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

SE APROBĂ,
Răzvan-Dumitru Ciurciubişi
p.Inspector de Stat Şef
Propun aprobarea,
Daniel Cătălin Motounu
Director Direcția Inspecție,
Supraveghere a Pieței și Reglementare

REFERAT
pentru modificarea și completarea Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR
nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare

I. Scop
Prin prezentul proiect de ordin se completează cadrul de reglementare în domeniul
echipamentelor pentru spații de joacă
II. Cadrul de reglementare în vigoare
a) Prin Legea nr. 49/2019 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi
pentru modificarea altor acte normative au fost introduse în cadrul
instalațiilor/echipamentelor care se supun regimului de supraveghere al ISCIR și
echipamentele pentru spațiile de joacă, conform pct. 13 al anexei nr. 4.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, verificările tehnice în vederea admiterii
funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele
prevăzute în anexa nr. 4 se realizează de către persoane fizice şi juridice
autorizate în acest scop.
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2) din Legea nr. 64/2008,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuarea fără autorizaţie
a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, autorizarea de funcţionare,
admiterea funcţionării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreţinerea,
exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
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b) În prezent echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de
distracţii şi spaţiilor de joacă au rămas reglementate prin prescripția tehnică PT
R19-2002.
În conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT R19-2002, pct. 6.2.4
respectiv 6.2.5, verificările pentru autorizarea funcționării respectiv verificarea
tehnică periodică este prevăzut a se realiza de către inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR, iar în cazul reamplasării instalației/echipamentului înaintea
termenului fixat pentru verificarea tehnică următoare, autorizaţia de funcţionare
pe noul amplasament se eliberează de către deţinător în urma unei verificări
tehnice efectuate de către operatorul RSVTI propriu.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei și Comerțului nr.
4/2006 privind modificarea prescripției tehnice PT R19-2002, echipamentele
pentru spaţiile de joacă concepute sau destinate pentru a fi utilizate în special de
copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi
destinate folosirii pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent, nu
necesită autorizaţie de funcţionare de la ISCIR.
III. Necesitatea elaborării proiectului de ordin
a) Din analiza actelor normative menționate la pct. II, lit. a) și b) rezultă existența
unor prevederi diferite referitoare la efectuarea verificărilor tehnice la
echipamentele pentru spații de joacă, trebuind să se respecte dispozițiile Legii nr.
64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
b) Ținând seama de nerealizarea în termenul prevăzut de art. VII din Legea 49/2019,
a modificării și completării Hotărârii Guvernului 1340/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, în mod implicit ISCIR se
află în imposibilitatea modificării și completării prescripțiilor tehnice aplicabile
instalațiilor/echipamentelor reglementate de Legea nr. 64/2008, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, inclusiv a prescripției tehnice PT R19-2002.
c) De la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2019 și până în prezent la ISCIR au fost
primite mai multe solicitări de clarificare ale aspectelor menționate la pct. II,
printre solicitanți aflându-se atât autorități locale cât și persoane fizice și juridice,
deținători de echipamente pentru spații de joacă.
d) Pentru stabilirea unui cadru legal care să reglementeze efectuarea verificărilor
tehnice la echipamentele pentru spații de joacă, până la intrarea în vigoare a
prescripțiilor tehnice prevăzute la art. IV din Legea nr. 49/2019 se impune
emiterea unui ordin al Inspectorului de Stat Șef al ISCIR prin care să se
reglementeze aceste aspecte, astfel încât să fie asigurate măsurile pentru
funcționarea în condiții de siguranță a acestor echipamente.
IV. Prevederile proiectului de ordin
Prevederile ordinului vizează completarea atribuțiilor unei categorii de persoane
fizice și juridice autorizate de către ISCIR la această dată - operatorul RSVTI, cu
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cele referitoare la efectuarea verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării
și verificărilor tehnice în utilizare la echipamentele pentru spații de joacă, în
conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT R19-2002.
Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin pentru
modificarea și completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului
responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de
Ridicat nr. 130/2011, pe care îl supunem spre aprobare.
După aprobare se va îndeplini procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind
transparență decizională în administrația publică prin publicarea proiectului de
ordin pe website-ul ISCIR la rubrica transparență decizională.

Daniel Dumitru

Marius Gabriel Anton

Şef Serviciu Inspecție,
Reglementare, Domeniul Clasic

Inspector de Specialitate

08.08.2019
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