
 

RSVTI  - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaŃiilor 
LISTA MACARALELOR CARE SE VERIFIC Ă ÎN 

MOD OBLIGATORIU DE INSPECTORII DE SPECIALITATE 
AI ISCIR-INSPECT IT 

 
M.1 Macarale fixe şi poduri rulante cu sarcina nominală de 100 tf sau mai mare; 
 
M.2 Macarale cu braŃ deplasabile pe căi de rulare cu şine care au momentul sarcinii de 100 tfm sau 

mai mare;  
 
M.3 Macarale portal deplasabile pe căi de rulare cu şine având sarcina nominală de 50 tf sau mai 

mare; 
 
M.4 Macarale cu braŃ deplasabile pe căi de rulare fără şine având sarcina nominală de 50 tf sau mai 

mare. 
 

ANEXA N 
 

LISTA MACARALELOR CARE SE VERIFIC Ă DE 
RSVTI AL UNIT ĂłII DEłINĂTOARE 

 
N.1 Macaralele având sarcina nominală până la 1 tf, inclusiv, indiferent de modul de acŃionare; 
 
N.2 Macaralele manuale; 
 
N.3 Mecanismele de ridicat; 
 
N.4 Macaralele montate pe autovehicule care deservesc numai platformele pe care sunt montate cu 
sarcina nominală până la 5 tf inclusiv; 
 
N.5 Macaralele montate pe vagon de cale ferată, care deservesc numai platforma vagonului pentru 
manipularea instalaŃiei mobile de sudat şine; 
 
N.6 Macarale folosite ca utilaje tehnologice speciale (pentru scos capace în industria siderurgică, 
pentru spart fontă, maşini de şarjare etc.); 
 
N.7 Macarale pe cablu din sectorul forestier. 
 
6.1.1.1  Macaralele care se verifică, în mod obligatoriu, de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-
INSPECT IT sunt prezentate în anexa M şi se înregistrează în evidenŃa ISCIR-INSPECT IT. 
 
6.1.1.2  Macaralele care se verifică de către RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al unităŃii 
deŃinătoare sunt prezentate în anexa N şi nu se înregistrează în evidenŃele ISCIR-INSPECT IT. 
 
6.1.1.3  Macaralele necuprinse în anexa N vor fi înregistrate în evidenŃa ISCIR-INSPECT IT, iar 
verificarea tehnică oficială va putea fi efectuată şi de RSVTI al unităŃii deŃinătoare, numai cu acordul 
scris al ISCIR-INSPECT IT. 

 
 
 
 
 



 

ANEXA D 
 

ROMÂNIA 
InspecŃia de stat pentru 

controlul 
cazanelor, recipientelor sub 
presiune şi instalaŃiilor de 

ridicat 
- ISCIR - 

Proces–verbal 
de verificare tehnică 

nr. ……………. 

INSPECłIA 
TERITORIAL Ă…………… 
Adresa……………………….
. 
Telefon………………………
. 
Fax…………………………
… 

 
Încheiat astăzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi 

Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi PrescripŃiilor tehnice, 
ColecŃia ISCIR, la ……………………………………………………………………. tip………………… cu numărul 
de fabricaŃie/inventar …………… şi cartea instalaŃiei nr. ………… având parametrii ultimei verificări 
……….……………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 Denumirea agentului economic …………………………………………………… din localitatea 
………………………. str. …………………………………… nr. …….. judeŃ/sector ……………………. CUI 
…………… . 
 Verificarea s-a efectuat la ……………………….. din localitatea ………………………………… str. 
………………………..…….  nr. ……..  judeŃ/sector …….………………….. ……………………….. 
 Subsemnatul¹) ………………………………..………am constatat următoarele:  
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
 
 Am dat următoarele dispoziŃii : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
 După această verificare s-a admis²) ………………………………..………………………………... 
……………………………………………………………………………..………………………………….. 
 ScadenŃa următoarei verificări se fixează la data de ………………………………………………... 
 Pentru această verificare se va plăti suma de …..………… lei de către …………………………… din 
localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… judeŃ/sector ……………… în cont 
…………………………… deschis la Banca ……………………… filiala …………………………… 
 
                                                                                       Am luat la cunoştinŃă            
 
Organ de                           Directorul agentului                        Responsabil cu                Delegatul agentului 
verificare                              economic sau                             supravegherea şi               economic montator, 
                                              delegatul său                             verificarea tehnică                    reparator 
 
……………                         ………………                              ..………………                ..…………… 
…………                      ……………                         ……………               .…………. 
 
¹) FuncŃia, numele şi prenumele. 
²) Se vor înscrie parametrii de funcŃionare ai instalaŃiei, funcŃie de felul ( tipul ) acesteia. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

MODEL DE AUTORIZA łIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA  
ŞI VERIFICAREA TEHNIC Ă A INSTALA łIILOR  (RSVTI) 

 
INSPECłIA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
      CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB 
PRESIUNE ŞI INSTALAłIILOR DE RIDICAT 
ISCIR-INSPECT IT…………………………….. 

 
 

AUTORIZAłIE  PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA  
TEHNICĂ A INSTALAłIILOR 

 
 
 

AUTORIZA łIA Nr. x).......................... 
 

Numele şi prenumele ............................... Data şi locul naşterii..................... 
Cod numeric personal……………………...................................................... 

 
 În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. ....................... din ............................ a 
agentului economic ...........................................………….......... se autorizează să execute în cadrul 
unităŃii: 
 

 a) supravegherea xx) .....................……………………………................ din dotarea sau 
folosinŃa agentului economic. 

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

INSPECTOR ŞEF, 
 

(Semnătura, ştampila) 
 

 
 
 


