
 

ORDIN   Nr. 720 din 26 octombrie 2004 
pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueazã evaluarea 

conformitãþii echipamentelor sub presiune 
 

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1044 din 11 noiembrie 2004 
 
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) ºi ale art. 24 lit. d) din Hotãrârea 
Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a 
echipamentelor sub presiune, 
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea 
Ministerului Economiei ºi Comerþului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 
 
    ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobã Lista organismelor recunoscute care efectueazã evaluarea conformitãþii 
echipamentelor sub presiune, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul 
ordin. 
    ART. 2 
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului 
economiei ºi comerþului nr. 93/2003 privind aprobarea Listei organismelor notificate 
care efectueazã evaluarea conformitãþii echipamentelor sub presiune, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 3 septembrie 2003. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
p. Ministrul de stat, 

ministrul economiei ºi comerþului, 
Iulian Iancu, 

secretar de stat 
 

ANEXA 1 
 

LISTA 
organismelor recunoscute care efectueazã evaluarea conformitãþii echipamentelor sub 

presiune 
 
________________________________________________________________________________ 
Denumirea ºi  Nr. de        Produsul/grupa   Procedura de   Hotãrârea Guvernului 
adresa        identificare  de produse       evaluare/      nr. 584/2004, 
organismului  în Registrul  care va fi       sarcini        art. 13 
              organismelor  evaluat          specifice 
              recunoscute 
________________________________________________________________________________ 
ISCIR CERT         02       Construcþii      - Controlul    Anexa nr. 4 
din cadrul                  metalice,        intern al      Modulul A1 
Inspecþiei de               rezervoare,      producþiei cu 
Stat pentru                 cisterne,        supravegherea 



Controlul                   containere       evaluãrii 
Cazanelor,                  metalice,        finale 
Recipientelor               radiatoare       - examinare    Modulul B 
sub Presiune                ºi cazane        EC de tip 
ºi                          pentru încãlzire - examinare EC Modulul B1 
Instalaþiilor               centralã,        a proiectului 
de Ridicat                  generatoare      - asigurarea   Modulele D ºi D1 
(ISCIR),                    de abur, þevi    calitãþii 
str. Sfântul                din fontã ºi     producþiei 
Elefterie                   oþel,            - asigurarea   Modulele E ºi E1 
nr. 47 - 49,                semifabricate    calitãþii 
sectorul 5,                 din metale       produsului 
Bucureºti                   feroase,         - verificarea  Modulul F 
                            tragere la rece, produsului 
                            laminare la      - verificarea  Modulul G 
                            rece, trefilare, EC a unitãþii 
                            prelucrare       de produs 
                            aluminiu         - asigurarea   Modulul H 
                                             totalã a 
                                             calitãþii 
                                             - asigurarea   Modulul H1 
                                             totalã a 
                                             calitãþii 
                                             suplimentatã 
                                             cu examinarea 
                                             proiectului ºi 
                                             supravegherea 
                                             specialã a 
                                             evaluãrii 
                                             finale 
________________________________________________________________________________ 
 

--------------- 


