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MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

 
Adresă: str. G-ral. Vasile Milea, nr. 32 - 34, cod 332047, Petroşani,  jud. Hunedoara - ROMÂNIA 

Tel:(40) 254 541 621; (40) 254 541 622; Fax: (40) 254 546 277 
Nr.Reg.Com. J20/1504/1992, CUI 2664676; IBAN: RO18RNCB0165020175140001 BCR Petroşani 

E-mail: insemex@insemex.ro Web:  http://www.insemex.ro 
 

CRITERII PENTRU DESFĂŞURAREA SERVICIULUI DE INSTRUIRE 

SPECIALIZATĂ ŞI AUTORIZARE / REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE 

ANGAJATE DE O PERSOANĂ JURIDICĂ SAU A PERSOANELOR FIZICE 

AUTORIZATE (P.F.A.) CU RESPONSABILITĂŢI PE LINIA DESFĂŞURĂRII 

UNOR ACTIVITĂŢI ÎN LEGĂTURĂ CU ECHIPAMENTELE TEHNICE ŞI 

INSTALAŢIILE ELECTROMECANICE DIN SPAŢIILE INDUSTRIALE CU 

PERICOL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE 

 

1. OBIECT   

Pregătirea de specialitate teoretică şi practică a persoanelor fizice care coordonează sau 

au responsabilităţi pe linia desfăşurării activităţilor de proiectare, producţie, montare, punere în 

funcţiune, întreţinere, inspecţie şi reparare a echipamentelor tehnice şi instalaţiilor electromecanice 

din spaţiile industriale cu pericol de atmosfere explozive, precum şi autorizarea / reautorizarea 

persoanelor fizice de a desfăşura aceste activităţi, inclusiv instruirea persoanelor de execuţie din 

subordine pentru a efectua diferite operaţii menţionate în programele de lucru sau instrucţiunile de 

operare a echipamentelor şi instalaţiilor. 

 

NOTĂ – Autorizarea / reautorizarea nu înseamnă, în niciun fel, delegarea obligaţiilor INSEMEX Petroşani, în 

domeniile reglementate ale certificării, încercărilor, instruirii şi autorizărilor de specialitate, inclusiv pentru 

persoane fizice, precum şi a unor avize de specialitate privind conformarea cu cerinţe de securitate pentru 

care a fost desemnat, acreditat sau recunoscut. 

 

2. STATUTUL LEGAL AL SERVICIULUI 

Domeniul reglementat prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006 

publicată în MO Partea I nr. 646 din 26.07.2006. 

 

NOTĂ - Serviciul este oferit tuturor persoanelor fizice angajate de o persoană juridică şi persoanelor fizice 

autorizate (P.F.A.) care doresc să aibă autorizată pregătirea specifică necesară pentru a desfăşura activităţi 

de producţie, de coordonare sau de servicii, în spaţii industriale cu pericol de atmosfere explozive, fără a 

introduce în  sistemele de muncă, factori dependenţi de executanţi, care generează riscul de aprindere a 

unor atmosfere potenţial explozive, evenimente cu urmări catastrofale. 
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3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE INSTRUIRE SPECIALIZATĂ ŞI DE 

AUTORIZARE / REAUTORIZARE ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT 

Persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) 

care doresc să participe la procesul de instruire specializată şi de autorizare / reautorizare în 

domeniul reglementat, trebuie să ȋndeplinească următoarele cerinţe: 

- să aibă pregătire tehnică (studii medii şi/sau studii superioare absolvite pe profil tehnic); 

- să aibă vechime de minim 1 an ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea sau ȋn 

domeniul tehnic. 

Persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) 

care doresc să obţină autorizaţie pentru activitatea de proiectare ȋn domeniul reglementat, trebuie 

să aibă absolvite studii tehnice superioare. 

 

4. DESCRIEREA SERVICIULUI DE INSTRUIRE SPECIALIZATĂ ŞI DE AUTORIZARE / 

REAUTORIZARE ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT 

 
a) Serviciul de instruire specializată se adresează persoanelor fizice angajate de o 

persoană juridică sau persoanelor fizice autorizate (P.F.A.) care sunt nominalizate să coordoneze, 

controleze sau au responsabilităţi în activităţile desfăşurate în legătură cu echipamentele tehnice şi 

instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă a atmosferelor 

explozive, persoane care nu au mai beneficiat de forme de instruire de specialitate în domeniu sau 

care doresc să se perfecţioneze cu noile reglementări în domeniu, inclusiv pentru a parcurge 

procesul de autorizare, conform punctului b) de mai jos. 

 
NOTĂ - Serviciul de instruire specializată se adresează persoanelor fizice angajate de o persoană juridică 

sau persoanelor fizice autorizate (P.F.A.) care, prin pregătirea profesională anterioară, au suficiente 

cunoştinţe în domeniul tehnic pentru a putea asimila datele specifice activităţilor în legătură cu 

echipamentele tehnice şi instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă 

a atmosferelor explozive. Această activitate de instruire urmăreşte asimilarea cunoştinţelor necesare formării 

unei educaţii de securitate a muncii pentru cei care lucrează în sistemele de muncă în care există riscul de 

explozie, respectiv de desfăşurare a activităţii în condiţii de securitate, şi nu urmăreşte reorientarea 

profesională. 

 
b) Serviciul de autorizare / reautorizare se adresează persoanelor fizice angajate de o 

persoană juridică sau persoanelor fizice autorizate (P.F.A.) care au parcurs programa de  instruire 

specializată şi au acumulat necesarul de cunoştinţe şi deprinderi specifice domeniului şi solicită 

atestarea capabilităţii lor de a desfăşura activităţi în legătură cu echipamentele tehnice şi 

instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă a atmosferelor 

explozive. Prin activitatea de autorizare / reautorizare, persoanele fizice angajate de o persoană 

juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) fac dovada capabilităţii lor profesionale de a 

efectua lucrări, de a coordona efectuarea lucrărilor, de a inspecta, supraveghea, controla şi 

confirma calitatea lucrărilor efectuate, precum şi calitatea de a instrui personalul de execuţie din 
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subordine, asupra modului cum trebuie să efectueze operaţii specifice activităţilor care se 

desfăşoară la locul de muncă.  

Având în vedere evoluţia tehnicilor în domeniu, precum şi evoluţia legislaţiei de specialitate 

care conţine cerinţe de securitate, pentru a exista certitudinea menţinerii unor calităţi cognitive 

necesare privind capabilitatea profesională specifică, periodic, la trei ani, procesul de 

autorizare / reautorizare trebuie parcurs de către toate persoanele fizice angajate de o persoană 

juridică sau de persoanele fizice autorizate (P.F.A.) care continuă să fie implicate în activităţile 

specifice, desfăşurate în legătură cu echipamentele tehnice şi instalaţiile electromecanice din 

spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă a atmosferelor explozive.  

 
5. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROCESELOR DE INSTRUIRE SPECIALIZATĂ ŞI DE 

AUTORIZARE / REAUTORIZARE ÎN DOMENIUL REGLEMENTAT 

  Atât serviciul de instruire specializată cât şi cel de autorizare / reautorizare, se desfăşoară la 

sediul INSEMEX Petroşani, pe baza tarifelor precizate în deviz pentru serviciile respective. 

Serviciile de instruire şi autorizare / reautorizare la sediul agenţilor economici  care solicită serviciul 

sau la sediile altor agenţi economici care pot asigura desfăşurarea acestor activităţi pe plan 

regional, fac obiectul unor negocieri separate, care au în vedere drepturile de cazare şi transport 

necesare deplasării lectorilor INSEMEX la locul unde se solicită efectuarea serviciilor.  

Organizarea sesiunilor de seminarizare sau examinare la sediul beneficiarului este posibilă 

cu condiţia ca: 

- să existe un număr minim de 15 persoane ȋnscrise la sesiunea respectivă;  

- beneficiarul să asigure lectorilor INSEMEX spaţiul şi condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea seminarizarii sau examinarii şi să asigure cazarea lectorilor INSEMEX pe perioada 

desfăşurării sesiunii de seminarizare sau examinare; 

- beneficiarul să asigure şi să achite cazarea lectorilor INSEMEX pe perioada desfăşurării 

sesiunii de seminarizare sau examinare, la unităţi de cazare de 3 stele. 

  Desfăşurarea serviciilor de instruire specializată, respectiv de autorizare / reautorizare se 

face numai cu personal specializat desemnat şi comunicat solicitatorilor, de către INSEMEX 

Petroşani. 

  Serviciile de instruire, respectiv de autorizare / reautorizare se fac în baza solicitărilor scrise 

adresate de către persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.). 

  Solicitările scrise se transmit la: 

    INCD INSEMEX - GANEx Petroşani 

    Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, Cod 332047 Petroşani, Jud. Hunedoara 

    Fax: (++4)054 546277, Tel.: 054-541621/054-541622 

    E-mail : insemex@insemex.ro ;  http:/www.insemex.ro 

  Pe baza acestor solicitării, reprezentanţii INSEMEX - GANEx Petroşani, desemnaţi ca 

responsabili, vor întocmi contracte sau devize, după caz, având în vedere tarifele stabilite. 
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 Tariful perceput pentru serviciile de instruire, respectiv de autorizare / reautorizare 

care se desfăşoară la sediul INSEMEX Petroşani este de 225 lei/persoană/zi de activitate 

(instruire sau verificare ȋn vederea autorizării /reautorizării) + TVA. 

 Tariful perceput pentru serviciile de instruire, respectiv de autorizare / reautorizare 

care se desfăşoară la sediile altor agenţi economici este de maxim 305 lei/persoană/zi de 

activitate (instruire sau verificare ȋn vederea autorizării /reautorizării) + TVA pentru un 

număr de 15 persoane şi scade odată cu creşterea numărului de persoane ȋnscrise la 

sesiunea respectivă. 

 Procesele de instruire, respectiv de autorizare / reautorizare, sunt iniţiate conform graficului 

cu programarea sesiunilor de seminarizare/examinare. 

 Procesele de instruire, respectiv de autorizare / reautorizare se desfăşoară pe baza 

programei cu tematici adecvate activităţilor solicitatorului, transmise anterior începerii proceselor 

respective, asupra cărora solicitatorul îşi poate exprima acceptul, refuzul sau solicitările 

suplimentare, după caz, având în vedere specificul activităţilor pe care le desfăşoară. 

 Procesul de instruire (seminarizare) se desfăşoară de regulă, pe parcursul a trei zile şi 

se încheie printr-un document scris, eliberat de către INSEMEX - GANEx Petroşani, de confirmare 

a participării persoanelor la etapa respectivă. Acest document nu înseamnă însă, în niciun fel, 

document de autorizare. 

   La încheierea acestui proces solicitatorul acestui serviciu are obligaţia să achite suma 

prevăzută în deviz pentru procesul de instruire. 

 Procesul de autorizare / reautorizare (examinare) se desfăşoară de regulă, pe parcursul 

a două zile, prin activităţi  de verificare a cunoştinţelor de specialitate, teoretice şi practice, din 

programa difuzată, prin teste, interviuri şi evaluarea unor lucrări (proiecte, documentaţii). Aceste 

activităţi sunt consemnate de către lectorii INSEMEX care au făcut verificarea, într-un proces 

verbal, datat, la care se  ataşează documentele de verificare rezultate. 

Solicitarea de ȋnscriere la examinare, ȋn vederea autorizării, trebuie trimisă la sediul 

INSEMEX Petroşani, ȋn termen de o lună până la şase luni de la participarea la instruire 

(seminarizare). Dacă se depăşeşte acest termen, trebuie reluat procesul de instruire. 

 Dacă solicitarea de reautorizare se depune ȋnainte de expirarea AUTORIZAŢIEI, persoana 

fizică angajată de o persoană juridică sau persoana fizică autorizată (P.F.A.) poate urma numai 

procesul de autorizare / reautorizare, fără a urma şi procesul de instruire.  

 Dacă solicitarea de reautorizare se depune după ce AUTORIZAŢIA a expirat, persoana 

fizică angajată de o persoană juridică sau persoana fizică autorizată (P.F.A.) va urma atât procesul 

de instruire cât şi cel de autorizare. 

Procesul de autorizare / reautorizare se încheie printr-un document, denumit 

AUTORIZAŢIE, prin care se confirmă  capabilitatea persoanei fizice, a cărui nume este înscris în 

conţinutul documentului, de a desfăşura activităţi în legătură cu echipamentele tehnice şi 

instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă a atmosferelor 

explozive.  
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Eventualele limitări privind activităţile ce pot fi desfăşurate de către persoanele autorizate, 

vor fi înscrise în documentul respectiv. 

Aceste persoane pot avea responsabilităţi sau pot coordona desfăşurarea unor activităţi  de 

proiectare, asigurare a calităţii activităţii de producţie, montare, punere în funcţiune, întreţinere, 

inspecţie şi reparare a echipamentelor tehnice şi instalaţiilor electromecanice din spaţiile   

industriale cu pericol de atmosfere explozive, precum şi instruirea persoanelor de execuţie din 

subordine pentru a efectua diferite operaţii menţionate în programele de lucru sau în    

instrucţiunile de operare a echipamentelor şi instalaţiilor. 

La încheierea acestui proces, solicitatorul acestui serviciu are obligaţia să achite suma, 

prevăzută în deviz, pentru procesul de autorizare / reautorizare. 

 INSEMEX - GANEx Petroşani păstrează 6 ani procesele verbale precum şi evidenţa 

autorizațiilor eliberate, în care se precizează şi data expirării acestor documente. 

 Responsabilitatea reluării periodice a procesului de atestare intră în responsabilitatea   

persoanelor juridice şi a persoanelor fizice autorizate (P.F.A.).  

 INSEMEX - GANEx Petroşani va comunica la cerere, odată cu programa tematică, actele    

normative în vigoare la care face referire procesul de instruire şi autorizare,  standardele naţionale 

şi internaţionale ce conţin cerinţe de securitate aplicate, care trebuie să fie procurate de către 

agenţi economici, pentru a fi permanent la dispoziţia personalului autorizat. 

 Persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) 

care nu au dovedit, prin procesul de verificare a cunoştinţelor, că întrunesc criteriile de 

autorizare/reautorizare pentru a desfăşura activităţi în legătură cu echipamentele tehnice şi 

instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de formare şi existenţă a atmosferelor 

explozive, pentru a obţine autorizaţia, trebuie să reia procesul de instruire şi cel de 

autorizare/reautorizare, cu implicaţiile financiare precizate anterior. 

 Fiecare persoană fizică angajată de o persoană juridică sau persoana fizică autorizată 

(P.F.A.) care solicită ȋnscrierea la examinare în vederea autorizării / reautorizării, va prezenta 

dovezi eliberate de agentul economic la care este angajat, din care să rezulte funcţia şi locul de 

muncă. 

 Serviciile de instruire şi autorizare/reautorizare se fac pe baza unor programări, transmise 

solicitanţilor la cererea acestora. 

Orice servicii suplimentare, necesare desfăşurării în bune condiţii a proceselor de instruire, 

inclusiv obţinerea de documentaţii care fac obiectul regimului pentru drepturile de autor, fac 

obiectul unor negocieri separate. 

 
Anexe: 
- Programa tematică; 
- Graficul cu programarea sesiunilor de seminarizare şi examinare la sediul INSEMEX Petroşani, pe anul ȋn curs. 

 

 


