MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

11.09.2018

COMUNICAT
privind echipamentele pentru agrement
Pentru punerea la dispoziția celor interesați a unor informații utile referitoare la
echipamentele pentru agrement prezentăm modul în care se aplică prevederile Legii nr.
64/2008, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 435/2010, ale Prescripției Tehnice
PT R19-2002 și ale Prescripției Tehnice PT CR4-2009, în cazul acestor echipamente.
1. Un echipament pentru agrement se definește, la modul general, ca fiind: ”orice
utilaj, instalaţie sau dispozitiv acţionat prin forţa ori greutatea omului, electric,
pneumatic, hidraulic, mecanic şi/sau prin orice altă/alte sursă/surse de energie, ce
funcţionează pe un amplasament temporar ori definitiv şi care este destinat
agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor”.
2. Înainte de introducerea pe piaţă a unui echipament pentru agrement, producătorul
sau reprezentantul său autorizat ori importatorul trebuie să solicite unui organism de
certificare desemnat evaluarea conformităţii echipamentului în cauză cu cerinţele
esenţiale de securitate aplicabile (printre documentele necesare acestei evaluări
numărându-se și lista standardelor, a specificaţiilor tehnice de referinţă şi/sau a
reglementărilor aplicate pentru proiectarea şi execuţia echipamentelor de agrement)
şi emiterea unui certificat de conformitate, care va însoţi produsul.
3. Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz,
trebuie să inscripţioneze pe echipamentele pentru agrement, vizibil, lizibil şi durabil,
următoarele informaţii:
a. Denumirea echipamentului;
b. Codul de identificare al echipamentului pentru agrement;
c. Seria;
d. Anul de fabricare;
e. Producător/reprezentant autorizat al producătorului/importator (denumirea
completă, adresa sediului, datele de contact);
f. Caracteristicile tehnice, după caz:
i. limita de vârstă pentru utilizarea echipamentelor;
ii. greutatea maximă admisă;
iii. înălţimea maximă admisă;
iv. numărul maxim de utilizatori admis;
v. viteza maximă admisă a echipamentelor de agrement.
g. Numărul certificatului de conformitate (dacă este cazul)*).
*) Se va inscripţiona numărul certificatului de conformitate pe echipamentul de
agrement numai dacă acesta este certificat conform prevederilor art. 3, alin. (2) din
H.G. nr. 435/2010 sau dacă legislaţia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori a
unui stat care este parte a Acordului constituind Spaţiul Economic European sau a
Turciei prevede certificarea conformităţii.

4. În funcție de caracteristicile tehnice ale echipamentului pentru agrement, prevăzute
la pct. 3, acesta poate fi:
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a. echipament pentru spaţii de joacă - echipament pentru agrement, acţionat
exclusiv prin greutatea sau forţa fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în
special de copii, pe un spaţiu de joacă, temporar ori permanent sau
b. echipament pentru parcurile de distracţii - echipament pentru agrement care
NU este destinat spaţiilor de joacă;
5. Locurile unde se instalează echipamentele definite conform pct. 4 sunt:
a. spaţiu de joacă - perimetru delimitat şi amenajat pentru jocul copiilor, în
care este instalat cel puţin un echipament pentru spaţiile de joacă;
b. parc de distracţii - perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în
care este instalat cel puţin un echipament pentru parcurile de distracţii,
temporar sau definitiv.
6. Administratorul parcului de distracţii, indiferent dacă parcul de distracţii se află pe
un amplasament temporar sau definitiv are obligațiile prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 435/2010, art. 6, alin. (1).
7. În cazul unui echipament de agrement destinat, montat (instalat) și utilizat în cadrul
parcurilor de distracții (pct. 4.b. coroborat cu pct. 5.b.) sunt aplicabile și prevederile
Legii nr. 64/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, ale Prescripției Tehnice PT
R19-2002 și ale Prescripției tehnice PT CR4-2009.
8. Deţinătorul echipamentului de agrement prevăzut la pct. 7 are obligațiile prevăzute
în Legea nr. 64/2008, în Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 și în Prescripția Tehnică
PT R19-2002.
9. În cazul unui echipament de agrement prevăzut la pct. 7 este necesară autorizarea
persoanelor juridice de către ISCIR în conformitate cu cerințele Prescripției tehnice
PT CR4-2009 pentru efectuarea activităţii de montare și este necesară autorizarea
funcționării acestor echipamente în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 și
ale Prescripției Tehnice PT R19-2002.
10. Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în
utilizare la echipamentele prevăzute la pct. 7 se efectuează de către Compania
Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub
Presiune – CNCIR S.A., în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice PT R192002.
11. Autorizarea funcționării echipamentelor prevăzute la pct. 7 se efectuează de către
ISCIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, ale Hotărârii Guvernului nr.
1340/2001 și ale Prescripției Tehnice PT R19-2002.
12. Utilizarea/exploatarea, repararea, întreținerea și revizia echipamentelor prevăzute
la pct. 7 se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, ale Prescripției
Tehnice PT R19-2002 și a celorlalte prescripții tehnice aplicabile.

Sorin Marian Roman
Inspector de Stat Șef
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