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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul ªerban Nicolae Vlad se acrediteazã în calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Norvegia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 54.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Teodor Anatol Baconschi, ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României la Sfântul Scaun, se acrediteazã în aceeaºi
calitate ºi în Republica San Marino, cu reºedinþa la Roma.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 55.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Mihai-ªtefan Stuparu se acrediteazã în calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Statul Qatar.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 56
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Valeriu Arteni se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Socialistã
Vietnam.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 57.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Dumitru Olaru se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Algerianã
Democraticã ºi Popularã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 58.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
INSPECÞIA DE STAT A APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitãþii de certificare a unitãþilor
specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii ºi proiecte în domeniul gospodãririi
apelor ºi al ingineriei mediului legate de ape, precum ºi pentru execuþia lucrãrilor hidrotehnice de
gospodãrire a apelor ºi de ingineria mediului legatã de ape, inclusiv întocmirea documentaþiilor
tehnice necesare pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor de gospodãrire a apelor (NTLH Ñ 016/1998)
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
în conformitate cu prevederile art. 8, 10, 12 ºi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii ºi ale
art. 50, 52, 68 ºi 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, cu modificãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind organizarea
activitãþii de certificare a unitãþilor specializate, publice sau
private, pentru elaborarea de studii ºi proiecte din domeniul gospodãririi apelor ºi al ingineriei mediului legate de
ape, precum ºi pentru execuþia lucrãrilor hidrotehnice de
gospodãrire a apelor ºi de ingineria mediului legatã de
ape, inclusiv întocmirea documentaþiilor tehnice necesare
pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor de gospodãrire a
apelor (NTLH Ñ 016/1998), prezentat în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Membrii Comisiei de certificare se stabilesc
prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.

Art. 3. Ñ Se aprobã modelul de ”Cerere-tip pentru obþinerea certificãrii instituþiilor ºi unitãþilor specializateÒ, prezentat în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ Se aprobã modelul de ”CertificatÒ pentru instituþiile ºi unitãþile specializate, prezentat în anexa nr. 3.
Art. 5. Ñ Inspecþia de Stat a Apelor din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 19 noiembrie 1998.
Nr. 965.
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MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
INSPECÞIA DE STAT A APELOR
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

privind organizarea activitãþii de certificare a unitãþilor specializate, publice sau private, pentru elaborarea de studii
ºi proiecte în domeniul gospodãririi apelor ºi al ingineriei mediului legate de ape, precum ºi pentru execuþia lucrãrilor
hidrotehnice de gospodãrire a apelor ºi de ingineria mediului legatã de ape, inclusiv întocmirea documentaþiilor
tehnice necesare pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor de gospodãrire a apelor (NTLH Ñ 016/1998)
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ Activitatea de elaborare a proiectelor ºi studiilor, precum ºi de execuþie a lucrãrilor din domeniul gospodãririi apelor ºi ingineriei mediului legate de ape, inclusiv a
documentaþiilor tehnice necesare pentru obþinerea avizelor
ºi autorizaþiilor de gospodãrire a apelor, trebuie realizatã de
unitãþi specializate pentru acest tip de activitãþi ºi certificate
în acest sens. Modul de organizare ºi procedura de certificare sunt prevãzute în prezentul regulament.
Art. 2. Ñ Recunoaºterea oficialã a certificãrii unitãþilor
care solicitã acest lucru se face pe bazã de certificat.
CAPITOLUL II
Organizarea activitãþii de certificare
Art. 3. Ñ Certificarea unitãþilor solicitante se realizeazã
de cãtre Comisia de certificare pentru elaborarea proiectelor de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legate de
ape, a studiilor de gospodãrire a apelor, executarea lucrãrilor de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legatã de
ape, precum ºi întocmirea documentaþiilor tehnice necesare
pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor de gospodãrire a
apelor, denumitã în continuare Comisia de certificare, organizatã pe lângã Inspecþia de Stat a Apelor din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 4. Ñ Componenþa Comisiei de certificare este urmãtoarea:
Ñ preºedinte Ñ secretarul de stat al Departamentului
apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului;
Ñ 1 (un) vicepreºedinte Ñ inspectorul de stat ºef al
Inspecþiei de Stat a Apelor;
Ñ 1 (un) reprezentant al Regiei Autonome ”Apele
RomâneÒ Ñ directorul general;
Ñ 1 (un) reprezentant al Direcþiei generale de dezvoltare ºi resurse;
Ñ 2 (doi) reprezentanþi din învãþãmântul superior;
Ñ 2 (doi) reprezentanþi ai unor instituþii sau unitãþi specializate în studii ºi proiecte de gospodãrire a apelor;
Ñ secretarul comisiei Ñ numit din cadrul Inspecþiei de
Stat a Apelor.
CAPITOLUL III
Atribuþiile Comisiei de certificare
Art. 5. Ñ Comisia de certificare are urmãtoarele atribuþii:
a) analizeazã documentele ce însoþesc cererile de certificare, precum ºi referatele de specialitate privind aceste
documente din partea Inspecþiei de Stat a Apelor ºi din
partea unui membru al sãu, întocmite prin grija secretariatului tehnic al Comisiei de certificare;

b) deleagã, pentru fiecare cerere de certificare ºi dosar
depus, un membru al sãu, care sã rãspundã de întocmirea
referatului de specialitate;
c) evalueazã capabilitatea tehnicã a solicitantului, în
vederea certificãrii;
d) elibereazã certificatele.
Art. 6. Ñ Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale Comisia de
certificare are un secretariat tehnic, asigurat de Inspecþia
de Stat a Apelor, având urmãtoarele atribuþii:
Ñ asigurã înregistrarea cererilor de certificare;
Ñ verificã întocmirea corectã a documentelor necesare
pentru obþinerea certificatului;
Ñ preia de la membrul nominalizat al Comisiei de certificare ºi de la Inspecþia de Stat a Apelor referatele de
specialitate, care se analizeazã ºi se prezintã Comisiei de
certificare;
Ñ asigurã informaþiile privind documentele necesare
pentru solicitanþii certificatului;
Ñ elaboreazã proiectul ordinii de zi a ºedinþelor
Comisiei de certificare ºi propune data de desfãºurare a
acestora;
Ñ redacteazã procesele-verbale ale ºedinþelor;
Ñ þine la zi caietul de sarcini;
Ñ înregistreazã ºi þine evidenþa certificatelor emise;
Ñ îndeplineºte alte sarcini stabilite de membrii Comisiei
de certificare.
CAPITOLUL IV
Funcþionarea Comisiei de certificare
Art. 7. Ñ La analizarea fiecãrei cereri de certificare ºi a
documentelor însoþitoare, Comisia de certificare va lua în
considerare, în primul rând, capabilitatea tehnicã a solicitantului, reprezentatã de performanþele tehnico-ºtiinþifice ale
fiecãrui specialist inclus în dosarul depus de instituþia solicitantã.
De asemenea, Comisia de certificare va analiza
structura pe domenii a specialiºtilor, mãrimea echipelor de
lucru, dotãrile tehnice, posibilitãþile de colaborare, vechimea
ºi experienþa în domeniu, gradul de complexitate a
activitãþii.
Art. 8. Ñ Comisia de certificare va decide dacã acordã
sau nu certificatul. În cazul neacordãrii certificatului, toate
documentele vor fi returnate solicitantului, împreunã cu o
notificare din punct de vedere tehnic. În cazul acordãrii
certificatului, Comisia de certificare va decide nivelul de
certificare pe care îl va primi solicitantul.
Art. 9. Ñ Certificatele se vor atribui pe trei niveluri,
dupã cum urmeazã:
Ñ nivelul 1: unitãþilor specializate, publice sau private,
care pot efectua, în domeniile prevãzute la art. 1, orice fel
de documentaþii ºi pot realiza lucrãri, indiferent de amploarea ºi complexitatea lor tehnicã, inclusiv lucrãri de nivel ºi
de interes naþional;
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Ñ nivelul 2: unitãþilor specializate, publice sau private,
care pot elabora documentaþii sau pot realiza lucrãri pentru
obiective ºi activitãþi de nivel local sau bazin hidrografic;
Ñ nivelul 3: unitãþilor specializate, publice sau private,
care pot efectua documentaþii ºi, respectiv, pot realiza
lucrãri pentru obiective mici de interes social ºi economic
cu influenþe strict locale.
Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai
printr-o nouã solicitare de certificare.
Art. 10. Ñ Certificatele acordate de Comisia de certificare se referã numai la persoane juridice.
Art. 11. Ñ Comisia de certificare are dreptul sã retragã
certificatul, în cazul în care unitãþii i se resping de cãtre
autoritãþile competente în domeniu cel puþin douã documentaþii întocmite sau în cazul antreprenorilor care nu respectã pe parcursul execuþiei reglementãrile în vigoare
legate de calitatea construcþiilor executate ºi de contractele
de antreprizã.
Art. 12. Ñ Lucrãrile Comisiei de certificare sunt conduse
de preºedinte sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepreºedinte.
Art. 13. Ñ Convocarea Comisiei de certificare, precum
ºi ordinea de zi se aprobã de preºedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
Art. 14. Ñ Propunerile fãcute în cadrul Comisiei de certificare se aprobã cu majoritate calificatã.
Votul se exprimã deschis, dacã majoritatea membrilor
prezenþi nu propun, ca excepþie, votul secret.
Art. 15. Ñ ªedinþele Comisiei de certificare sunt statutare, dacã sunt prezente douã treimi din numãrul membrilor
acesteia.
Art. 16. Ñ La ºedinþele Comisiei de certificare pot participa ca invitaþi autorii referatelor de specialitate.
Art. 17. Ñ Hotãrârile Comisiei de certificare se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei. Procesul-verbal, redactat de secretariatul tehnic, va fi semnat de cãtre fiecare
participant la ºedinþã.
CAPITOLUL V
Procedura de certificare
Art. 18. Ñ Cererea pentru obþinerea certificãrii va fi
însoþitã de urmãtoarele documente:
Ñ cerere-tip (conform anexei nr. 2);
Ñ memoriu de activitate în domeniu;
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Ñ copie de pe atestatele eliberate de Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului experþilor angajaþi
ai unitãþii;
Ñ copie de pe statutul unitãþii;
Ñ copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul
comerþului;
Ñ copie de pe codul fiscal.
Art. 19. Ñ Cererea ºi dosarul elaborat se depun de
cãtre solicitant la secretariatul tehnic al Comisiei de certificare.
Art. 20. Ñ Membrul desemnat al Comisiei de certificare
ºi reprezentantul Inspecþiei de Stat a Apelor prezintã referatul tehnic.
Art. 21. Ñ Examinarea se face pe bazã de interviu.
Art. 22. Ñ Membrii Comisiei de certificare, în baza referatelor prezentate, a analizei dosarului ºi a interviului, stabilesc eliberarea sau neeliberarea certificatului.
Art. 23. Ñ În termen de 30 de zile de la depunerea
cererii ºi a documentelor tehnice, Comisia de certificare trebuie sã se pronunþe asupra acordãrii sau neacordãrii certificatului.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 24. Ñ Certificatele sunt valabile 5 ani de la data
emiterii lor, putând fi reînnoite cel mult o datã, dupã care
se solicitã o nouã certificare.
Art. 25. Ñ Prelungirea valabilitãþii certificatului se aprobã
de Comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului
tehnic care primeºte ºi verificã dosarul de solicitare a prelungirii valabilitãþii certificatului.
Art. 26. Ñ Dosarul de solicitare a prelungirii valabilitãþii
certificatului trebuie sã conþinã:
Ñ cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
Ñ memoriu de activitate a unitãþii certificate ºi de justificare a cererii de solicitare a prelungirii valabilitãþii certificatului;
Ñ referat de susþinere din partea unui membru al
Comisiei de certificare;
Ñ copie de pe certificatul deþinut anterior;
Ñ eventuale modificãri referitoare la obiectul de activitate al unitãþii certificate.

ANEXA Nr. 2

Nr. ............................../..............................
CERERE

pentru obþinerea certificãrii în vederea ..........
Unitatea ............................................................................., codul fiscal ..................................,
(denumirea)

înregistratã în registrul comerþului la nr. ......................, cu sediul în ..............................................,
str. ........................................ nr. .........., judeþul/sectorul .........., telefon/fax .........., reprezentatã legal
prin director/manager ......................................................., solicit participarea la verificare în vederea
(numele ºi prenumele)

eliberãrii certificatului pentru nivelul ........................................ de cãtre Comisia de certificare din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Anexãm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Ordinul
ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 965 din 19 noiembrie 1998.
Data ............................

L.S.
(funcþia, numele ºi prenumele, semnãtura)
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ANEXA Nr. 3

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
COMISIA DE CERTIFICARE
ºi studii de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legatã de ape, executarea lucrãrilor
de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legatã
de ape, documentaþii tehnice necesare pentru obþinerea avizelor/autorizaþiilor de gospodãrire a apelor)

(proiecte

CERTIFICAT

Nr. ................... din ..................................
Se acordã ................................., codul fiscal nr. ..........., înregistratã în registrului comerþului la
(denumirea firmei)

nr. .............., cu sediul în ..............., str. ......... nr. .........., judeþul/sectorul .........., telefon/fax ..... .
¥ Certificare pentru ........................................................................................................................
(proiecte ºi studii de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legatã de ape, executarea
lucrãrilor de gospodãrire a apelor ºi ingineria mediului legatã de ape, documentaþii
tehnice necesare pentru obþinerea avizelor/autorizaþiilor de gospodãrire a apelor)

¥ Nivelul de certificare ......................................
¥ În baza cererii ºi dosarului nr. .....................
Preºedintele comisiei
......................................

Secretarul comisiei
......................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)

MINISTERUL CULTURII

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susþinere financiarã,
cu titlu de comandã de stat, a programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii,
având în vedere dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993, republicatã, ale Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998,
ale Hotãrârii Guvernului nr. 63/1994, republicatã, precum ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 238/1997,
ministrul culturii emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele medotologice privind
modul de susþinere financiarã, cu titlu de comandã de stat,
a programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale, parte
integrantã a prezentului ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia resurse financiare, dezvoltare ºi
Direcþia culturã scrisã, biblioteci din cadrul Ministerului
Culturii vor lua mãsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Bucureºti, 9 noiembrie 1998.
Nr. 2.076.

NORME METODOLOGICE
privind modul de susþinere financiarã, cu titlu de comandã de stat, a programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale
1. În temeiul ºi pentru corecta aplicare a prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993, republicatã, ale
Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998, ale Hotãrârii Guvernului

nr. 63/1994, republicatã, ale Hotãrârii Guvernului nr. 238/1997,
precum ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 134/1998, prezentele
norme metodologice reglementeazã modul de acordare a

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 62/16.II.1999
unui sprijin financiar, cu titlu de comandã de stat, pentru
programele editoriale ºi publicaþiile culturale.
2. În scopul facilitãrii accesului la informaþie ºi la actul
de culturã, pentru promovarea valorilor culturale ale
României, în þarã ºi peste hotare, Ministerul Culturii poate
acorda un sprijin financiar pentru programe editoriale ºi
publicaþii culturale, astfel încât actul de culturã sã poatã fi
accesibil celor cãrora li se adreseazã.
3. În funcþie de necesitãþile unei anumite perioade,
Ministerul Culturii poate stabili anumite prioritãþi, cum sunt:
a) literatura românã contemporanã;
b) susþinerea debuturilor;
c) reeditãri ale clasicilor literaturii naþionale (în ediþii critice, curente, ºcolare);
d) traducerea operelor scriitorilor români în alte limbi;
e) traducerea literaturii universale în limba românã;
f) opere cu caracter enciclopedic;
g) lucrãri ºtiinþifice;
h) studii ºi cercetãri de istoria limbii, literaturii sau culturii române etc.
4. Comisia naþionalã de specialitate pentru avizarea programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale care fac obiectul comenzilor de stat, înfiinþatã prin Ordinul ministrului
culturii nr. 2.021/1997, denumitã în continuare comisia, este
organismul abilitat sã analizeze ºi sã avizeze ofertele editurilor de a realiza lucrãri/publicaþii care sã beneficieze de
sprijin financiar.
5. Programele Ministerului Culturii în domeniul culturii
scrise vor fi aduse la cunoºtinþã publicã. Anunþurile vor
cuprinde data limitã de primire a ofertelor ºi solicitãrilor,
astfel încât acordarea fondurilor sã se efectueze potrivit
legislaþiei în materie.
6. Editurile sau publicaþiile culturale interesate vor transmite Ministerului Culturii ofertele proprii, precum ºi solicitãrile de mijloace financiare. Ofertele ºi solicitãrile vor fi
centralizate de cãtre Direcþia culturã scrisã, biblioteci din
cadrul Ministerului Culturii, care le va supune spre analizare ºi avizare comisiei.
7. Comisia va analiza ofertele editurilor ºi ale publicaþiilor culturale ºi va propune acordarea de sprijin financiar,
cu titlu de comandã de stat, prin licitaþie publicã, prin
selecþie de oferte sau prin încredinþare directã, dupã caz,
în condiþiile legii, potrivit anexelor nr. 4 ºi 5.
8. Ofertele avizate de comisie vor fi înaintate spre aprobare ministrului culturii.
9. În vederea realizãrii efective a lucrãrilor/publicaþiilor,
Ministerul Culturii, prin Direcþia culturã scrisã, biblioteci ºi
prin Direcþia resurse financiare, dezvoltare va încheia contracte scrise cu editurile ºi publicaþiile culturale, potrivit
modelelor prezentate în anexele nr. 1A sau 1B, dupã caz,
în baza aprobãrii ministrului culturii.
10. Contractele încheiate cu editurile ºi cu publicaþiile
culturale vor conþine, obligatoriu, clauze asigurãtorii, astfel
încât, în cazul în care editurile ºi publicaþiile culturale nu
îºi executã obligaþiile contractuale, prejudiciile create prin
blocarea fondurilor publice sã poatã fi recuperate în
totalitate.
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11. Contractele vor putea conþine ºi prevederi care sã
detalieze etapele derulãrii acestora, astfel încât respectarea
obligaþiilor editurilor ºi ale publicaþiilor culturale sã poatã fi
verificatã în orice moment.
12. Nu vor putea fi încheiate contracte care sã se deruleze pe o perioadã mai mare de un an fiscal decât în
mãsura în care obiectul acestora face parte dintr-un program sau proiect cultural, aºa cum sunt acestea definite în
Ordonanþa Guvernului nr. 51/1998, iar fondurile bugetare
necesare au fost primite cu aceastã destinaþie.
13. Dupã încheierea contractelor, editurile ºi publicaþiile culturale vor putea primi sume în avans, în condiþiile
legii.
14. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
pct. 7, editurile ºi publicaþiile culturale vor prezenta comisiei toate datele tehnice ºi financiar-contabile necesare
pentru compararea ofertelor ºi stabilirea cuantumului sprijinului financiar, sub forma unor fiºe de calcul economic
(antecalcul), potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
15. În cazul în care suma aprobatã de comisie este
mai micã decât cea solicitatã, aceasta poate aproba ca
editurile sau publicaþiile culturale sã reaºeze preþul de
vânzare al lucrãrilor/publicaþiilor care vor fi realizate, cu
obligaþia din partea editurilor sau a publicaþiilor culturale
de a pãstra tirajul convenit. Reaºezarea preþului trebuie
sã corespundã diferenþei dintre suma solicitatã ºi cea
aprobatã ºi trebuie sã fie evidenþiatã atât în fiºa de calcul
economic (antecalcul), prezentatã la momentul încheierii
contractului, cât ºi în fiºa de calcul economic (postcalcul).
16. La expirarea duratei contractului sau în cazul
executãrii acestuia înainte de termen, editurile ºi publicaþiile
culturale vor prezenta Ministerului Culturii fiºa de calcul
economic (postcalcul), potrivit modelului prezentat în anexa
nr. 3.
17. În cazul în care, din motive obiective, realizarea parþialã sau totalã a obiectului unui contract nu este posibilã
în condiþiile stabilite iniþial, orice parte poate propune
celeilalte pãrþi modificarea titlului lucrãrii/publicaþiei care
urma sã fie realizatã, a tirajului sau a preþului de vânzare
al lucrãrii/publicaþiei, fãrã ca prin aceasta sã poatã fi majorat cuantumul sprijinului financiar acordat de Ministerul
Culturii.
18. Contractul se va considera realizat o datã cu
prezentarea de cãtre editurile sau publicaþiile culturale
Direcþiei culturã scrisã, biblioteci din cadrul Ministerului
Culturii cel puþin a unui exemplar din lucrarea/publicaþia
realizatã, însoþit de fiºa de calcul economic (postcalcul),
astfel încât sã poatã fi verificatã respectarea limitelor
calitative stabilite la semnarea contractului.
19. Decontarea finalã se va face pe baza prezentãrii
de cãtre edituri sau publicaþiile culturale a fiºei de
calcul economic (postcalcul), însoþitã de copii de pe
documentele justificative Ñ facturi tipografice ºi/sau de
materiale ºi/sau contracte de cesiune a drepturilor de
autor Ñ, care sã acopere suma acordatã ca sprijin
financiar, în conformitate cu prevederile legale.
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ANEXA Nr. 1A
CONTRACT

de executare de lucrãri pe bazã de comandã de stat
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea ºi funcþionarea unor instituþii din subordinea Ministerului Culturii, precum ºi modul de finanþare a programelor culturale care se realizeazã pe bazã de comenzi de stat ºi ale Ordinului ministrului culturii
nr. 2.076/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susþinere financiarã, cu
titlu de comandã de stat, a programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale,
între
Ministerul Culturii, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, codul poºtal
71341, reprezentat prin ..........................................., director al Direcþiei culturã scrisã, biblioteci,
............................., director al Direcþiei resurse financiare, dezvoltare, ºi .........................................,
contabil-ºef, în calitate de finanþator, ºi
Editura ...................................., cu sediul în .........................................................., reprezentatã
prin director ................................. ºi contabil-ºef ........................., în calitate de executant,
a fost încheiat prezentul contract.
Art. 1. Ñ Obiectul contractului îl reprezintã realizarea de cãtre executant a unei lucrãri în
tirajele ºi în condiþiile menþionate în prezentul contract. Finanþatorul va sprijini financiar activitatea
executantului, prin punerea la dispoziþie acestuia a unei sume de bani potrivit dispoziþiilor de mai jos.
Art. 2. Ñ Lucrarea care urmeazã a fi realizatã va apãrea la data de .........................., având
un preþ de ..................... lei, un format de .................., cu ilustraþii ................. ºi cu un numãr
de .......... pagini. Coperta este/nu este de tip carton ºi este/nu este executatã în policromie.
Etapele realizãrii lucrãrii sunt:
1. ......................................................................................................................................................;
2. ......................................................................................................................................................;
3. ......................................................................................................................................................;
4. .................................................................................................................................................... .
Art. 3. Ñ Durata contractului este de ........................................ . Termenul se poate prelungi
cu acordul pãrþilor, iar cazul de forþã majorã va fi comunicat în scris celeilalte pãrþi, în termen de
10 zile de la ivirea lui.
Art. 4. Ñ Suma stabilitã ca sprijin financiar pentru executarea comenzii de stat, în valoare
de ........................................... lei, se va vira în contul executantului nr. ................., deschis la
Banca .........................................., în cel mai scurt timp de la prezentarea fiºei antecalcul aprobate
de comisia pentru acordarea sprijinului financiar.
Art. 5. Ñ Recepþia lucrãrilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii fiºei
postapariþie ºi cu condiþia prezentãrii de cãtre executant a unui numãr de 5 exemplare Direcþiei
culturã scrisã, biblioteci din cadrul Ministerului Culturii.
Art. 6. Ñ În cazul neexecutãrii obligaþiilor contractuale de cãtre executant, finanþatorul este
liber sã utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor create prin blocarea fondurilor publice.
Art. 7. Ñ În caz de neexecutare a obligaþiilor contractuale, contractul este desfiinþat de drept,
fãrã nici o altã formalitate. În cazul în care contractul a fost executat parþial, îºi va produce efectele numai în ceea ce priveºte partea executatã.
Executantul va specifica pe coperta a patra a fiecãrui exemplar preþul de vânzare prevãzut
în fiºa de calcul economic (antecalcul), iar pe una dintre coperte menþiunea: Revista (publicaþia)
apare cu sprijinul Ministerului Culturii.
În cazul nerespectãrii obligaþiilor executantului, acesta este pus în întârziere de drept, de la
data expirãrii fiecãrui termen începând sã curgã penalitãþi de 0,12% din valoarea avansului primit,
pentru fiecare zi de întârziere.
Orice parte rãspunde faþã de cealaltã parte pentru pagubele pricinuite din culpa sa.
Litigiile apãrute cu ocazia executãrii prezentului contract se soluþioneazã pe cale amiabilã. În
cazul în care acest lucru nu este posibil, soluþionarea lor se va face de cãtre instanþele judecãtoreºti.
Prezentul contract se poate completa cu dispoziþiile Hotãrârii Guvernului nr. 85/1997, în ceea
ce priveºte acordarea unui avans de pânã la 30% din valoarea comenzii de stat, pe baza facturilor pentru plata materialelor ºi a manoperei poligrafice sau a cheltuielilor redacþionale.
Anexele la prezentul contract fac parte integrantã din acesta.
Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care unul pentru executant, iar
douã pentru finanþator.
FINANÞATOR:

EXECUTANT:

Director al Direcþiei culturã scrisã, biblioteci,
.....................................................
Director al Direcþiei resurse financiare, dezvoltare,
.....................................................
Contabil-ºef,
.....................................................
Vizat,
Oficiul juridic

Director,
.............................
.............................
Contabil-ºef,
.............................
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ANEXA Nr. 1B

CONTRACT

de executare de lucrãri pe bazã de comandã de stat
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea ºi funcþionarea unor instituþii din subordinea Ministerului Culturii, precum ºi modul de finanþare a programelor culturale care se realizeazã pe bazã de comenzi de stat ºi ale Ordinului ministrului culturii
nr. 2.076/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de susþinere financiarã, cu
titlu de comandã de stat, a programelor editoriale ºi a publicaþiilor culturale,
între
Ministerul Culturii, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, codul poºtal 71341,
reprezentat prin ............................, director al Direcþiei culturã scrisã, biblioteci, ..................................,
director al Direcþiei resurse financiare, dezvoltare, ºi ..............................................., contabil-ºef, în
calitate de finanþator, ºi
Publicaþia .................................., cu sediul în .............................................., reprezentatã prin
director (redactor-ºef) ...................................... ºi contabil-ºef .................................., în calitate de
executant,
a fost încheiat prezentul contract.
Art. 1. Ñ Obiectul contractului îl reprezintã realizarea de cãtre executant a unei publicaþii în
tirajele ºi în condiþiile menþionate în prezentul contract. Finanþatorul va sprijini financiar activitatea
executantului, prin punerea la dispoziþie acestuia a unei sume de bani potrivit dispoziþiilor de mai
jos.
Art. 2. Ñ Publicaþia care urmeazã a fi realizatã va apãrea la data de ......................................,
având un preþ de ..................... lei, un format de ...................., cu ilustraþii ......................................
ºi cu un numãr de ................ pagini. Coperta este/nu este de tip carton ºi este/nu este executatã
în policromie. Numerele duble vor avea un numãr dublu de pagini, potrivit apariþiei curente.
Art. 3. Ñ Durata contractului este de ..........................................., cu respectarea periodicitãþii
ºi a formatului publicaþiei. Termenul se poate prelungi cu acordul pãrþilor, iar cazul de forþã majorã
va fi comunicat în scris celeilalte pãrþi, în termen de 10 zile de la ivirea lui.
Art. 4. Ñ Suma stabilitã ca sprijin financiar pentru executarea comenzii de stat, în valoare
de ............................................ lei, se va împãrþi lunar la numãrul de luni corespunzãtor, pânã la
data de 31 decembrie 1998, iar suma respectivã se va vira în contul executantului nr. ................,
deschis la Banca ..........................................., dupã recepþia fiecãrui numãr.
Art. 5. Ñ Recepþia lucrãrilor se va face în termen de 5 zile de la data primirii fiºei postapariþie ºi cu condiþia prezentãrii de cãtre executant a unui numãr de 5 exemplare Direcþiei culturã
scrisã, biblioteci din cadrul Ministerului Culturii.
Art. 6. Ñ În cazul neexecutãrii obligaþiilor contractuale de cãtre executant, finanþatorul este
liber sã utilizeze toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor create prin blocarea fondurilor publice.
Art. 7. Ñ Executantul va specifica în caseta redacþionalã a fiecãrui exemplar preþul de vânzare prevãzut în fiºa de calcul economic (antecalcul), ºi menþiunea: Revista (publicaþia) apare cu
sprijinul Ministerului Culturii.
Orice parte rãspunde faþã de cealaltã parte pentru pagubele pricinuite din culpa sa.
Litigiile apãrute cu ocazia executãrii prezentului contract se vor soluþiona pe cale amiabilã.
Dacã acest lucru nu este posibil, soluþionarea lor se va face de cãtre instanþele judecãtoreºti.
Anexele la prezentul contract fac parte integrantã din acesta.
Prezentul contract se poate completa cu dispoziþiile Hotãrârii Guvernului nr. 85/1997, în ceea
ce priveºte acordarea unui avans de pânã la 30% din valoarea comenzii de stat, pe baza facturilor pentru plata materialelor ºi a manoperei poligrafice sau a cheltuielilor redacþionale.
Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care unul pentru executant, iar
douã pentru finanþator.
FINANÞATOR:

EXECUTANT:

Director al Direcþiei culturã scrisã, biblioteci,
....................................................

Director (Redactor-ºef),
....................................................

Director al Direcþiei resurse financiare, dezvoltare
....................................................
Contabil-ºef,
....................................................
Vizat,
Oficiul juridic

Contabil-ºef,
....................................................
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ANEXA Nr. 2

.................................................
(denumirea editurii sau a publicaþiei)

F I ª A D E C A L C U L E C O N O M I C (AN T E C A L C U L)

privind propunerea de acordare a sprijinului financiar pe bazã de comandã de stat
Titlul colecþiei ...................................................................................................................................
Titlul lucrãrii ......................................................................................................................................
Autorul ..............................................................................................................................................
Ñ lei Ñ
1. Cheltuieli directe: .........................................................................................................................
Ñ drepturi de autor, colaborãri .................................................................................................
Ñ alte cheltuieli redacþionale ....................................................................................................
Ñ cheltuieli tipografice (material, manoperã) ...........................................................................
Ñ cheltuieli de difuzare .............................................................................................................
Ñ alte cheltuieli directe .............................................................................................................
2. Cheltuieli de regie .......................................................................................................................
3. Cheltuieli de producþie totale .....................................................................................................
(rd. 1 + rd. 4)
4. Tirajul (numãr de exemplare) ....................................................................................................
5. Costul unui exemplar ..................................................................................................................
(rd. 3 : rd. 4)
6. Preþul de vânzare al unui exemplar .......................................................................................
(mai puþin rabatul comercial cedat reþelei de distribuþie)

7. Venituri totale (estimate) ............................................................................................................
(rd. 6 x rd. 4)
8. Sprijinul fiananciar solicitat .........................................................................................................
Date tehnice:
Formatul: ...................................
Numãr de pagini: .....................
Coperta: ....................................
Hârtia din interior: ....................

Director general,
........................

Redactor-ºef,
........................

Director economic,
........................
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ANEXA Nr. 3

.................................................
(denumirea editurii sau a publicaþiei)
F I ª A D E C A L C U L E C O N O M I C (PO S T C A L C U L)

pentru virarea sprijinului financiar
Titlul colecþiei ...................................................................................................................................
Titlul lucrãrii ......................................................................................................................................
Autorul ..............................................................................................................................................
Ñ lei Ñ
1. Cheltuieli directe: .........................................................................................................................
Ñ drepturi de autor, colaborãri .................................................................................................
Ñ alte cheltuieli redacþionale ....................................................................................................
Ñ cheltuieli tipografice (material, manoperã) ...........................................................................
Ñ cheltuieli de difuzare .............................................................................................................
Ñ alte cheltuieli directe .............................................................................................................
2. Cheltuieli de regie .......................................................................................................................
3. Cheltuieli de producþie totale .....................................................................................................
(rd. 1 + rd. 4)
4. Tirajul (numãrul de exemplare realizate) ..................................................................................
5. Costul unui exemplar ..................................................................................................................
(rd. 3 : rd. 4)
6. Preþul de vânzare al unui exemplar .......................................................................................
(mai puþin rabatul comercial cedat reþelei de distribuþie)

7. Venituri totale (obþinute din vânzarea integralã a tirajului realizat) ........................................
(rd. 6 x rd. 4)
Director general,
........................

Redactor-ºef,
........................

Director economic,
........................
ANEXA Nr. 4

ÎNCHEIERE

privind acordarea sprijinului financiar în funcþie de costurile efective
1. Tirajul realizat ..............................................................................................................................
2. Preþul de vânzare al unui exemplar .........................................................................................
(mai puþin rabatul comercial cedat),
realizat de editurã (publicaþie)
3. Preþul de vânzare al unui exemplar .........................................................................................
(mai puþin rabatul comercial cedat),
aprobat prin fiºa antecalcul
4. Sprijinul financiar aprobat de comisie .......................................................................................
5. Sprijinul financiar care se va vira editurii (publicaþiei) .............................................................
Avansul acordat = ...........................................................................................................................
a) rd. 1 x rd. 2, în situaþia în care rd. 2 este valoric sub rd. 3 ...............................................
b) rd. 1 x rd. 3, în situaþia în care rd. 3 este valoric sub rd. 2 ...............................................
Se va înscrie la rd. 5 spijinul financiar cu valoarea cea mai micã dintre cele douã variante.
6. Sprijinul financiar care se va vira editurii (publicaþiei) .............................................................
(mai puþin eventualul avans acordat)
Secretarul comisiei,
..............................

Vizat pentru control financiar preventiv intern
.........................................................

Se aprobã:
Preºedintele comisiei,
(Ordonator principal de credite)
..............................

Se avizeazã:
Direcþia resurse financiare, dezvoltare
.........................................................
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ANEXA Nr. 5

HOTÃRÂREA

Comisiei pentru acordarea sprijinului financiar

Tirajul aprobat .............................................................................................................. exemplare.
Preþul de vânzare al unui exemplar ........................................................................................ lei.
(mai puþin adaosul comercial)
Sprijinul financiar aprobat ......................................................................................................... lei.
Avansul, în condiþiile Legii nr. 72/1996 privind finanþele publice .......................................... lei.
(prin încheierea de contract, ce se va justifica pânã la data de
30 noiembrie a anului curent, maximum 30 % din sprijinul financiar.)

Secretarul comisiei,
.....................................

Data
...............................

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru aprobarea Prescripþiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operaþiunile de avizare,
autorizare ºi control tehnic la instalaþiile mecanice sub presiune, instalaþiile de ridicat
ºi aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecþiei
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor
de Ridicat (ISCIR)Ñ CR 12Ð99
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997, al Hotãrârii Parlamentului României nr. 47/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operaþiunile de avizare, autorizare ºi
control tehnic la instalaþiile mecanice sub presiune, instalaþiile de ridicat ºi aparatele consumatoare de combustibil,
efectuate de organele tehnice ale Inspecþiei pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi

Instalaþiilor de Ridicat (ISCIR) Ñ CR 12Ð99, denumite în
continuare Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR, cuprinse în
anexa la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii lui.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 13.
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ANEXÃ

PRESCRIPÞII TEHNICE
privind stabilirea tarifelor pentru operaþiunile de avizare, autorizare ºi control tehnic la instalaþiile mecanice
sub presiune, instalaþiile de ridicat ºi aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice
ale Inspecþiei pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat (ISCIR) Ñ CR 12Ð99
Art. 1. Ñ Instalaþiile mecanice sub presiune, cazanele
de abur, cazanele de apã fierbinte, apã caldã, recipientele
ºi conductele sub presiune, instalaþiile de ridicat, mecanismele, macaralele, ascensoarele, funicularele, maºinile de
extracþie, instalaþiile de ridicat pe plan înclinat, aparatele
consumatoare de combustibil, denumite în continuare instalaþii, componente, dispozitive de siguranþã, aparate ºi arzãtoare
independente, sunt supuse unui regim special de autorizare
ºi control tehnic, stabilit prin Decretul nr. 587/1973, modificat ºi completat prin Decretul nr. 417/1985 ºi prin prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR.
Art. 2. Ñ În exercitarea atribuþiilor, Inspecþia pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat (ISCIR) elaboreazã, în colaborare cu
factorii interesaþi, prescripþii tehnice cu caracter obligatoriu
pentru toþi cei care proiecteazã, construiesc, monteazã,
reparã, posedã sau exploateazã instalaþiile prevãzute la
art. 1.
Art. 3. Ñ Pentru operaþiunile de autorizare, avizare ºi
control tehnic, efectuate de ISCIR la instalaþiile mecanice
sub presiune, instalaþiile de ridicat ºi aparatele consumatoare de combustibil în uz neindustrial, se stabilesc tarifele
prezentate în anexele nr. 1Ð17 care fac parte integrantã
din prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR.
Art. 4. Ñ Sumele taxate conform tarifelor cuprinse în
anexe pentru efectuarea operaþiunilor prevãzute la art. 3 la
instalaþiile menþionate mai sus se achitã de cãtre agenþii
economici, persoane juridice sau fizice (beneficiar al verificãrilor), prin virarea sumei respective cu ordin de platã sau
filã cec (dacã nu se achitã în numerar la casieria ISCIR),
în contul ISCIR trecut în facturã sau în procesul-verbal
emis de ISCIR, în termen de maximum 3 zile de la data
primirii documentului respectiv (factura sau procesul-verbal).
Art. 5. Ñ Prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia
ISCIR stabilesc tarifele pentru prestãrile de servicii efectuate de ISCIR ca urmare a atribuþiilor ce decurg din lege
privind funcþionarea în condiþii de siguranþã a instalaþiilor
mecanice sub presiune, instalaþiilor de ridicat ºi a aparatelor
consumatoare de combustibil în uz neindustrial.
Art. 6. Ñ Tarifele stabilite în prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR se aplicã la instalaþiile sub presiune
ºi de ridicat clasice, la instalaþiile ºi componentele din
instalaþiile ºi obiectivele nucleare, precum ºi la aparatele
consumatoare de combustibil în uz neindustrial ºi se referã
la urmãtoarele prestãri de servicii:
a) verificarea ºi/sau avizarea conformã a proiectelor de
instalaþii, componente, dispozitive de siguranþã ºi aparate;

b) omologarea instalaþiilor, componentelor, dispozitivelor
de siguranþã, aparatelor, procedurilor de sudare, produselor
din metale, materialelor de sudare, radiofilmelor, aparatelor,
accesoriilor ºi materialelor pentru examinãri nedistructive ºi
materialelor pentru tratarea agenþilor termici;
c) verificarea capacitãþii tehnice în vederea autorizãrii
unitãþilor, persoanelor juridice, indiferent de forma de proprietate ºi de organizare, care proiecteazã, omologheazã,
construiesc, monteazã, întreþin, reparã, încarcã, transportã,
încearcã ºi verificã instalaþii, materiale ºi altele similare,
componente, dispozitive de siguranþã ºi aparate;
d) verificarea stãrii tehnice a instalaþiilor, componentelor,
dispozitivelor de siguranþã ºi a aparatelor în timpul construirii, montãrii, la punerea în funcþiune, periodic în exploatare,
precum ºi în timpul ºi dupã reparare, dupã caz;
e) avizarea tehnicã în vederea importului de instalaþii,
componente, dispozitive de siguranþã ºi aparate;
f) verificarea regimului chimic al apei ºi al aburului la
cazane;
g) eliberarea avizului obligatoriu de instalare pentru
cazane;
h) eliberarea cãrþii instalaþiei sau a elementului component Ñ partea de exploatare, completatã cu datele tehnice
necesare, precum ºi a autorizaþiilor personalului prevãzut la
lit. i);
i) examinarea, în vederea autorizãrii sudorilor, personalului pentru examinãri nedistructive ºi a personalului pentru
deservirea instalaþiilor (fochiºti, macaragii, liftieri, laboranþioperatori etc.);
j) verificãri inopinate în timpul construirii, montãrii, reparãrii sau la deþinãtorii de instalaþii, componente, dispozitive
de siguranþã sau aparate, în timpul întreþinerii ascensoarelor, încãrcãrii, depozitãrii sau transportului de recipiente Ñ
butelii, containere ºi cisterne (auto ºi C.F.);
k) încercãri termotehnice ºi termochimice;
l) examinãri ºi încercãri nedistructive în laboratoare;
m) examinãri ºi încercãri distructive în laboratoare;
n) analize metalografice macro- ºi microstructurale în
laboratoare;
o) analize chimice de metale, combustibil, apã, depuneri, ioniþi;
p) avizãri de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucþiuni, programe de pregãtire pentru personalul prevãzut la
lit. i), interpretãri ºi abateri de la prevederile Prescripþiilor
tehnice Ñ Colecþia ISCIR, însuºirea punctelor de staþionare
obligatorie, cu verificare ISCIR, conform planurilor de control, calitate, verificãri ºi încercãri (PCCVI), acceptarea unor
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materiale, precum ºi a aparatelor pentru examinãri nedistructive din import;
q) consultaþii tehnice;
r) verificãri tehnice;
s) cercetarea cauzelor avariilor ºi accidentelor produse
la instalaþii, componente sau aparate.
NOTÃ:

Timpul normat nu reprezintã ore efective de lucru.
Art. 7. Ñ Pentru prestãrile de servicii prevãzute la art. 1
ºi 2 tarifele vor fi conform anexelor nr. 1Ð17.
Art. 8. Ñ Tarifele prevãzute în anexele nr. 1Ð17 se
aplicã în cazul în care prestãrile de servicii se efectueazã
în cadrul orelor normale de lucru.
În cazul în care prestãrile de servicii, la solicitarea
beneficiarilor, se executã în afara zilelor ºi orelor normale
de lucru, tarifele prevãzute în anexele nr. 1Ð17 se vor
majora dupã cum urmeazã:

Zile
Zile
Zile
Zile
Zile

Perioada prestãrii serviciilor

Majorarea
Ñ % Ñ

lucrãtoare, între orele 17,00Ð22,00
lucrãtoare, între orele 22,00Ð8,00
nelucrãtoare, între orele 8,00Ð17,00
nelucrãtoare, între orele 17,00Ð22,00
nelucrãtoare, între orele 22,00Ð8,00

50
75
100
125
150

Art. 9. Ñ În cazul în care beneficiarii prestãrilor de
servicii solicitã prestarea acestora într-un interval de maximum 48 de ore de la data solicitãrii, în afara prevederilor
art. 8 se va aplica, la tarifele stabilite conform anexelor
nr. 1Ð17, o majorare de urgenþã de 25%.
Pentru stabilirea majorãrii de urgenþã se vor lua în considerare data documentului emis ca urmare a prestãrii
serviciului ºi data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise
(scrisoare, fax, telegramã) sau a convorbirii telefonice.
Art. 10. Ñ În situaþiile în care încercãrile ºi verificãrile
instalaþiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranþã ºi
aparatelor se efectueazã pe baza unui contract anual
încheiat între ISCIR ºi beneficiarul prestãrilor de servicii,
valoarea totalã a sumei care trebuie achitatã cãtre ISCIR
ca urmare a aplicãrii tarifelor din prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR poate fi redusã cu pânã la 10%.
Art. 11. Ñ Efectuarea prestãrilor de servicii de cãtre
ISCIR va fi doveditã prin documente scrise corespunzãtoare, care, dupã caz, pot fi procese-verbale, buletine de
analizã, de încercare sau de examinare, scrisoare de însoþire a unor documentaþii vizate, autorizaþii, procese-verbale
de omologare, avize tehnice de import sau documente
similare acestora.
Art. 12. Ñ Pregãtirea instalaþiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranþã sau a aparatelor, în vederea efectuãrii verificãrilor de cãtre organele ISCIR, revine în sarcina
solicitantului prestãrilor de servicii. În cazul în care acesta
nu a pregãtit sau a pregãtit necorespunzãtor instalaþiile,

componentele, dispozitivele de siguranþã sau aparatele,
duratei de aºteptare de la data ºi ora solicitatã pânã la
asigurarea condiþiilor de începere a verificãrilor solicitate i
se va aplica un tarif suplimentar faþã de tarifele prevãzute
în prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR, luându-se
în calcul tariful de 100.000 lei/orã.
Art. 13. Ñ Pentru încercãrile, examinãrile ºi/sau verificãrile neterminate sau nereuºite (de exemplu: defectarea
pompei de ridicare a presiunii, neetanºeitatea armãturilor de
izolare, apariþia unor scurgeri-ruperi de elemente portante,
ruperi de cablu etc.) se vor aplica tarifele prevãzute în prezentele prescripþii tehnice, precum ºi în cazul unor asemenea lucrãri finalizate.
Art. 14. Ñ Consumurile de energie, combustibil, apã
etc., necesare verificãrilor, precum ºi cele pentru funcþionarea aparaturii de control, în cazul folosirii aparaturii ISCIR,
vor fi suportate de cãtre solicitantul prestãrilor de servicii.
Art. 15. Ñ În cazul în care prestãrile de servicii
urmeazã sã fie achitate în valutã, conform înþelegerii dintre
ISCIR ºi beneficiarii prestãrilor de servicii din România, tarifele vor fi stabilite în lei, conform prevederilor prezentelor
Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR, fãcându-se echivalentul în valutã, luându-se în considerare cursul valutar oficial
al Bãncii Naþionale a României în vigoare la data încasãrii
tarifelor de cãtre unitatea bancarã respectivã.
În cazul unor prestãri de servicii (avizãri de proiecte,
audit tehnic de fabricaþie, eliberarea certificatului ISCIR, verificãri de instalaþii în execuþie, autorizãri de personal, omologãri de instalaþii în execuþie, autorizãri de personal,
omologãri de proceduri de sudare, acceptãri de materiale
etc.) la cererea unor beneficiari strãini care asigurã
transportul ºi cazarea inspectorilor ISCIR, tarifele vor fi stabilite în valutã, cel mult la nivelul aplicat în þara respectivã
de cãtre organizaþia de supraveghere tehnicã similarã
ISCIR, plata putând fi efectuatã ºi în lei la cursul valutar
oficial al Bãncii Naþionale a României în momentul achitãrii.
Art. 16. Ñ Prevederile art. 8 ºi 9 privind majorarea tarifelor nu se aplicã în cazul în care prestãrile de servicii se
referã la cercetarea cauzelor avariilor sau accidentelor produse la instalaþii, componente sau aparate.
Art. 17. Ñ Tarifele cuprinse în anexele nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9 ºi 12 sunt calculate pentru o duratã de lucru de 8 ore zilnic.
În situaþia în care pentru rezolvarea lucrãrilor respective
se depãºeºte durata de lucru de 8 ore/zi, tarifele cuprinse
în anexele menþionate vor fi suplimentate cu sumele corespunzãtoare timpului consumat pentru cel normal, calculate cu
un tarif de 100.000 lei/orã cu completãrile prevãzute la art. 8
ºi 9 din prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR.
Art. 18. Ñ Anual, în primul trimestru, tarifele prevãzute
în prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia ISCIR vor fi
revãzute în funcþie de indicii de inflaþie.
Art. 19. Ñ Prezentele Prescripþii tehnice Ñ Colecþia
ISCIR anuleazã orice alte dispoziþii contrare în acest domeniu ºi intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul
Oficial al României.
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ANEXA Nr. 1

TARIFELE

privind verificarea ºi/sau avizarea conformã a proiectelor noi sau reutilizate de instalaþii,
componente, dispozitive de siguranþã sau aparate
Valoarea finalã a proiectului instalaþiei,
elementului component, dispozitivului de siguranþã sau a aparatului
Ñ mii lei Ñ

Ñ pânã la 3.000
Ñ peste 3.000 pânã la 6.000
Ñ peste 6.000 pânã la 10.000
Ñ peste 10.000 pânã la 20.000
Ñ peste 20.000
Avizarea proiectelor pentru aparate consumatoare de combustibil
Avizarea proiectelor pentru dispozitive de siguranþã la suprapresiune

Tariful
(% din valoarea finalã
a proiectului nou sau reutilizat)

15,0
12,5
12
10
7,5
20
20

NOTÃ:

Valoarea în procente perceputã va avea în vedere tariful final de proiectare al proiectelor
noi sau reutilizate, pe care solicitantul îl va prezenta obligatoriu. În cazul proiectelor pentru instalaþiile, componentele, dispozitivele de siguranþã sau aparatele ce urmeazã a fi importate, iar proiectul a fost executat de o firmã strãinã, tariful se stabileºte de cãtre ISCIR, în valutã, conform
prevederilor art. 15, astfel:
Ñ 50 dolari S.U.A./orã pentru unitãþile necertificate de ISCIR; sau
Ñ 25 dolari S.U.A./orã pentru unitãþile certificate de ISCIR.
În cazul în care valorile menþionate nu vor fi precizate de cãtre solicitant pânã la avizarea
proiectului, se va calcula tariful de încasat folosindu-se tariful orar de 100.000 lei.

ANEXA Nr. 2
TARIFELE

pentru omologarea preliminarã ºi/sau definitivã a instalaþiilor, componentelor,
dispozitivelor de siguranþã, aparatelor, procedurilor de sudare, materialelor, materialelor
pentru sudare, radiofilmelor, aparatelor, accesoriilor ºi materialelor
pentru examinãri nedistructive ºi materialelor pentru tratarea agenþilor termici

Poziþia

Denumirea lucrãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1. Cazane de abur sau apã fierbinte, având debitul de:
Ñ pânã la 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h
Ñ peste 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h pânã la 100 t/h, respectiv 50 Gcal/h
Ñ peste 100 t/h, respectiv 50 Gcal/h
2. Cazane de abur de joasã presiune sau apã caldã
3. Recipiente sub presiune:
Ñ cu capacitate pânã la 1.000 l, pn ² 25 bari
Ñ cu capacitate pânã la 1.000 l, pn > 25 bari
Ñ cu capacitate peste 1.000 l, pn ² 25 bari
Ñ cu capacitate peste 1.000 l, pn > 25 bari
4. Calandria
5. Generatoare de abur pentru obiective sau instalaþii nucleare
6. Recipiente sub presiune pentru obiective sau instalaþii nucleare:
Ñ cu capacitate pânã la 500 l (inclusiv)

9.375
18.750
37.500
8.000
1.250
2.500
2.500
6.250
62.000
62.000
1.250
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1

Ñ cu capacitate de la 500 l pânã la 1.000 l (inclusiv)
Ñ cu capacitate de la 1.000 l pânã la 5.000 l (inclusiv)
Ñ cu capacitate pânã la 5.000 l
Pompe centrifuge cu diametrul de refulare de:
Ñ pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ peste 50 mm pânã la 150 mm (6 inch)
Ñ peste 150 mm (6 inch)
Armãturi cu presiunea nominalã de:
a) pânã la 20 bari ºi diametrul nominal de:
Ñ pânã la 12,5 mm (1/2 inch)
Ñ peste 12,5 mm pânã la 40 mm (11/2 inch)
Ñ peste 40 mm pânã la 89 mm (3 inch)
Ñ peste 89 mm pânã la 168 mm (6 inch)
Ñ peste 168 mm pânã la 500 mm (20 inch)
b) peste 25 bari pânã la 40 bari ºi diametrul nominal de:
Ñ pânã la 168 mm (6 inch)
Ñ peste 168 mm pânã la 500 mm (20 inch)
c) peste 40 bari pânã la 64 bari ºi diametrul nominal de:
Ñ pânã la 12,5 mm (1/2 inch)
Ñ peste 12,5 mm pânã la 40 mm (11/2 inch)
Ñ peste 40 mm pânã la 89 mm (3 inch)
Ñ peste 89 mm pânã la 168 mm (6 inch)
Ñ peste 168 mm pânã la 500 mm (20 inch)
Piese înglobate, pentru un diametru nominal de:
Ñ pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ peste 50 mm pânã la 168 mm (6 inch)
Ñ peste 168 mm (6 inch)
Fitinguri trase, forjate sau matriþate, pentru un diametru ºi o grosime de:
Ñ diametrul pânã la 50 mm (2 inch) ºi grosimea de maximum 6 mm
Ñ diametrul peste 50 mm pânã la 150 mm (6 inch) ºi grosimea de 2 mm la 12 mm
Ñ diametrul peste 150 mm (6 inch) ºi grosimea pânã la 120 mm
Fitinguri sudate, pentru un diametru ºi o grosime de:
Ñ diametrul pânã la 150 mm (6 inch) ºi o grosime pânã la 12 mm
Ñ diametrul peste 150 mm (6 inch) ºi o grosime pânã la 120 mm
Suporturi de tip fix, având o greutate de:
Ñ pânã la 5 kg
Ñ peste 5 kg pânã la 20 kg
Ñ peste 20 kg pânã la 80 kg
Ñ peste 80 kg
Suporturi reglabile inclusiv elastice, având o greutate de:
Ñ pânã la 20 kg
Ñ peste 20 kg pânã la 80 kg
Ñ peste 80 kg
Compensatori având diametrul nominal de:
Ñ pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ peste 50 mm pânã la 150 mm (6 inch)
Ñ peste 150 mm (6 inch)
Elemente de debit de tip flanºã, cu diafragmã de mãsurã, cu diametrul nominal de:
Ñ pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ peste 50 mm pânã la 150 mm (6 inch)
Ñ peste 150 mm (6 inch)
Elemente de debit de tip diafragmã, cu orificii în cascadã, cu diametrul nominal de:
Ñ pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ peste 50 mm pânã la 150 mm (6 inch)
Ñ peste 150 mm (6 inch)

2

2.500
3.125
3.750
625
1.000
1.250

625
1.000
1.250
1.500
2.500
1.500
2.500
625
1.000
1.250
1.500
2.500
313
500
625
625
1.000
1.500
1.000
1.875
250
500
625
1.000
500
750
1.500
375
625
1.000
375
500
625
375
625
750
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1

2

17. Supape de siguranþã, cu diametrul nominal de maximum 100 mm
18. Supape de siguranþã, cu diametrul nominal de peste 100 mm, inclusiv supape de
siguranþã cu impuls
19. Membrane sau capsule de rupere
20. Arzãtoare cu combustibil lichid, gazos sau mixt
21. Aparate consumatoare de combustibil, în uz neindustrial
22. Proceduri de sudare la îmbinãri cap la cap, prin procedee manuale,
la o grosime a materialului de bazã, de:
Ñ t ² 10 mm
Ñ 10 mm < t ² 20 mm
Ñ 20 mm < t ² 30 mm
Ñ t > 30 mm
23. Proceduri de sudare la îmbinãri cap la cap, prin procedee semiautomate sau automate,
la o grosime a materialului de bazã, de:
Ñ t ² 10 mm
Ñ 10 mm < t ² 20 mm
Ñ 20 mm < t ² 30 mm
Ñ t > 30 mm
24. Proceduri de sudare la îmbinãri în colþ, la o grosime a materialului de bazã:
Ñ t ² 10 mm
Ñ 10 mm < t ² 20 mm
Ñ 20 mm < t ² 30 mm
Ñ t > 30 mm
25. Materiale: metale feroase sau neferoase (table, þevi, forjate, turnate) ºi materiale
pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri)
26. Aparate pentru examinãri nedistructive
27. Accesorii pentru examinãri nedistructive:
Ñ negatoscoape
Ñ indicatori de calitate ai imaginii radiografice
Ñ rame pentru developare, ecrane intensificatoare, casete pentru expunere ºi similare
Ñ traductori pentru defectoscopie ultrasonicã
Ñ blocuri de etalonare ºi control
28. Radiofilme pentru radiografie industrialã, pulberi magnetice, lichide penetrante ºi similare
29. Ioniþi:
Ñ cationiþi
Ñ anioniþi
30. Reactivi pentru instalaþiile de tratare a apei

Poziþia

Denumirea lucrãrii

0

1

31.
31.1.

31.2.

Mecanisme de ridicat:
Ñ manuale
Ñ electrice
Ñ hidraulice
Ñ elemente de legare a sarcinii (cabluri, lanþuri, benzi
din material textil sau plastic, ºufe)
Palane:
Ñ manuale
Ñ electrice
Ñ alte acþionãri

17

3.125
6.250
750
8.000
6.000

900
1.175
1.450
1.725

800
1.025
1.250
1.525
500
800
1.000
1.200
1.250
6.250
2.000
500
300
3.000
1.000
7.000
3.000
3.000
1.200

Omologare
preliminarã definitivã fazã unicã

Probe-tip

2

3

4

5

350
625
500

350
625
500

450
875
750

250
500
375

300

300

400

250

375
500
625

375
500
625

500
750
875

250
375
500
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.
31.11.
31.12.

31.13.
31.14.

31.15.
31.16.
31.17.
31.18.
31.19.

31.20.

31.21.

31.22.

31.23.

1
Ridicãtoare de vehicule:
Ñ electrice
Ñ hidraulice
Poduri rulante de uz general:
Ñ manuale
Ñ electrice
Poduri rulante tehnologice:
Ñ electrice
Ñ electrohidraulice
Macarale portal sau semiportal:
Ñ manuale
Ñ electrice
Macarale portuare:
Ñ portic
Ñ portal
Automacarale:
Ñ cu braþ telescopic
Ñ cu braþ cu zãbrele
Macarale autopropulsate:
Ñ pe pneuri
Ñ pe ºenile
Macarale de cale feratã
Macarale rotitoare montate fix
Macarale turn:
Ñ cu braþ înclinat
Ñ cu braþ orizontal
Translatoare stivuitoare
Cãrucioare de manipulare:
Ñ transpalete
Ñ motostivuitoare
Ñ electrostivuitoare
Ñ de construcþie specialã
Platforme ºi aparate de întreþinere a faþadelor
Platforme autoridicãtoare
Macarale Derrik
Macarale pe cablu
Ascensoare electrice:
Ð vitezã pânã la 1 m/s
Ð vitezã peste 1 m/s
Ð pentru obiective publice
Ascensoare hidraulice:
Ð pentru blocuri de locuinþe
Ð pentru obiective publice
Ascensoare de mãrfuri:
Ð mai mici de 1.000 kg
Ð mai mari de 1.000 kg
Ascensoare pentru ºantiere de construcþii:
Ð cu puþ propriu
Ð pentru coºuri de fum
Teleferice pentru persoane:
Ð telecabine
Ð telescaune
Ð teleschiuri

2

3

4

5

500
625

500
625

750
875

375
500

200
625

200
625

300
875

150
375

1.875
3.125

1.875
3.125

2.500
5.000

1.250
2.500

1.875
6.250

1.875
6.250

2.750
8.750

1.250
3.750

2.500
3.750

2.500
3.750

3.750
6.250

1.875
2.500

3.750
3.125

3.750
3.125

5.000
4.375

2.500
1.875

5.000
6.250
6.250
1.000

5.000
6.250
6.250
1.000

7.500
8.750
8.750
1.500

3.750
5.000
5.000
750

3.750
6.250
3.125

3.750
6.250
3.125

5.625
9.375
5.000

2.500
5.000
2.500

450
1.875
2.500
3.125
625
1.250
6.250
6.250

450
1.875
2.500
3.125
625
1.250
6.250
6.250

500
2.750
3.750
5.000
1.000
1.875
8.750
8.750

250
1.250
1.875
2.500
625
1.250
6.250
6.250

1.250
1.875
2.500

1.250
1.875
2.500

1.875
2.500
3.750

1.000
1.500
1.875

1.875
2.500

1.875
2.500

2.500
3.750

1.500
1.875

1.250
1.875

1.250
1.875

1.875
2.750

1.000
1.500

1.875
3.750

1.875
3.750

2.500
6.250

1.500
3.125

3.125
2.500
1.875

3.125
2.500
1.875

6.250
5.000
2.500

3.750
3.125
2.500
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31.24.

31.25.
31.26.

31.27.

2

Teleferice pentru materiale:
Ð traseu mai mic de 1.000 m
Ð traseu mai mare de 1.000 m
Instalaþii de ridicat pe plan înclinat
Dispozitive de siguranþã:
Ð macarale
Ð ascensoare
Ð teleferice
Instalaþii de ridicat de construcþie specialã:
Ð sarcina ² 1.000 km
Ð sarcina > 1.000 kg
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3

4

5

3.750
5.000
3.750

3.750
5.000
3.750

6.250
7.500
6.250

3.750
5.000
3.750

1.250
1.875
2.500

1.250
1.875
2.500

1.875
2.500
3.750

1.250
1.875
2.500

1.375
1.875

1.375
1.875

1.875
2.750

1.250
1.500

OBSERVAÞII:

1. Pentru alte componente din cadrul obiectivelor sau instalaþiilor nucleare (curãþitor de lame,
camerã de ionizare, porþi de descãrcare combustibil, panouri de distribuþie, bucle de cercetare etc.)
tarifele se vor stabili în funcþie de orele consumate pentru efectuarea lucrãrilor respective,
luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/orã.
2. În cazul în care pentru rezolvarea lucrãrilor de omologare sunt necesare verificãri, încercãri, examinãri sau analize, contravaloarea se va adãuga la tarifele cuprinse în prezenta anexã ºi
se va încasa, dupã caz, conform tarifelor stabilite în anexele specifice. În cazul în care cu ocazia
omologãrilor reprezentanþii ISCIR asistã ca specialiºti la efectuarea unor încercãri, examinãri, analize sau verificãri, contravaloarea acestora se va adãuga la tarifele cuprinse în prezenta anexã ºi
se vor încasa conform anexei nr. 16 poziþia nr. 8.
3. Pentru procedurile de sudare prevãzute la poziþiile nr. 22, 23 ºi 24 timpul de asistare la
execuþia ºi la încercarea epruvetelor se tarifeazã orar.
4. În cazul operaþiunilor care se executã în cadrul laboratorului ISCIR ºi care necesitã
materiale consumabile, valoarea acestora se adaugã separat la tarifele percepute.
5. Pentru reactualizarea fiºelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) se tarifeazã
30% din valoare.
6. Pentru recipientele înglobate în instalaþii de distribuþie ºi alimentare cu GPL se aplicã
tarifele cuprinse în anexa nr. 16.
ANEXA Nr. 3
TARIFELE

pentru verificarea capacitãþii tehnice în vederea autorizãrii de a proiecta,
construi, monta, umple (distribui), întreþine, repara, încerca ºi/sau verifica instalaþii,
componente, dispozitive de siguranþã ºi aparate

Poziþia

Scopul verificãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1. Autorizarea pentru proiectarea instalaþiilor, componentelor, dispozitivelor de siguranþã
ºi/sau a aparatelor
2. Autorizarea pentru construirea, montarea ºi/sau repararea instalaþiilor, componentelor
ºi/sau a dispozitivelor de siguranþã
3. Autorizarea pentru încercarea în vederea omologãrii dispozitivelor de siguranþã
ºi/sau a aparatelor
4. Autorizarea pentru umplerea cu fluide a buteliilor transportabile, rezervoarelor
de stocare GPL ºi cisternelor
5. Autorizarea laboratoarelor de examinãri nedistructive pentru verificarea instalaþiilor,
componentelor ºi/sau dispozitivelor de siguranþã, dupã cum urmeazã:
5.1. Ð laboratorul de lichide penetrante (PT)
5.2. Ð laboratorul de particule magnetice (MT)
5.3. Ð laboratorul de radiaþii penetrante X (RTx)
5.4. Ð laboratorul de radiaþii penetrante gama (RTg)
5.5. Ð laboratorul de mãsurãri grosimi cu ultrasunete (UTg)
5.6. Ð laboratorul de examinãri nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, l, tv, f)
5.7. Ð laboratorul de curenþi turbionari (ET)

8.000
15.000
15.000
10.000
2.000
3.000
4.500
4.500
2.000
4.500
3.000
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5.8. Ð laboratorul pentru teste de etanºeitate (LT)
5.9. Ð laboratorul pentru încercãri ºi verificãri la instalaþii de ridicat
Autorizarea pentru întreþinerea ºi/sau revizia ascensoarelor
Autorizarea pentru verificarea, umplerea (distribuirea) ºi repararea recipientelor-butelii
transportabile
Autorizarea pentru efectuarea de mãsurãtori electrotensometrice
Autorizarea pentru proiectarea, execuþia, încercarea ºi verificarea cablurilor, lanþurilor,
funiilor ºi benzilor din material metalic, textil sau plastic, utilizate la instalaþiile de ridicat
Autorizarea instalatorilor de cazane pentru apã caldã

2.500
2.500
7.500
7.500
7.500
5.000
10.000

NOTÃ:

1. În cazul extinderii domeniului de valabilitate, reînnoirii sau al reactualizãrii autorizaþiilor,
tarifele se reduc cu 50%, iar pentru poziþia nr. 5 se percepe un tarif de 75% din valoarea iniþialã.
2. Auditul tehnic de fabricaþie (la fabricantul extern) se tarifeazã cu 2.000 dolari S.U.A.
ANEXA Nr. 4
TARIFELE

pentru verificarea pe parcursul construirii ºi în final a instalaþiilor,
componentelor, dispozitivelor de siguranþã ºi/sau a aparatelor
Verificãrile tehnice în cadrul unitãþilor care construiesc, monteazã sau reparã instalaþii,
componente, dispozitive de siguranþã, supuse regimului de verificare ISCIR, se tarifeazã conform
timpului consumat pentru aceste verificãri la tariful orar de 100.000 lei.
Verificarea în fabricaþie pentru instalaþii ºi echipamente supuse regimului tehnic de verificãri
ISCIR la fabricanþii externi se tarifeazã cu 50 dolari S.U.A./orã.

ANEXA Nr. 5
TARIFELE

pentru verificarea stãrii tehnice a instalaþiilor sub presiune clasice,
la punerea în funcþiune ºi periodic în exploatare
Ñ mii lei/verificare ºi bucatã Ñ
Poziþia

0

Operaþiunea de verificare tehnicã

Autorizarea de funcþionare pentru
instalaþii noi sau vechi montate din nou

Verificarea periodicã la scadenþã
sau dupã reparaþii

Instalaþia supusã verificãrii

Verificarea
documentaþiei
tehnice

R.I.

I.P.

I.E.

Verificarea
documentaþiei
de reparaþie

R.I.

I.P.

R.E.

I.E.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Pentru fiecare cazan de abur sau de apã fierbinte,
având suprafaþa de încãlzire sau debitul de:
Ð pânã la 20 m2
250
Ð peste 20 m2 pânã la 60 m2
240
2
2
Ð peste 60 m pânã la 150 m
280
Ð peste 150 m2 pânã la 300 m2
450
Ð peste 300 m2 sau peste 10 t/h, respectiv
5 Gcal/h pânã la 30 t/h, respectiv 10 Gcal/h
975
Ð peste 30 t/h, respectiv 10 Gcal/h pânã la
50 t/h, respectiv 25 Gcal/h
600
Ð peste 50 t/h, respectiv 25 Gcal/h pânã la
120 t/h, respectiv 50 Gcal/h
850
Ð peste 120 t/h, respectiv 50 Gcal/h pânã la
420 t/h, respectiv 100 Gcal/h
1.400
Ð peste 420 t/h, respectiv 100 Gcal/h
2.000

300
400
600
800

300
400
600
800

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

250
240
280
450

300
400
600
650

300
400
600
650

250
325
400
350

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

800

800

Ñ

975

800

800

450

Ñ

950

950

Ñ

600

1.200

850

500

Ñ

1.200

1.200

Ñ

850

1.300

1.000

600

Ñ

1.600
1.800

1.600
1.800

Ñ
Ñ

1.400
2.000

2.000
2.750

2.000
2.750

800
1.800

Ñ
Ñ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 62/16.II.1999

21
Ñ mii lei/verificare ºi bucatã Ñ

0

1

2

2. Pentru fiecare recipient stabil, cisternã, container
ºi butoi sub presiune, având capacitatea de:
Ð pânã la 1.500 l
Ð peste 1.500 l pânã la 5.000 l
Ð peste 5.000 l pânã la 25.000 l
Ð peste 25.000 l pânã la 100.000 l
Ð peste 100.000 l

3. Pentru fiecare recipient-butelie transportabilã
4. Pentru conducte cu fluide, sub presiune:
Ð pânã la 50 m lungime
Ð peste 50 m lungime

3

4

5

6

150
200
250
250
300
350
300
400
350
700
400
500
700
1.000
1.200
1.700
1.300
1.500
1.500
1.500
plus câte 225.000 lei pentru fiecare
100.000 l sau fracþiune peste cei
iniþiali, pentru fiecare verificare

300
(pentru fiecare
tip constructiv)

50

50

50

375
700
700
650
600
750
750
650
plus câte 500.000 lei pentru fiecare
50 m sau fracþiune peste cei iniþiali,
pentru fiecare verificare

7

8

9

10

175
250
250
230
200
300
350
350
300
250
350
450
400
280
250
700
1.400
1.400
1.300 1.500
1.300
1.700
1.700
1.300 1.600
plus câte 225.000 lei pentru fiecare
100.000 l sau fracþiune peste cei
iniþiali, pentru fiecare verificare,
cu excepþia reviziei exterioare
50
50
50
Ñ
50

375
600
650
350
550
600
700
700
500
600
plus câte 250.000 lei pentru fiecare
50 m sau fracþiune peste cei iniþiali,
pentru fiecare verificare, cu excepþia reviziei
exterioare

OBSERVAÞII:

1. În cazul în care la autorizarea funcþionãrii sunt luate în considerare verificãrile ºi încercãrile efectuate în unitatea
constructoare, tarifele percepute vor fi cu 50% mai mici decât cele stabilite în prezenta anexã pentru verificãrile ºi încercãrile respective.
2. Pentru verificãrile în vederea avizului de scoatere definitivã din funcþiune vor fi percepute tarifele cuprinse în
prezenta anexã, în funcþie de operaþiunile efectuate (revizie interioarã ºi/sau încercare de presiune).
3. Pentru verificãrile în timpul reparaþiei, tarifele percepute vor fi stabilite luându-se în considerare timpul necesar
pentru efectuarea lucrãrii ºi tariful de 100.000 lei/orã.
4. Pentru recipientele de stocare ºi conductele instalaþiilor de distribuþie ºi alimentare cu GPL vor fi aplicate tarifele
cuprinse în anexa nr. 16.
ANEXA Nr. 6
TARIFELE

pentru verificarea stãrii tehnice a instalaþiilor de ridicat clasice, la punerea în funcþiune ºi periodic în exploatare
Ñ mii lei/verificare ºi bucatã Ñ

Poziþia

0

1.
1a.
2.

2a.
3.

Operaþiunea de verificare tehnicã

Autorizarea de funcþionare
pentru instalaþii noi sau vechi montate
din nou

Verificarea periodicã
la scadenþã
sau dupã
reparaþii

Instalaþia supusã verificãrii

Verificarea
documentaþiei tehnice
ºi/sau de reparaþie

Verificarea
stãrii tehnice
a instalaþiei

1

2

3

4

300
400

350
500

350
500

200
200

800
1.000

800
1.000

285
370
300

800
1.000
1.000

800
1.000
1.000

350
450

800
1.500

800
1.500

Pentru fiecare mecanism de ridicat:
Ð pânã la 5 t
Ð peste 5 t
Pentru fiecare elevator auto:
Ð pânã la 2 t
Ð peste 2 t
Pentru fiecare macara rotitoare, consolã de perete, cãrucior
sau electropalan:
Ð pânã la 8 t
Ð peste 8 t
Pentru fiecare electropalan pe grindã fixã
Pentru fiecare pod rulant de uz general, de turnare, de forjare
ºi altele similare:
Ð pânã la 5 t
Ð peste 5 t ºi pânã la 12,5 t
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0

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
11a.
11b.
11c.

12.

13.

13a.
13b.
14.

1

Ð peste 12,5 t ºi pânã la 50 t
Ð peste 50 t ºi pânã la 100 t
Ð peste 100 t ºi pânã la 250 t
Ð peste 250 t
Pentru fiecare macara derrick:
Ñ pânã la 25 t
Ñ peste 25 t ºi pânã la 50 t
Ñ peste 50 t
Pentru fiecare macara turn:
Ñ pânã la 20 t
Ñ peste 20 t
Pentru fiecare macara pe pneuri, pe ºenile, montatã pe vagon
de cale feratã ºi pe altele similare:
Ñ pânã la 5 t
Ñ peste 5 t ºi pânã la 12,5 t
Ñ peste 12,5 t ºi pânã la 30 t
Ñ peste 30 t ºi pânã la 50 t
Ñ peste 50 t
Pentru fiecare macara portal sau semiportal:
Ñ pânã la 5 t
Ñ peste 5 t ºi pânã la 12,5 t
Ñ peste 12,5 t ºi pânã la 32 t
Ñ peste 32 t
Pentru fiecare pod rulant stivuitor, translator-stivuitor, electroºi motostivuitor:
Ñ pânã la 1 t
Ñ peste 1 t ºi pânã la 5 t
Ñ peste 5 t
Macarale pe cablu
Pentru fiecare macara de construcþie specialã sau care nu
se încadreazã în cele menþionate anterior:
Ñ pânã la 25 t
Ñ peste 25 t ºi pânã la 100 t
Ñ peste 100 t
Pentru fiecare ascensor de persoane ºi/sau pentru bolnavi:
Cu uºi manuale ºi semiautomate la palier:
Ñ pânã la 7 staþii
Ñ peste 8 staþii
Cu uºi automate la palier:
Ñ pânã la 7 staþii
Ñ peste 8 staþii
Cu acþionare prin Ward-Leonard, convertizoare de frecvenþã/
tensiune sau hidraulicã (indiferent de tipul uºilor):
Ñ pânã la 3 staþii
Ñ peste 4 staþii
Pentru fiecare ascensor de materiale sau de persoane ºi
materiale:
Ñ pânã la 3 opriri
Ñ de la 3 opriri pânã la 5 opriri
Ñ peste 5 opriri
Pentru fiecare ascensor pentru transportat materiale de
construcþii, coºuri de fum:
Ñ pânã la 100 m înãlþime (cursã)
Ñ peste 100 m înãlþime (cursã)
Ascensor de ºantier
Nacele ºi platforme ridicãtoare
Pentru fiecare teleferic de persoane, cu cabinã (telecabinã):
Ñ la un traseu pânã la 3 km lungime
Ñ la un traseu peste 3 km lungime

2

3

450
700
800
1.000

1.800
2.000
2.000
3.000

1.800
2.250
3.800
4.000

800
850
900

1.500
1.800
2.500

1.500
1.900
2.500

600
850

2.500
3.000

2.500
3.000

750
850
850
900
900

800
2.500
2.600
3.000
3.500

800
2.500
2.600
3.000
3.500

900
1.000
1.200
1.700

1.400
1.500
2.000
2.200

1.400
1.500
2.000
2.200

300
400
600
1.000

600
1.000
1.500
2.000

600
1.000
1.500
1.500

650
800
1.000

2.400
3.250
3.800

2.400
3.450
4.000

200
200

350
450

600
800

200
200

550
650

600
800

500
500

750
900

1.000
1.200

350
400
500

600
700
800

700
800
900

400
500
400
400

800
1.300
600
800

1.500
2.000
2.000
1.000

4.200
4.200
plus câte 1.340.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali

7.800
7.800
plus câte 1.930.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali

4

7.280
7.280
plus câte 1.930.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali
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0

15.

16.

17.

1

2

Pentru fiecare teleferic de persoane, cu vehicule tip gondolã
sau decuplabile:
Ñ la un traseu pânã la 2 km lungime
Ñ la un traseu peste 2 km lungime

Pentru fiecare teleschi sau telescaun:
Ñ la un traseu pânã la 500 m lungime
Ñ la un traseu peste 500 m pânã la 1.000 m lungime
Ñ la un traseu peste 1.000 m lungime

Pentru fiecare instalaþie de ridicat pe plan înclinat de
persoane, de materiale sau combinat:
Ñ la un traseu pânã la 100 m lungime (cale de rulare)
Ñ la un traseu peste 100 m lungime

3

4

2.500
2.500
plus câte 590.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali

4.230
4.230
plus câte 1.340.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali

3.950
3.950
plus câte 1.340.000 lei
pentru fiecare km sau
fracþiune peste cei iniþiali

630
990
1.260
plus câte 420.000 lei
pentru fiecare 1.000 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

1.530
2.520
2.520
plus câte 760.000 lei
pentru fiecare 1.000 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

1.430
2.350
2.350
plus câte 760.000 lei
pentru fiecare 1.000 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

1.250
1.250
plus câte 465.000 lei
pentru fiecare 100 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

1.850
1.850
plus câte 600.000 lei
pentru fiecare 100 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

1.850
1.850
plus câte 600.000 lei
pentru fiecare 100 m
sau fracþiune peste cei
iniþiali

ANEXA Nr. 7
TARIFELE

pentru verificarea stãrii tehnice a instalaþiilor ºi componentelor sub presiune
din obiectivele ºi instalaþiile nucleare, pe parcursul montajului ºi al reparãrii,
pentru obþinerea autorizãrii de funcþionare sau a prelungirii acesteia
Ñ mii lei/verificare ºi bucatã Ñ
Poziþia

Operaþiunea de verificare tehnicã
Instalaþii sau componente supuse verificãrii

Verificarea
documentaþiei
tehnice

R.E.

Condiþiile
de
instalare

R.I.

I.P.

0

1

2

3

4

5

6

200
200
600

200
300
400

100
150
200

200
600
1.400

200
600
1.400

100
150

200
300

100
150

250
350

200
300

10

10

10

Ñ

10

15
20

15
20

15
20

Ñ
Ñ

15
20

10

10

10

Ñ

10

15
20

15
20

15
20

Ñ
Ñ

15
20

10

10

10

Ñ

10

15
20

15
20

15
20

Ñ
Ñ

15
20

1.

2.
3.

4.

5.

Recipiente sub presiune sau similare:
Ñ cu capacitatea pânã la 5.000 l inclusiv
Ñ cu capacitatea peste 5.000 l pânã la 25.000 l inclusiv
Ñ cu capacitatea peste 25.000 l
Pompe:
Ñ cu diametrul de refulare pânã la 50 mm (2 inch)
Ñ cu diametrul de refulare peste 50 mm (2 inch)
Armãturi:
Ñ cu diametrul nominal pânã la 50 mm (2 inch) inclusiv
Ñ cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) pânã la
250 mm (2 inch)
Ñ cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch)
Elemente de debit:
Ñ cu diametrul nominal pânã la 50 mm (2 inch) inclusiv
Ñ cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) pânã la
250 mm (2 inch)
Ñ cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch)
Elemente de compensare:
Ñ cu diametrul nominal pânã la 50 mm (2 inch) inclusiv
Ñ cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) pânã la
250 mm (10 inch)
Ñ cu diametrul nominal peste 250 mm (10 inch)
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Ñ mii lei/verificare ºi bucatã Ñ

0

6.
7.
8.

9.

10.

1

2

Capul maºinii de încãrcat-descãrcat combustibil
Suporturi:
Ñ cu sarcina pânã la 10 kgf
Ñ cu sarcina peste 10 kgf
Supape de siguranþã:
Ñ cu diametrul nominal pânã la 50 mm (2 inch) inclusiv
Ñ cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) pânã la
250 mm (2 inch)
Ñ cu diametrul nominal peste 250 mm (2 inch)
Sisteme de probã:
Ñ cu diametrul nominal pânã la 50 mm (2 inch) inclusiv
Ñ cu diametrul nominal peste 50 mm (2 inch) pânã la
250 mm (10 inch)
Ñ cu diametrul nominal peste 250 mm (10 inch)
Sisteme de conducte:
Ñ numãr de izometri ² cu 20
Ñ numãr de izometri > 20 ºi < 50
Ñ numãr de izometri > de 50

3

4

5

6

800

1.000

Ñ

Ñ

1.500

20
30

30
50

10
20

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

10

10

10

Ñ

10

15
20

15
20

15
20

Ñ
Ñ

15
20

2/ml

4/ml

Ñ

Ñ

5/ml

4/ml
5/ml

5/ml
6/ml

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

10/ml
14/ml

2.000
3.000
5.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

OBSERVAÞII:

1. Pentru componentele în afara celor prevãzute la poziþiile nr. 1Ñ10 pentru operaþiunile de verificãri tehnice, tarifele
percepute vor fi stabilite luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/orã.
2. Verificarea documentaþiei înseamnã urmãtoarele:
Ñ verificarea existenþei ºi completitudinii documentaþiei de fabricaþie (HD de fabricaþie sau cartea echipamentului,
partea de construcþie);
Ñ la montaj se va controla documentaþia de montaj a echipamentului sau a componenþei respective.
3. La poziþia nr. 10 (sisteme de conducte) documentaþia cuprinde dosarul final de test ºi cartea conductei pentru
sistemul respectiv, care trebuie verificate ºi semnate de inspectorul care întocmeºte procesul-verbal de autorizare a sistemului, dupã ce a verificat corespondenþa acestora cu situaþia fizicã a sistemului.
Pentru sistemele nucleare de clasele 1 ºi 2 se vor majora taxele cu 50%, iar pentru cele de clasa 3, cu 25%.
4. Revizia externã la poziþia nr. 7 (suporturi) cuprinde verificarea vizualã ºi marcajele.

ANEXA Nr. 8
TARIFELE

pentru verificarea regimului chimic al cazanelor de abur ºi de apã fierbinte

Poziþia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria cazanelor verificate*)

Cazane
Cazane
Cazane
Cazane
Cazane
Cazane
Cazane

de
de
de
de
de
de
de

apã fiebinte (g), transformatoare-vaporizatoare (v)
abur ignitubulare (I)
abur acvatubulare neecranate (II)
abur acvatubulare ecranate (IIIÑV)
abur acvatubulare ecranate (VIÑVIII)
abur cu circulaþie forþatã multiplã (IXÑXI)
abur cu strãbatere forþatã (XII, XIII)

Tariful
(mii lei/bucatã)

1.000
1.000
700
800
950
1.200
1.200

*) Clasificarea conform Prescripþiilor tehnice C18 Ñ Colecþia ISCIR.

OBSERVAÞII:

1. În cazul în care se executã ºi analize de verificare de cãtre ISCIR, tariful se majoreazã
cu costul analizelor.
2. În cazul în care cu ocazia verificãrii se efectueazã ºi interpretarea rezultatelor analizelor,
cu stabilirea mãsurilor necesare pentru încadrarea în indicii prescriºi, tariful se majoreazã în funcþie de timpul consumat pentru lucrãrile respective, calculat la 100.000 lei/orã.
3. Pentru obiectivele ºi instalaþiile nucleare ºi pentru verificarea regimului chimic, tariful se va
percepe în funcþie de timpul consumat, luându-se în considerare 100.000 lei/orã.
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ANEXA Nr. 9

TARIFELE

pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor

Poziþia

Felul verificãrii

Tariful
Ñ mii lei/
verificare
ºi bucatã Ñ

0

1

2

1.
2.

Verificarea
Verificarea
Ñ cazane
Ñ cazane
Ñ cazane
Ñ cazane
Ñ cazane
Ñ cazane
Ñ cazane

documentaþiei tehnice de instalare ºi examinarea pe teren a datelor conþinute în aceasta
datelor privind regimul chimic*) al apei:
de apã fierbinte (g), transformatoare-vaporizatoare (v)
de abur ignitubulare (I)
de abur acvatubulare neecranate (II)
de abur acvatubulare ecranate (IIIÑV)
de abur acvatubulare ecranate (VIÑVIII)
de abur cu circulaþie forþatã multiplã (IXÑXI)
de abur cu strãbatere forþatã (XII, XIII)

1.200
100
100
50
50
50
40
40

*) Clasificarea cazanelor conform Prescripþiilor tehnice C18 Ñ Colecþia ISCIR.

NOTÃ:

Pentru prototipuri, operaþiunile de mai sus se efectueazã de cãtre ISCIR, unitatea centralã.

ANEXA Nr. 10
TARIFELE

pentru examinarea, în vederea autorizãrii, a sudorilor,
personalului pentru examinãri nedistructive ºi a personalului pentru deservirea instalaþiilor

Poziþia

Denumirea personalului

0

1

1. Sudori, pentru o grosime a materialului de bazã de:
Ñ t ² 10 mm
Ñ 10 < t ² 20 mm
Ñ 20 < t ² 30 mm
Ñ t > 30 mm
2. Brazori
3. Personal pentru examinãri nedistructive:
3.1. Ñ RTx Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Ñ RTg Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
3.2. Ultrasonic:
Ñ Determinãri ale grosimilor materialelor ºi semifabricatelor pe coroiaj:
UTg
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3

Tariful
(mii lei/persoanã)
2

300
400
680
750
700
250
700
1.500
250
700
1.500

150
300
600
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0

4.

5.

6.
7.

1

Ñ Îmbinãri sudate:
UTs
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Ñ Forjate:
UTf
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Ñ Table:
UTt
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Ñ Þevi:
UTtv
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Ñ Laminate:
UTl
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
3.3. Lichide penetrante:
PT
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
3.4. Particule magnetice:
MT
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
3.5. Curenþi turbionari:
ET
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
3.6. Teste de etanºeitate (H2, He etc.):
LT
Ñ nivel 1
Ñ nivel 2
Ñ nivel 3
Fochiºti:
Ñ categoria I (apã caldã)
Ñ categoria II (medie presiune)
Ñ categoria III (înaltã presiune)
LaboranþiÑoperatori:
Ñ grupa A
Ñ grupa B
Ñ grupa C
Macaragii, mecanici translatoriºti, mecanici troliºti
Liftieri

2

250
550
1.000
200
350
800
200
350
800
200
300
800
200
350
800
200
300
700
250
350
800
350
700
1.500
300
700
1.000
250
300
400
200
300
400
300
300

OBSERVAÞII:

1. În cazul prelungirii valabilitãþii autorizaþiilor tarifele din tabel se reduc cu 25%.
2. Pentru lucrãrile prevãzute la poziþiile nr. 1Ñ3, în cazul în care acestea se executã în
strãinãtate sau în þarã, la solicitarea unor beneficiari strãini, tariful se stabileºte de cãtre ISCIR, în
lei ºi în valutã, dupã caz, luându-se în considerare cheltuielile de transport ºi cazare ºi tariful pentru verificãri conform prevederilor art. 15.
3. Timpul consumat se taxeazã cu 100.000 lei/orã.
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ANEXA Nr. 11

TARIFELE

pentru eliberarea cãrþii instalaþiei ISCIR Ñ partea de exploatare ºi a autorizaþiilor sudorilor,
personalului pentru examinãri nedistructive ºi personalului pentru deservirea instalaþiilor
Poziþia

Denumirea personalului

Tariful
(mii lei/bucatã)

0

1

2

1. Eliberarea cãrþii instalaþiei ISCIR Ñ partea de exploatare
2. Eliberarea autorizaþiilor sudorilor, personalului pentru examinãri nedistructive ºi personalului
pentru deservirea instalaþiilor

200
200

ANEXA Nr. 12
TARIFELE

pentru verificãrile inopinate ale persoanelor juridice, care proiecteazã, construiesc,
monteazã, reparã, verificã ºi/sau deþin instalaþii, componente, dispozitive de siguranþã
ºi/sau aparate ºi care întreþin ascensoare, precum ºi ale celor care încarcã recipiente-butelii
Poziþia

Felul verificãrii

Tariful
(mii lei/verificare)

0

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificarea activitãþii de proiectare
Verificarea activitãþii de construcþie, montaj sau reparaþie
Verificarea activitãþii de încãrcare, depozitare sau transport al recipientelor-butelii transportabile
Verificarea activitãþii laboratoarelor
Verificarea activitãþii de întreþinere a ascensoarelor
Verificarea activitãþii de supraveghere tehnicã la deþinãtorii de instalaþii ºi/sau componente

700
1.000
550
850
450
250
în plus câte
10.000
lei/instalaþie

NOTÃ:

Tarifele de mai sus sunt valabile numai în situaþia în care sunt necesare verificãri inopinate
pentru abateri de la prevederile legale.

ANEXA Nr. 13
TARIFELE

pentru examinãri ºi încercãri nedistructive ºi distructive,
analize chimice de metale, apã, depuneri ºi ioniþi
Poziþia

Tipul examinãrii ºi/sau încercãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1. Examinarea cu ultrasunete a îmbinãrilor sudate cu unul sau mai multe unghiuri de incidenþã,
cu incidenþã normalã pentru zonele adiacente de palpare, pe ambele feþe ºi pe ambele pãrþi
ale îmbinãrii sudate:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
300/ml
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
350/ml
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0

1

2

2. Examinarea cu ultrasunete a tablelor pe caroiaj 200 x 200 mm:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
350/ml
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
500/ml
3. Mãsurarea grosimilor cu ultrasunete:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
5/punct de mãsurare
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
10/punct de mãsurare
4. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinãrilor sudate:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
100/ml
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
150/ml
5. Examinarea cu lichide penetrante pe suprafaþã:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
250/m2
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
350/m2
6. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinãrilor sudate:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
150/ml
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
350/ml
7. Examinarea cu pulberi magnetice pe suprafaþã:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
300/m2
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
400/m2
8. Examinarea cu radiaþii penetrante, la o grosime pânã la 10 mm inclusiv, cu film radiografic
de 100 x 240 mm:
Ñ efectuatã în laboratorul ISCIR
60/radiografie
Ñ efectuatã pe instalaþii sau componente
100/radiografie
9. Verificarea ºi interpretarea de radiografii cu dimensiuni de maximum 100 x 480 mm 15/radiografie
10. Analiza metalograficã a microstructurii:
Ñ cu fotografii
120/epruvetã
Ñ fãrã fotografii
100/epruvetã
11. Analiza metalograficã a macrostructurii:
Ñ cu fotografii
40/epruvetã
Ñ fãrã fotografii
25/epruvetã
12. Încercarea la tracþiune
75/epruvetã
13. Încercarea la îndoire
60/epruvetã
14. Încercarea la încovoiere, prin ºoc (set de 3 epruvete)
250/set
15. Mãsurarea duritãþii
4.000/punct de mãsurare
16. Analiza chimicã a depunerilor
740/analizã
17. Analiza indicilor fizico-chimici ai apei ºi aburului
100/indice
18. Analiza chimicã completã a apei
400/analizã
19. Analiza de ioniþi:
Ñ cationiþi
500/analizã
Ñ anioniþi
550/analizã
20. Analiza chimicã a metalelor
520/analizã
NOTÃ:

1. Toate consumabilele utilizate în operaþiunile menþionate mai sus se plãtesc separat.
2. Verificarea documentaþiei, a buletinelor de examinãri nedistructive ºi avizarea acestora se
taxeazã cu 100.000 lei/orã.
OBSERVAÞII:
1. Pentru examinãrile, încercãrile sau analizele neprevãzute în anexã (de exemplu: mãsurãtori tensometrice, mãsurãtori electrice, examinãri cu endoscopul etc.) tarifele vor fi stabilite pe baza orelor consumate pentru efectuarea lucrãrii respective, luându-se în calcul tariful de 100.000 lei/orã, la care se
adaugã, dupã caz, valoarea materialelor consumate.
2. În cazul examinãrii cu radiaþii penetrante la grosimi mai mari de 10 mm (poziþia nr. 8), la
tariful cuprins în anexã se adaugã pentru fiecare 5 mm în plus sau fracþiune 25%. În cazul utilizãrii
radiofilmelor de dimensiuni mai mari de 100 x 240 mm, se aplicã în plus 25% faþã de tariful cuprins în
anexã, pentru fiecare suprafaþã suplimentarã egalã cu 100 x 240 mm.
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3. În cazul examinãrii la alte dimenisuni conform poziþiei nr. 8, se aplicã un coeficient în funcþie
de suprafaþa filmului, comparativ cu filmul cu dimensiuni de 100 x 240 mm (de exemplu: un film 100 x
480 mm = 2 filme 100 x 240 mm). În cazul verificãrii ºi interpretãrii filmelor cu alte dimensiuni decât
cele prevãzute la poziþia nr. 9 se aplicã un coeficient proporþional cu suprafaþa verificatã.
4. Pentru încercãrile prevãzute la poziþiile nr. 1Ñ8, executate pe instalaþii sau componente, nu
sunt cuprinse în tarife:
Ñ construcþiile provizorii de acces ºi de lucru la punctele de examinare, care se asigurã de
beneficiar pe cheltuiala sa;
Ñ lucrãrile de pregãtire a suprafeþei materialului de bazã ºi a sudurii (curãþirea de vopsea, grund,
zgurã, bavuri, brocuri, þunder, ruginã, neuniformitãþi etc.), care cad în sarcina beneficiarului pe cheltuiala
sa;
Ñ eventualele dispozitive de fixare-amplasare a aparaturii specifice, asigurarea energiei electrice ºi
a apei pentru aparaturã, iluminatul locului de examinare, transportul ºi manipularea dispozitivelor ºi a
aparaturii neportabile (peste 15 kg/piesã) pe ºi de pe platformele de lucru, precum ºi la descãrcarea ºi
la încãrcarea în autovehicul, asigurarea condiþiilor de protecþie ºi de pazã pentru perioadele de iradiere,
care cad în sarcina beneficiarului pe cheltuiala sa.
În cazul în care beneficiarul nu a pregãtit sau a pregãtit necorespunzãtor frontul de lucru sau partea din instalaþia ori componenta care trebuie examinatã, duratele de aºteptare pentru operaþiunile respective de pregãtire, care cad în sarcina beneficiarului, se vor încasa separat, luându-se în calcul tariful
orar.
5. În tarifele prevãzute la poziþiile nr. 10Ñ15 nu sunt cuprinse lucrãrile de prelucrare ºi prelevare
mecanicã a epruvetelor.
6. Pentru analizele prevãzute la poziþiile nr. 16Ñ18 ºi 20, în cazul în care se face ºi interpretarea rezultatelor acestora, tarifele cuprinse în anexã se majoreazã cu numãrul de ore consumate pentru
interpretare, luându-se în calcul tariful orar.

ANEXA Nr. 14

TARIFELE

pentru avizãri de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucþiuni,
PCCVI ºi programe de pregãtire a personalului, în vederea autorizãrii
Poziþia

Denumirea lucrãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1. Proceduri, instrucþiuni
2. Norme, caiete de sarcini
3. Programe de instruire a personalului:
Ñ pânã la 10 cursanþi
Ñ peste 10 pânã la 20 de cursanþi
Ñ peste 20 pânã la 30 de cursanþi
Ñ peste 30 de cursanþi
4. Planuri de control de calitate, verificãri ºi încercãri (PCCVI)

1.500
1.500
2.000
4.000
6.000
8.000
1.500

NOTÃ:

În cazul unor revizii sau completãri la fiºe tehnice, proceduri reduse, tarifele vor fi stabilite pe
baza timpului consumat pentru rezolvarea lucrãrii respective, luându-se în considerare tariful de
100.000 lei/orã, cu condiþia ca suma totalã sã nu depãºeascã tariful iniþial prevãzut în prezenta
anexã.
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ANEXA Nr. 15

TARIFELE

pentru eliberarea avizului de import pentru instalaþii ºi echipamente,
precum ºi pentru aparatele ºi materialele necesare examinãrilor nedistructive
Poziþia

Denumirea lucrãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1.

Verificarea echipamentelor din import (achiziþionate în regim de unicat sau maximum 5 bucãþi
în uz personal), în vederea avizãrii pentru utilizare în România

1.000

NOTÃ:

Avizele de import aferente donaþiilor pentru spitale, case de copii, pensionari ºi pentru alte
activitãþi social-umanitare se vor elibera gratuit.

ANEXA Nr. 16
TARIFELE

pentru prestãrile de servicii, care se stabilesc
pe baza orelor consumate necesare efectuãrii lucrãrilor respective
Poziþia

Denumirea prestãrilor de servicii

0

1

1. Verificarea în timpul montajului, pe ºantier, a instalaþiilor, componentelor sau a dispozitivelor de siguranþã clasice
2. Verificarea, în vederea autorizãrii de funcþionare, a instalaþiilor, componentelor ºi sistemelor din obiectivele ºi
instalaþiile nucleare
3. Verificarea periodicã, la scadenþã, a instalaþiilor, componentelor ºi sistemelor din cadrul obiectivelor ºi instalaþiilor nucleare
4. Încercãri termotehnice ºi/sau termochimice la cazane de abur, de apã fierbinte, apã caldã sau aparate
5. Încercarea la cald a cazanelor
6. Verificarea, în vederea autorizãrii de funcþionare, a instalaþiilor de distribuþie ºi alimentare cu GPL din rezervoare de stocare
7. Interpretãri ale unor prevederi din Prescripþiile tehnice Ñ Colecþia ISCIR sau rezolvarea unor abateri de la
prevederile acestora
8. Consultaþii tehnice care necesitã cercetãri pe teren
9. Acceptarea importului unor produse (table, þevi, forjate, turnate) din materiale sau a materialelor pentru sudare,
pe baza examinãrii, dupã caz, a documentaþiei tehnice ºi a fabricaþiei în uzinele producãtoare ºi/sau a unor
încercãri ºi analize
10. Acceptarea importului unor aparate, accesorii sau materiale pentru examinãri nedistructive sau a unor materiale pentru tratarea agenþilor termici, pe baza examinãrii, dupã caz, a documentaþiei tehnice, a fabricaþiei în
uzinele producãtoare ºi/sau a unor încercãri ºi analize
11. Acceptarea importului unor instalaþii, componente, dispozitive de siguranþã sau aparate, pe baza examinãrii,
dupã caz, a documentaþiei tehnice, a fabricaþiei în unitãþile producãtoare ºi/sau a unor încercãri
12. Verificarea, în vederea autorizãrii, a unor responsabili tehnici cu sudura, din proiectare sau a unor responsabili
cu supravegherea tehnicã, suplimentar, sau ca urmare a înlocuirii celor autorizaþi în cadrul autorizaþiilor emise
13. Cercetarea cauzelor avariilor ºi accidentelor produse la instalaþii, componente sau aparate
14. Susþinerea de prelegeri, în scopul instruirii profesionale a personalului tehnic în domeniul supravegherii tehnice
15. Difuzarea de materiale tehnice

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 62/16.II.1999
0

31

1

16. Avizarea cursurilor de autorizare a personalului de deservire (sudori, fochiºti, macaragii, liftieri, personal pentru
examinãri nedistructive etc.)
17. Editarea unor avize tehnice ºi a altor documente necesare verificãrii ISCIR
18. Verificarea unitãþilor teritoriale în ceea ce priveºte respectarea îndrumãrilor privind realizarea atribuþiilor din
programul de activitate
OBSERVAÞII:

1. Tarifele se calculeazã luându-se în considerare tariful de 100.000 lei/orã.
2. În cazul în care pentru rezolvarea lucrãrilor cuprinse în prezenta anexã sunt necesare
încercãri, examinãri, analize sau alte verificãri, contravaloarea acestora adãugându-se la tarifele
cuprinse în prezenta anexã, conform tarifelor stabilite în anexele specifice.
3. În cadrul poziþiei nr. 2 vor fi incluse toate încercãrile ºi verificãrile (încercãri de presiune,
revizii exterioare etc.), prevãzute de Prescripþiile tehnice Ñ Colecþia ISCIR, aplicabile, în vederea
eliberãrii autorizaþiei de funcþionare provizorie ºi finalã la terminarea lucrãrilor de punere în funcþiune; vor fi incluse, de asemenea, eventualele avize ca urmare a unor modificãri sau completãri
care apar înainte sau în timpul lucrãrilor de punere în funcþiune.
4. Pentru lucrãrile prevãzute la poziþiile nr. 9Ñ11, tariful se stabileºte de cãtre ISCIR, în lei
ºi în valutã, dupã caz, luându-se în considerare timpul consumat pentru efectuarea lucrãrilor ºi,
dacã este necesar, ºi cheltuielile de transport, diurnã ºi de cazare, conform prevederilor prevãzute
la poziþia nr. 15.

ANEXA Nr. 17
TARIFELE

pentru efectuarea auditului anual al laboratoarelor care exercitã examinãri nedistructive

Poziþia

Denumirea lucrãrii

Tariful
(mii lei)

0

1

2

1.

Auditul anual al laboratoarelor autorizate sã efectueze examinãri nedistructive
OBSERVAÞIE:

Timpul consumat se taxeazã cu 100.000 lei/orã.

2.000

P R E Þ U R I L E

practicate de Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ
pentru abonamentele la publicaþiile sale în anul 1999
Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.000.000

250.000

275.000

302.500

332.750

320.000

80.000

80.000

80.000

80.000

1.030.000

257.500

257.500

257.500

257.500

1.920.000

480.000

480.000

480.000

480.000

360.000

90.000

90.000

90.000

90.000

1.500.000
300.000

375.000
75.000

375.000
82.500

375.000
90.750

375.000
99.825

640.000

160.000

176.000

193.600

213.000

120.000
96.000
400.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicaþiile Monitorului Oficial al României
sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 11%.
Abonamentele se pot efectua prin filialele Societãþii Comerciale ”RodipetÒ Ñ S.A., oficiile
poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii difuzori:
u GEMINA PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Herþa nr. 2, sectorul 2
(telefon: 628.58.49)

u AMCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A,
ap. 66, sectorul 3
(telefon: 340.31.09)

u TOTAL PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, Calea Victoriei nr. 133Ñ135, corp B2,
et. 2
(telefon: 650.47.90)

u ARION Ñ S.R.L.

Ñ Drobeta-Turnu Severin, str. Cezar nr. 4
(telefon: 052/315274)

u ART ADVERTISING Ñ S.R.L.

Ñ Râmnicu Vâlcea, Str. Primãverii nr. 8, bl. A5, sc. A,
ap. 30
(telefon: 094/509099)

u INVESCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon: 068/470474)

u SEMO ARAD Ñ S.R.L.

Ñ Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13
(telefon: 057/281829)
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Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/2178.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62/16.II.1999 conþine 32 de pagini.

Preþul 4.000 lei

ISSN 1453Ñ4495

