funcţionare 
instalaţiile/echipamentele şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului. 

12. Litera a) a alin. (1) a articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

a) să solicite informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, 
instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, asigură realizarea reviziilor, efectuează verificări 
tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificări tehnice în utilizare, deţin, utilizează şi/sau 
comercializează instalaţii/echipamente; 

13. Litera b) a alin. (1) a articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul şi/sau în locul în 
care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun 
în funcţiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întreţin, comercializează, efectuează verificări 
tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificări tehnice în utilizare, deţin şi/sau utilizează 
instalaţii/echipamente, precum şi în locurile în care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de 
forma de deţinere a acestora. 

14. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. 

15. Anexa 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Anexa 2 

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice la care verificările tehnice în utilizare se 
efectuează de ISCIR 

       1. Cazane pentru abur cu debitul Q > 10 t/h. 

   2. Cazane pentru apă fierbinte D > 2 Gcal/h. 

   3. Supraîncălzitoare pentru abur şi economizoare independente PS > 10 bar. 

   4. Echipamente sub presiune cu p > 0.5 bari: 

    - recipiente care conţin gaze din grupa 1, categoriile III şi IV, conform diagramei 1 din HG 
584/2004; 

   -  recipiente care conţin gaze din grupa 2, categoriile III şi IV, conform diagramei 2 din HG 
584/2004; 

   - recipiente care conţin lichide din grupa 1, categoriile II şi III, conform diagramei 3 din HG 
584/2004; 



    - recipiente care conţin lichide  din grupa 2, categoria II, conform diagramei 4 din HG 584/2004; 

    -  conducte care conţin gaze din grupa 1, categoriile II şi III, conform diagramei 6 din HG 
584/2004; 

    -  conducte care conţin gaze din grupa 2, categoriile II şi III, conform diagramei 7 din HG 
584/2004; 

    - conducte care conţin lichide din grupa 1, categoriile II şi III, conform diagramei 8 din HG 
584/2004; 

    - conducte care conţin lichide din grupa 2, categoria II, conform diagramei 9 din HG 584/2004; 

     -  instalaţii de distribuţie a gazului petrolier lichefiat la autovehicule, consumatori casnici şi 
industriali. 

    5. Macarale cu Sn > 10t. 

    6. Instalaţii de transport pe cablu şi instalaţii de ridicat pe plan înclinat. 

    7. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii. 

16. După Anexa 3 se introduce o nouă anexă, Anexa 4 care va avea următorul cuprins: 

 Anexa 4 

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi 
componentele acestora 
     1. Cazane pentru abur, pentru apă fierbinte si supraîncălzitoare pentru abur şi economizoare 
independente altele decât cele  din Anexa nr. 2. 

     2. Cazane pentru apă caldă. 

     3. Echipamente sub presiune cu p > 0.5 bari, altele decât cele  din Anexa nr. 2. 

     4. Recipiente simple sub presiune cu p > 0.5 bari. 

     5 Macarale, altele decât cele din Anexa nr. 2, ascensoare, elevatoare, poduri rulante, scări rulante, 
trotuare rulante şi alte instalaţii de ridicat. 

     6. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos. 

     7. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos.  

     8. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute in anexa 2 
punctele 1-6 şi anexa 4 punctele 1-7.  

     9. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 
1- 6 din anexa 2 şi pct. 1- 8 din anexa 4.     

Art. II 

(1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de 
Ridicat, instituţie publicã aflatã în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri se reorganizează prin schimbarea regimului de finanţare, din institutie publica 
finantat integral de la bugetul de stat in institutie publica finanţata integral din venituri proprii. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogã poziţia nr. 21 din anexa nr. 
2 "Lista instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse 
reorganizării" la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 



raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, publicatã în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Se autorizează Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să 
detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la 
bugetul propriu. 

 

Art. III  

Alineatul 1 al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul 
Oficial al Românei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Până la autorizarea persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 
64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi 
echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 la această lege se efectuează de către Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare 
ISCIR.” 

 

Art. IV 

(1) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

(2) Salarizarea personalului ISCIR se realizeaza potrivit anexei nr. VIII ale Legii cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările 
ulterioare, majorate cu 10%, in mod similar cu cea regelementata pentru anul 2016 pentru personalul 
din cadrul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. 

(3) Prescripţiile tehnice pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor 
fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi 
echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, 
în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

 

 


