CAIET DE SARCINI
PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR DE RESPONSABIL CU
SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A
INSTALATIILOR ( RSVTI ) SUB INCIDENTA ISCIR

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Prestari de Servicii - Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a
instalatiilor (RSVTI) sub incidenta ISCIR, pentru locatiile din judetele Timis, Arad,
Caras-Severin, Hunedoara.
2. CERINŢE GENERALE
Beneficiarul E.ON Gaz Distributie are in raza judetelor mai sus amintite echipamente si
instalatii care necesita efectuarea serviciului de supraveghere si verficare tehnica a
instalatiilor sub incidenta ISCIR – Anexa 1.
Concomitent personalul care utilizeaza echipamentele sub incidenta ISCIR din locatiile
apartinind celor 4 judete – Anexa 2, necesita instruire pentru autorizare ISCIR.
Funizorul, persoana juridica sau persoana fizica autorizata trebuie sa ofere si sa
execute/presteze acest serviciu in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a
aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului nr.130/2011 cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul 225/2013, al
Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea
operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI.
Cerintele legale impuse privind prestarea serviciului sunt:
( 1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice in
baza autorizatiei emise de ISCIR.
(2) Persoana fizica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
a) are exercitiul drepturilor civile;
b) este apta din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii de operator RSVTI,
aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberata de un medic de medicina muncii;
c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;
d) are cunostintele necesare in vederea prestarii activitatii de operator RSVTI, aspect
dovedit prin atestat eliberat de ISCIR in urma promovarii examenului de absolvire a unui
program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.
(3) Persoana juridica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
a) are ca obiect de activitate principal sau secundar, desfaurarea de activitati, de testari si
analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului

comertului;
b) desfasoara activitatea de operator RSVTI prin cel putin doua persoane fizice autorizate
ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele inidividuale de munca ale
acestora.
(4) Conditia prevazuta la alin. (3) lit. b) se considera indeplinita si in cazul in care
persoana juridica face dovada existentei unor raporturi contractuale cu persoane fizice
autorizate ( PFA), in conditiile legii.
(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit, a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfaurarea activitatilor economice de catre persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile
ulterioare, vor putea sa isi desfasoare activitatea de operator RSVTI.
(6 ) Activitatea de operator RSVTI se poate presta in una dintre urmatoarele modalitali:
a) in temeiul unor raporturi de munca;
b) ca activitate independenta, in conditiile legii;
c) ca activitate societara, prin intermediul persoanei juridice autorizate.
3. SPECIFICAŢII TEHNICE
(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au
obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind
funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice
aplicabile.
(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică are următoarele obligaţii specifice:
a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale
deţinătorului/utilizatorului;
b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la
ISCIR;
c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile
pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat
în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către
persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul
de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din
funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau
echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării
unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care
îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/
echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către
ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice
aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor conform
Anexei 2;
l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru
utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând
măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale
instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este
înglobată/înglobat;
m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia
ultimei verificări tehnice în utilizare;
n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în
utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a
instalaţiilor/echipamentelor;
o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor
tehnice în utilizare;
p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor,
în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
p^1) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele
sub incidenta ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
p^2) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a
instalaţiilor/echipamentelor sub incidenta ISCIR, să supravegheze şi să confirme
efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la
instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
p^3) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele sub incidenta ISCIR, în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;".
q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în
utilizare;
r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele
ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de
cercetare a evenimentelor;
r^1) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe
care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;".
s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale
noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de
folosinţă asupra acestor bunuri;
t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate,
în cel mult 15 zile de la data casării;
u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor
de conservare;

v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor
contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în
domeniu.
(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator
RSVTI are următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI
desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin.
(2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale
condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării
activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.
e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deţinătorul/utilizatorul de
instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerinţelor
standardului SR EN ISO 9001:2008.
4. DISPOZITII FINALE
Suplimentar fata de actele legislative enuntate anterior furnizorul va respecta:
- Hotararea Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 182/2005 privind unele masuri pentru reorganizarea Inspectiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
si infiintarea Societaii Comerciale ,,ISCIR — CERT — S.A.”;
Hotarari ale Guvemului care transpun directive europene specifice.
4. INTOCMIREA OFERTEI FINANCIARE
Ofertanţii vor oferta valoarea lunară pentru prestarea întregii activitati de RSVTI tinand
cont de echipamentele, instalatiile, locatiile, personalul beneficiarului si activitatile
necesare a fi executate/prestate conform legislatia in vigoare.

Intocmit
Serviciul Administrare Cladiri

Anexa 1
SITUATIA ECHIPAMENTELOR DELGAZ GRID SA SUB INCIDENTA ISCIR

Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Judet

Adresa

Denumirea instalatiei
/echipamentului

Nr. de fabricatie

Arad
Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 82-84
Cazan pardoseala LAMBORGHINI GASTER
FC429297035/2009
Cars Severin
Resita,Fantanilor nr.2
Centrala termica - Riello Condexa Pro 100M
O21207717/2012
Hunedoara
Aninoasa , Str.Costeni nr.328A
Cazan pardoseala - SIME RMG90MK11
3010814801/AV/2000
Hunedoara
Aninoasa , Str.Costeni nr.328A
Vas expansiune ELBI (ERCE 150/10)
V4385A1008/2000
60315
Hunedoara
Deva , C.Zarandului nr.61
GUTMANN SDJ 1000
Hunedoara
Deva , C.Zarandului nr.61
Cazan pardoseala SIETA CIA100
9935L20611/1999
Hunedoara
Deva , C.Zarandului nr.61
Cazan pardoseala SIETA CIA100
071582/2007
D071580
Hunedoara
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Motostivuitor FIORA MLN5190
1074956
Hunedoara
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
TRANSPALET HIDRAULIC CU SCHELA JF 1000
15062183/033
Hunedoara
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
SFH 15 Manual Stacker
D456T04398S
Hunedoara
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
HYSTER S1.6
Hunedoara
Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A
Cazan pardoseala SIETA CIA75
2009
Hunedoara
Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A
Cazan pardoseala SIETA CIA75
N21301187/2013
Hunedoara
Hunedoara , Str.C.Negruzzi nr.2A
Vas expansiune VAREM (MaxiVarem LR)
321308066C/2013
IT-SDJ-0001
Timis
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Gutman SDS1000 transpalet cu catarg
Timis
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Cazan pardoseala SIME RS14
98170/1998
Timis
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Cazan pardoseala SIME RS6
98171/1998
71582
Timis
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
FIORA LT 20-GPL
09SDJ/0317
Timis
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Transpaleta hidraulica manuala cu catarg SDJ 1000
1074955
Timis
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
TRANSPALETA HIDRAULICA
HL10445464
Timis
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
LIFTER GS/BASIC 22S4
D456T04418S
Timis
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
HYSTER S1.6

An de fabricatie

Parametrii

2009
2012
2000
2000
2016
199
2007
2007
2007
2015
2018
2009
2013
2013
2016
1998
1998
2007
2009
2007
2017
2018

Cazan pardoseala LAMBORGHINI GASTER
Centrala termica - Riello Condexa Pro 100M
Cazan pardoseala - SIME RMG90MK11
Vas expansiune ELBI (ERCE 150/10)
Q-1000 KG ; H-1600 mm
Cazan pardoseala SIETA CIA100
Cazan pardoseala SIETA CIA100
Q-2000 Kg ; H-3300 mm
Q = 1000 kg ; H = 800 mm
Qmax= 1500 kg HMAX=1600mm
Q-1600 KG ; H-2800 mm
Cazan pardoseala SIETA CIA75
Cazan pardoseala SIETA CIA75
Vas expansiune VAREM (MaxiVarem LR)
Q-1000 Kg ; H-1600mm
Cazan pardoseala SIME RS14
Cazan pardoseala SIME RS6
Qmax = 2000 kg ; Hmax = 3300 mm
Qmax = 1000 kg ; Hmax = 1600 mm
Q = 1000 kg ; H = 800 mm
Q-2200 Kg ; H-200mm
Q-1600KG ; H-2800 mm

Autorizatie ISCIR

Valabilitate
autorizatie
ISCIR

Servicii de mentenanta
Climatherm SRL
Climatherm SRL
Climatherm SRL
Climatherm SRL

OR 1198 - 179

SB-6946
OR 1198 - 631
OR 1198 - 756
-1

05.06.2020

20.02.2021
07.04.2021
25.06.2021
30.11.2021

Climatherm SRL
Climatherm SRL
CEMPS SA

Climatherm SRL
Climatherm SRL
Climatherm SRL
OR 1198 - 164

T - 1692
OR 1198 - 177
OR 1198 - 178
OR 1198 - 854
ORSTV 107270

24.05.2021

23.04.2020
05.06.2020
05.06.2020
11.12.2020
30.11.2021

Climatherm SRL
Climatherm SRL
CEMPS SA

CEMPS SA

Anexa 2
SITUATIA PERSONALULUI CARE NECESITA INSTRUIRE PENTRU AUTORIZARE ISCIR
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Judet
Timis
Timis
Timis
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara
Timis
Timis
Timis
Timis
Timis
Timis
Timis
Timis
Timis

Locatie
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Timisoara,Str. Independentei nr.26-28
Deva , C.Zarandului nr.61
Deva , C.Zarandului nr.61
Deva , C.Zarandului nr.61
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Deva , Str.22 Decembrie nr.242
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.
Timisoara,Str.Ovidiu Cotrus,f.n.

Numele si prenumele
OLAH CARMEN-TEODORA
ADASCALULUI LILIANA
BIANU CRISTIAN-IOAN
COSTA CARMEN-LUCIA
LAZIUN BIBIANA
GERGELY TIBERIU
NITA IOAN-SORIN
MUNTEAN ZITA
NITA IOAN-SORIN
MUNTEAN ZITA
NITA IOAN-SORIN
MUNTEAN ZITA
SABOU ADRIAN-LIVIU
SURPANU TATIANA
ROTARU IOAN-MARIAN
SABOU ADRIAN-LIVIU
ROTARU IOAN-MARIAN
SURPANU TATIANA
ROTARU IOAN-MARIAN
SURPANU TATIANA
SABOU ADRIAN-LIVIU

Autorizat pentru
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
stivuitorist
stivuitorist
legator de sarcina
legator de sarcina
stivuitorist
stivuitorist
stivuitorist
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
manevrant transpaleta
legator de sarcina
legator de sarcina
legator de sarcina

Nr autorizatie
OR 1198/744/3
OR 1198/744/1
OR 1198/744/2
OR 1198/745/1
OR 1198/745/3
OR 1198/745/2
OR 1198/876/2
OR 1198/876/1
228269
228267
OR 1198/877/2
OR 1198/877/1
208198
217373
204580
OR 1198/140/2
OR 1198/140/1
OR 1198/140/3
OR 1198/141/1
OR 1198/141/3
OR 1198/141/2

Scadenta autoriz.
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021
17.02.2021

