MINISTERUL ECONOMIEI,
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
I.S.C.I.R.
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

17.10.2012

COMUNICAT

Având în vedere solicitările de clarificare a unor probleme legate de
acceptarea lucrărilor de montare/reparare și prelungirea termenelor de valabilitate a
autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor prevăzute în Anexa 2 la Legea nr.
64/2008 și având in vedere referatul nr. 80301/12.10.2012, întocmit de către DISPR,
precum și următoarele:
prevederile art. 4 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în
condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, republicată,
ținând seama de prevederile art. 2, lit. b) și art. 5, alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu
modificările și completările ulterioare,
în scopul respectării prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR cu privire la
prelungirea autorizării funcţionării instalațiilor/echipamentelor și acceptarea începerea
lucrărilor de montare și reparare,
întrucât după apariția Hotărârii Guvernului nr. 1139/2010 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 prescripțiile tehnice ISCIR referitoare
la instalații/echipamente nu au fost modificate în raport prevederile legate de
prelungirea autorizării funcţionării instalațiilor/echipamentelor și acceptarea începerii
lucrărilor de montare și reparare,
din perspectiva existenței COMUNICATULUI nr. 310/11.01.2011 emis de către
Inspectorul de Stat Șef al ISCIR, prin care se face referire la anumite activități din
domeniul clasic desfășurate de către ISCIR,
din analiza Ordinelor nr. 49/20.01.2011 și nr. 93/04.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare, emise de către inspectorul de Stat Șef al ISCIR, referitoare la
desfășurarea unor activități din domeniul clasic (abrogate),
în completarea Ordinului nr. 57/07.06.2012 emis de către Inspectorul de Stat
Șef al ISCIR, referitoare la desfășurarea unor activități din domeniul clasic, deoarece
există activități necuprinse în acest ordin,
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Vă comunicăm următoarele:
1. prelungirea
termenului
de
valabilitate
al
autorizării
instalațiilor/echipamentelor se efectuează de către ISCIR, cu
prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

funcţionării
respectarea

2. acceptarea începerii lucrărilor de montare/reparare se efectuează de către
ISCIR pentru instalațiile/echipamentele la care prin prescriptiile tehnice este prevazut
acest lucru.

INSPECTOR DE STAT ȘEF
ing. Marian Răducanu
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