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COMUNICAT 

privind avizul obligatoriu de instalare la instalaţiile de distribuţie  
gaz petrolier lichefiat (GPL) la autovehicule 

 
 
 

Având în vedere Ordinul ANAF nr. 1849/17.06.2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare 
a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice 
- benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, cu privire la  
solicitarea Avizului obligatoriu de instalare emis de către ISCIR, 
 
Pentru punerea la dispoziţia celor interesaţi a unor informaţii utile, 
 
Prezentăm următoarele: 
 
1. Pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, ce au fost amplasate-instalate 

înainte de 10 iunie 2010, instalarea-amplasarea acestora s-a efectuat pe baza unui proiect de 

amplasare-instalare avizat de ISCIR-INSPECT iar autorizarea funcţionării instalaţiilor a fost 

obţinută conform prevederilor pct. 5 din prescripţia tehnică PT C8-2003, aprobată prin Ordinul 

ministrului Economiei şi Comerţului nr. 309/2003 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

910 bis din 19 decembrie 2003. 

2. Pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, ce au fost instalate/montate după 

10 iunie 2010, instalarea/montarea  acestor instalaţii se face numai după obţinerea, în 

prealabil, de la ISCIR, a avizului obligatoriu de instalare iar autorizarea funcţionării instalaţiilor 

se obţine conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C8-2010, aprobată prin Ordinul 

ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 663/2010 publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 385 bis din 10 iunie 2010. 

 
 
 

Eugen-Lucian Trifan 
 

Inspector de Stat Şef 
 


