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COMUNICAT 

privind acceptarea lucrărilor de instalare/montare 

Ca urmare a solicitărilor unor persoane juridice autorizate, pentru abordarea unitară a 
modului de efectuare a unor activităţi specifice în cadrul ISCIR referitoare la avizul 
obligatoriu de instalare pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
cu privire la avizul obligatoriu de montare pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în 
anexa nr. 1^3 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, vă comunicăm că până la modificarea și completarea prescripțiilor tehnice, 
conform dispozițiilor Legii nr. 49/2019, se aplică următoarele: 
I. Pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 din Hotărârea Guvernului 
nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare: 
- La momentul actual, avizul obligatoriu de instalare pentru instalațiile/echipamentele 
prevăzute în anexa nr. 1^2 din Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și 
completările ulterioare se acordă numai instalațiilor/echipamentelor prevăzute în 
prescripţiile tehnice PT C1-2010 și PT C8-2010, cu respectarea condițiilor și cerințelor 
prevăzute de către acestea. 
II. Pentru instalațiile/echipamente prevăzute în anexa nr. 1^3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare:  
1) Montarea instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1^3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare se efectuează cu 
respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR în vigoare, aplicabile fiecărui tip de 
instalație/echipament din anexa mai sus-menționată. 
2) La momentul actual, în prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare nu există prevederi 
aplicabile cu privire la emiterea avizelor obligatorii de montare. 
În conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile, în vigoare, 
confirmarea/acceptarea lucrărilor de montare, acolo unde este prevăzută efectuarea 
acestor activităţi se realizează prin întocmirea procesului verbal de acceptare a începerii 
lucrărilor de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, iar pentru 
instalaţiile/echipamentele prevăzute în Anexa nr. 10 a Metodologiei privind autorizarea 
operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din 
domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată cu Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei 
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
nr. 130/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395/06.06.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal se întocmeşte de către operatorul 
RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2), lit. 
p^1 din metodologia menţionată anterior. 

Totodată precizăm că cele menţionate mai sus au la bază cadrul legislativ în vigoare, în 
ultima perioadă de timp nefiind efectuate modificări ale reglementărilor ISCIR aplicabile. 

Ionel-Emanuel Oproiu 
Inspector de Stat Şef 


