
ORDIN nr. 323 din 23 octombrie 2000
pentru aprobarea unor regulamente

 EMITENT:       MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI  
 PUBLICAT ÎN:   MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 noiembrie 2000  

    Ministrul industriei şi comerţului,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii
tehnologice industriale şi ale Normelor metodologice privind verificarea
calitãţii lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii
tehnologice industriale, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi
comerţului nr. 293/1999,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificãrile
ulterioare,

    emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba:
    ● Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi utilizate la lucrãrile de montaj pentru utilaje, echipamente
şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. I;
    ● Regulamentul privind verificarea proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi
expertizarea proiectelor şi a lucrãrilor de montaj pentru utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. II;
    ● Regulamentul privind urmãrirea comportãrii în exploatare a lucrãrilor
de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale,
prezentat în anexa nr. III;
    ● Manualul dirigintelui de şantier pentru lucrãrile de montaj utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. IV;
    ● Regulamentul privind controlul lucrãrilor de montaj utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, prezentat în anexa nr. V;
    ● Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de
cãtre specialiştii desemnaţi prin ordin al ministrului industriei şi
comerţului pentru controlul calitãţii lucrãrilor de montaj utilaje,
echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, altele decât cele din
sfera de activitate a ISCIR, prezentat în anexa nr. VI.
    ART. 2
    Anexele nr. I-VI fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 3
    Direcţia generalã strategie şi programe de dezvoltare şi Direcţia
protecţia mediului şi calitatea produselor industriale, împreunã cu
direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului,
ISCIR şi unitãţile care funcţioneazã în subordinea sau în coordonarea
Ministerului Industriei şi Comerţului vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
    ART. 4
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    Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
    ART. 5
    Reglementãrile care fac obiectul anexelor nr. I-VI se vor edita şi se vor
publica prin grija Ministerului Industriei şi Comerţului, în conformitate cu
prevederile legale privind achiziţiile publice.

            Ministrul industriei şi
                 comerţului,
                Radu Berceanu

                  ------
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