
 

 

SERIE NOUA 

 

REVISTA - Buletinul Informativ Tehnic al Instalațiilor sub Presiune și de Ridicat 

(BIT) este reeditata prin colaborarea remarcabila intre ASPIR—ISCIR—AGIR. 

Asociatia profesionala ASPIR vine in intampinarea dorintelor personalului tehnic 

din domeniu si pune imediat in practica una dintre propunerile importante formulate de 

catre membrii si invitatii la Simpozionul organizat la Baile Tusnad - reeditarea Revistei 

de specialitate BIT. 

Revista BIT, prin apariția sa trimestrială, își propune ca prin tematicile abordate și 

prin soluțiile oferite de oameni competenți în domeniu să fie cel mai puternic instrument 

de lucru din domeniul ISCIR pentru: 

- proiectantii de echipamente si instalatii;  

- societatile care efectueaza operatiuni specifice de montare/instalare, reparare, 

intretinere, supraveghere, punere in functiune, autorizare in functionare, verificari tehnice 

in utilizare, tratarea/conditionarea apei, spălarea chimică şi conservare a echipamentelor; 

- personalul tehnic de specialitate atestat/autorizat ISCIR: RSL, RTS, RVT, RADTE, 

RADTI/P/A, RSVTI, RTEND, RTED, RVTA; 

- personalul de deservire: fochisti, laboranti operatori centrale termice, automatisti pentru 

supravegherea şi întreţinerea cazanelor, operatori umplere recipiente GPL, imbuteliatori 

fluide sub presiune, macaragii, stivuitoristi, liftieri, mecanici-trolisti, manevranti; 

- personalul auxiliar de deservire: legători de sarcină pentru macarale, manevranti;  

- personalul specializat in suduri pentru otel, aluminiu si aliaje din aluminiu, operatorii in 

sudare PEHD; 

- proprietarii/detinatorii/utilizatorii de echipamente sub presiune si instalatii de ridicat;  

- producatorii/distribuitorii care introduc pe piata din Romania echipamente si instalatii;  

- societatile care efectueaza cursuri de formare profesionala.  

Toti “participanți” în această ecuație a siguranței in domeniu, vor avea 

posibilitatea de a fi informați, îndrumați, ajutați in mod responsabil de catre profesionisti.  



Ne propunem să cooptam în această revistă tehnică cei mai reputați profesori din 

domeniu, cercetători, doctoranzi, inspectori de specialitate din cadrul ISCIR, membrii 

ASPIR care să contribuie prin articole de o înaltă ținută științifică, dar mai ales prin 

aplicabilitatea temelor abordate în rezolvarea unor probleme curente din activitatea 

dumneavoastră. 

Din sumar: 

- Aspecte legislative (dezbateri și interpretări ale legislației în vigoare) 

- Avarii- accidente (cauze, manifestare, consecințe) 

- Constatari ISCIR 

- Din experiența noastră (noutăți tehnico-științifice, omologări, metode de investigații) 

- Operatorul RSVTI și siguranța în exploatare a echipamentelor ce intră sub incidența 

ISCIR 

- Rubrica personalului tehnic de specialitate 

- Rubrica personalului de deservire si personalului auxiliar de deservire 

- Echipamente si instalatii: istoric, prezent si tendinte 

- Pregatirea profesionala a specialistilor  

- Dumneavoastră întrebați, un specialist vă raspunde 

- Activitati/ actiuni intreprinse/propuse de catre membrii Asociatiei ASPIR  

Prima apariție a Revistei BIT va fi in luna iunie.2014. 

Revista va putea fi achiziționată prin abonamente anuale cu livrarea la sediul 

firmei/domiciliul beneficiarului de pe teritoriul Romaniei sau prin achiziție de la sediul 

Asociatiei ASPIR. 

Prețul unei apariții este de 68 RON/buc. 

Prețul unui abonament anual este de 250 RON. Pentru membrii ASPIR cu cotizația 

plătită la zi prețul unui abonament va fi de 230 RON. 

Pentru abonament vă rugăm să completați TALONUL de mai jos iar apoi să-l transmiteți 

prin poștă sau e-mail la adresa office@aspir.org.ro împreună cu copia documentului care 

atestă efectuarea plății abonamentului în contul ASPIR: 

RO95 BACX 0000 0007 6606 6001 deschis la Unicredit Țiriac Sucursala Panduri. 

Cod Inregistrare Fiscala (CIF): 30625630/2012 
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