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10) Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;  

11) Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării 
unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004;  

12) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu 
supravegherea şi verificarea tehnică în utilizarea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;  

13) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu 
prezintă siguranţă în funcţionare conform Prescripţiilor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 
din 10 august 2005;  

14) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în 
domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;  

15) Prescripţia tehnică PT A 1 - 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu 
puteri nominale ≤ 400 kW, Indicativ: PT A 1 - 2010, Ediţia 1;  

16) Prescripţia tehnică PT C 9 - 2010 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, Indicativ: PT C 9-
2010, Ediţia 1; 

17) Prescripţia  tehnică  PT C 4 - 2010  Recipiente  metalice  stabile  sub  presiune,  indicativ: PT C 4 - 2010, 
Ediţia 1; 

18) Prescripţia tehnică PT R 1 - 2010 Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme 
autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip 
special), Indicativ: PT R 1 - 2010, Ediţia 1; 

19) Prescripţie tehnică PT R 2 - 2010 Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de 
mărfuri cu comandă interioară, Indicativ: PT R 2 - 2010, Ediţia 1; 

20) Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-
2008; 

21) Ordinul 163 din 28 februarie 2007  al Ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 28 februarie 2007: 
Normele generale de aparare impotriva incendiilor; 

22) Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Indicativ P 118/2 – 2013, Partea a II-a - Instalaţii 
de stingere 

23)  Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Indicativ P118/3 – 2015, Partea a III-a - Instalații 
de detectare, semnalizare și avertizare incendiu 

24) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor; 
25) Hotărârea Guvernului nr.  225/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor; 
26) Hotărârea Guvernului nr. 394/1995  privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau 

juridice – în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor 
27) Ordonanţa Guvernului nr.  21/1992 privind protecţia consumatorilor  
28) Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii şi normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin 

Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996 
29) Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii;  
30) Legea 50/12.07.2008 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructii; 
31) HGR 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. 

 
 

Cap. B. LISTA INSTALAŢIILOR DE TERMOVENTILAŢII SUB INCIDENŢA ISCIR 
 

B.1. INSTALAŢII CARE NECESITĂ RSVTI 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
 

Date tehnice 
 

Cantitate 
buc 

Locaţia 
 

     
 B.1.1. CAZANE    
     

1 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100  680 kW 2  C.T. U.S.A.M.V. 
2 Cazan FERROLI  PREXTERM 100 1000 kW 2 C.T. U.S.A.M.V. 
3 Cazan BALTUR MC 90 CE  90 kW 1  C.T. Pav. I Pedologie 
4 Cazan BALTUR MC 100 CE  98.6 kW 1  C.T. Pav. I Pedologie 
5 Cazan ICMA SSP 400  485 kW 1 C.T. Pav. II Rectorat 
6 Cazan ICMA SSP 120  140 kW 1  C.T. Pav. II Rectorat 
7 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 250 kW 1  C.T. Pav. II Rectorat 
9 Cazan KESTON C90 91.2 kW 1  C.T. Pav. V Biotehnologii 

12 Cazan IMMERGAS VICTRIX PRO 80 73 kW 2 C.T. Pav. VI MV - Etaj  
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13 Cazan VIESSMANN VITOGAS 100 120 kW 2  C.T. Pav. VII MV 
14 Cazan UNICAL GEA 90 89 kW 2  C.T. Pav. VIII Mecanizare 
15 Cazan FEROLLI  GN 4N 11 420 kW 2  C.T. Pav. Ştiinţele Vieţii 
16 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 250 kW 1 C.T. Pav. Germoplasmă 
18 Cazan VIESSMANN VITOGAS 050  233 kW 2  C.T. Pav. Zootehnie 
19 Cazan SIME RMG 90 90 kW 2  C.T. Sera de flori 
24 Cazan SIME RS 151 MK II  150 kW 2 C.T. Pav. I T.P.P.A. 
30 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 250 kW 2  C.T. Cămin VIII 
31 Cazan UNICAL MONO 160 186 kW 4  C.T. Cămin XII 
32 Cazan THERMANSI ATHINA 220  255 kW 1 C.T. Cămin XII 
33 Cazan UNICAL MONO 160  186 kW 3 C.T. Cămin şi cantină „Agronomia” 
34 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 250 kW 1  C.T. Cramă şi camere oaspeţi 
35 Cazan SIME RMG 70 150 kW 1  C.T. Bucatarie cantină „Agronomia” 
36 Cazan BALTUR KOMET 78 70 kW 2 C.T. Bloc „Şapca Verde” 
37 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 310 kW 2  C.T. Cămin „Agronomia 2” 
38 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 100 380 kW 2 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
39 Cazan BUDERUS LOGANO SK 645-360 360 kW 2 C.T. ICHAT 
40 Cazan BUDERUS LOGANO SK 645-190 190 kW 1 C.T. ICHAT  
41 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 200 350 kW 1 C.T. Sera de legume ICHAT 
42 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 200 270 kW 1 C.T. Sera de legume ICHAT 
43 Cazan VIESSMANN VITOPLEX 200 350 kW 1 C.T. Sera de flori ICHAT 

 Total  49  
     
 B.1.2. SUPAPE DE SIGURANŢĂ  CU ARC     
     

1 Supapă de siguranţă cu arc  DN 11/4” 4  C.T. U.S.A.M.V. 
2 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 9  C.T. U.S.A.M.V. 
3 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 4  C.T. Pav. I Pedologie 
4 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2  C.T. Pav. II Rectorat 
5 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 1 C.T. Pav. II Rectorat 
6 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 2  C.T. Pav. V Biotehnologii 
7 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 2  C.T. Pav. V Biotehnologii 
8 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 3 C.T. Pav. VI MV – Mansardă 
9 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 1 C.T. Pav. VI MV – Etaj  

10 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 1 C.T. Pav. VI MV – Etaj  
11 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 3  C.T. Pav. VII MV 
12 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 1 C.T. Pav. VII MV 
13 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 1  C.T. Pav. VIII Mecanizare 
14 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 8  C.T. Pav. Ştiinţele Vieţii 
15 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2 C.T. Pav. Germoplasmă 
16 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 1  C.T. Pav. Germoplasmă 
17 Supapă de siguranţă cu arc  DN 11/4” 6  C.T. Pav. Zootehnie 
18 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2  C.T. Pav. Zootehnie 
19 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 5  C.T. Sera de flori 
20 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2  C.T. Sala de sport 
21 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 4 C.T. Pav. I T.P.P.A. 
22 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 1 C.T. Pav. I T.P.P.A. 
23 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2 C.T. Pav. II T.P.P.A. 
24 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 1 C.T. Pav. II T.P.P.A. 
25 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1 1/4” 1  C.T. Staţie pilot T.P.P.A.  
26 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2  C.T. Sera veche T.P.P.A. 
27 Supapă de siguranţă cu arc  DN 11/4” 4  C.T. Cămin VIII 
28 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 4  C.T. Cămin VIII 
29 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 4  C.T. Cămin XII 
30 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 7  C.T. Cămin XII 
31 Supapă de siguranţă cu arc DN 1” 6 C.T. Cămin şi cantină „Agronomia” 
32 Supapă de siguranţă cu arc DN 3/4” 1  C.T. Cămin şi cantină „Agronomia” 
33 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 3  C.T. Cramă şi camere oaspeţi 
34 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 1  C.T. Cramă şi camere oaspeţi 
35 Supapă de siguranţă cu arc DN 3/4” 5  C.T. Bucatarie cantină „Agronomia” 
36 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4” 4  C.T. Bloc „Şapca Verde” 
37 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2” 2  C.T. Bloc „Şapca Verde” 
38 Supapă de siguranţă cu arc  DN 11/4” 5  C.T. Cămin „Agronomia 2” 
39 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1 1/4 ” 4 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
40 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4 ” 1 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
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41 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2 ” 2 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
42 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2 ” 2 S.H. Pav. Biblioteca Centrală  
43 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4 ” 1 C.S. Pav. Biblioteca Centrală  
44 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2 ” 1 C.S. Pav. Biblioteca Centrală  
45 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1 1/2 ” 4 C.T. ICHAT 
46 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1 1/4 ” 2 C.T. ICHAT 
47 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4 ” 2 C.T. ICHAT 
48 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 4  C.T. Sera de legume ICHAT  
49 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4 ” 2  C.T. Sera de legume ICHAT  
50 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1” 2 C.T. Sera de flori ICHAT  
51 Supapă de siguranţă cu arc  DN 3/4 ” 1 C.T. Sera de flori ICHAT  
52 Supapă de siguranţă cu arc  DN 1/2 ” 1 Compresor aer comprimat Pav. VI MV  
53 Supapă de siguranţă cu arc  9 Autoclave 

 Total  155  
     
 B.1.3. RECIPIENTE SUB PRESIUNE    
 B.1.3.1 VASE DE EXPANSIUNE    
     

1 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM UR 100 lt 2 C.T. U.S.A.M.V. 
2 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM UR  500 lt 2 C.T. U.S.A.M.V. 
3 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM UR 700 lt 2  C.T. U.S.A.M.V. 
4 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM UR 100 lt 1  C.T. U.S.A.M.V. 
5 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM   160 lt 1  C.T. Pav. I Pedologie 
6 Vas expansiune ELBI ERCE 300 lt 1  C.T. Pav. II Rectorat 
7 Vas expansiune CIMM ERE  35 lt 2 C.T. Pav. V Biotehnologii 
8 Vas expansiune CIMM ACS  12 lt 1 C.T. Pav. V Biotehnologii 
9 Vas expansiune VAREM EXTRAVAREM 25 lt 1  C.T. Pav. VI MV - Mansardă 

10 Vas expansiune ELBI DCE 11 lt 1  C.T. Pav. VI MV - Mansardă 
11 Vas expansiune ELBI ERE 150 lt 1 C.T. Pav. VI MV – Etaj  
12 Vas expansiune ELBI DV 100 lt 1 C.T. Pav. VI MV – Etaj  
11 Vas expansiune ELBI ERE 300 lt 1  C.T. Pav. VII MV 
12 Vas expansiune VAREM INTERVAREM 12 lt 1  C.T. Pav. VII MV 
13 Vas expansiune CIMM ERE  300 lt 1 C.T. Pav. VIII Mecanizare 
14 Vas expansiune REFLEX N 800 lt 2 C.T. Pav. Ştiinţele Vieţii 
15 Vas expansiune REFLEX NG 80 lt 1  C.T. Pav. Ştiinţele Vieţii 
16 Vas expansiune REFLEX N 300 lt 1  C.T. Pav. Germoplasmă 
17 Vas expansiune CIMM ACS  24 lt 1 C.T. Pav. Germoplasmă 
18 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  750 lt 1  C.T. Pav. Zootehnie 
19 Vas expansiune VAREM IDROVAREM  24 lt 1  C.T. Pav. Zootehnie 
20 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  150 lt 1  C.T. Sera de flori 
21 Vas expansiune CIMM ERE  100 lt 1  C.T. Sala de sport 
22 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  150 lt 1  C.T. Pav. I T.P.P.A. 
23 Vas expansiune VAREM INTERVAREM 12 lt 1 C.T. Pav. I T.P.P.A. 
24 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  40 lt 2  C.T. Pav. II T.P.P.A. 
25 Vas expansiune VAREM INTERVAREM 8 lt 1  C.T. Pav. II T.P.P.A. 
26 Vas expansiune ZILMET  8 lt 1 C.T. Staţie pilot T.P.P.A.  
27 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  80 lt 2 C.T. Sera veche T.P.P.A. 
28 Vas expansiune IBAIONDO 300 lt 2 C.T. Cămin VIII 
29 Vas expansiune IBAIONDO 200 lt 1 C.T. Cămin VIII 
30 Vas expansiune ELBI ERCE  250 lt 1 C.T. Cămin VIII 
31 Vas expansiune ELBI ERCE  500 lt 1 C.T. Cămin XII 
32 Vas expansiune ELBI ERCE  300 lt 2  C.T. Cămin XII 
33 Vas expansiune VAREM INTERVAREM 200 lt 1  C.T. Cămin XII 
34 Vas expansiune ELBI ERCE  200 lt 1 C.T. Cămin XII 
35 Vas expansiune CIMM ERE  250 lt 3 C.T. Cămin şi cantină „Agronomia” 
36 Vas expansiune ELBI ERCE  300 lt 1 C.T. Cramă şi camere oaspeţi 
37 Vas expansiune ELBI ERCE  24 lt 1  C.T. Cramă şi camere oaspeţi 
38 Vas expansiune ELBI ERCE  50 lt 1 C.T. Bucatarie cantină „Agronomia” 
39 Vas expansiune ELBI ERCE  24 lt 1 C.T. Bucatarie cantină „Agronomia” 
40 Vas expansiune ELBI ERCE  100 lt 1  C.T. Bloc „Şapca Verde” 
41 Vas expansiune ELBI ERCE  18 lt 1 C.T. Bloc „Şapca Verde” 
42 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  300 lt 2 C.T. Cămin „Agronomia 2” 
43 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  200 lt 1 C.T. Cămin „Agronomia 2” 
44 Vas expansiune VAREM MAXIVAREM  500 lt 2 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
45 Vas expansiune VAREM IDROVAREM  24 lt 1 C.T. Pav. Biblioteca Centrală  
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46 Vas expansiune ZILMET  500 lt 2 S.H. Pav. Biblioteca Centrală  
47 Vas expansiune ZILMET  18 lt 2 S.H. Pav. Biblioteca Centrală  
48 Vas expansiune ZILMET 50 lt 1 C.T. ICHAT 
49 Vas expansiune IMERA 100 lt 3 C.T. ICHAT 
50 Vas expansiune IMERA 1500 lt 1 C.T. ICHAT 
51 Vas expansiune IMERA 80 lt 1 C.T. ICHAT 
52 Vas expansiune IMERA 150 lt 1 C.T. ICHAT 
53 Vas expansiune IMERA 500 lt 1 C.T. ICHAT 
54 Vas expansiune IMERA 300 lt 1 C.T. ICHAT 
55 Vas expansiune ELBI AC 8 lt 1 G.P.M. ICHAT 
56 Vas expansiune ZILMET 400 lt 1 G.P.M. ICHAT 
57 Vas expansiune ELBI AC 8 lt 1 G.P.H.I. ICHAT 
58 Vas expansiune ELBI AC 8 lt 1 G.P.H.E. ICHAT 
59 Vas expansiune IMERA 300 lt 2 C.T. Sera de legume ICHAT 
60 Vas expansiune CIMM ERE 50 lt 1 C.T. Sera de legume ICHAT 
61 Vas expansiune ZILMET 400 lt 1 C.T. Sera de flori ICHAT 
62 Vas expansiune CIMM ERE 50 lt 1 C.T. Sera de flori ICHAT 

 Total  82  

   

din care: 
RSVTI = 82 bc 
VTP = 82 bc 
 

 B.1.3.2. AUTOCLAVE    
     

1 
 

Autoclavă electrică AES-75 79 lt 
 

1 Pav. Ştiinţele Vieţii – Microbiologie 
vegetală 

2 
 

Autoclavă electrică AES-28 33 lt 
 

1 Pav. VI MV - Genetica şi ameliorarea 
animalelor 

3 
 

Autoclavă electrică AES 75 79 lt 
 

1  Pav. VI MV - Genetica şi ameliorarea 
animalelor 

4 
 

Autoclavă electrică AES 75 79 lt 
 

1  Pav. Ştiinţele Vieţii – Genetica şi 
ameliorarea animalelor 

5 Autoclavă electrică AES-28 33 lt 1 Pav. VII MV - Microbiologie MV 
6 Autoclavă electrică AES-75 79 lt 1 Pav. Ştiinţele Vieţii - Apicultură 
7 
 

Autoclavă electrică AES-75 79 lt 
 

1 Pav. Ştiinţele Vieţii - Reproducţie 
zootehnie 

8 
 

Autoclavă electrică PRESOCLAVE 30 30 lt 
 

1 Pav. I TPPA Laborator microbiologie 
alimentara – Sala de medii 

9 
 

Autoclavă electrică VS 90 90 lt 
 

1 Pav. I TPPA Laborator microbiologie 
alimentara – Sala de medii 

10 Autoclavă electrică AES-175 175 lt 1 ICHAT 
11 Autoclavă electrică AES-175 175 lt 1 ICHAT 
12 Autoclavă electrică HS 33-2 60 lt 1 ICHAT 

Total         12   
     
 B.1.3.3. RECIPIENTE AER COMPRIMAT    

1 Recipient aer comprimat 270 lt 1 Compresor aer comprimat Pav. VI MV  
 Total  1  
 
   

  

 B.1.3.4. RECIPIENTE GAZ INERT    
     

1 Recipient gaz inert  140 lt / 300 bar 30 C.S. Pav. Biblioteca Centrală  
2 Recipient gaz inert  27 lt / 300 bar 2 C.S. Pav. Biblioteca Centrală  

    Total  32  
    

 
Cap. C. DESCRIEREA SPECIFICĂ A SERVICIILOR 

 
C.1. INSTALAŢII SUB INCIDENŢA ISCIR 
 
C.1.1. CENTRALE TERMICE 

 
În conformitate cu Prescripţia tehnică PT A1 - 2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, 

lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw, Indicativ: PT A 1 - 2010, Ediţia 1, se vor respecta următoarele: 
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CAPITOLUL III. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATELOR ŞI ADMITEREA FUNCŢIONĂRII 

 
SECŢIUNEA a 4-a. Verificarea tehnică a aparatelor vechi 

 
Art. 16. - În vederea repunerii în funcţiune sau admiterea funcţionării aparatelor vechi se efectuează următoarele:  
   a) verificarea integrităţii aparatului;  
   b) operaţii de curăţare a aparatului;  
   c) încercarea la presiune hidraulică, executată la cazane conform art. 29;  
   d) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa indicată de producător;  
   e) verificările aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum şi în instrucţiunile 
producătorului.  
 
    NOTĂ: Se consideră aparate vechi acele aparate care au mai funcţionat fără a avea admisă funcţionarea sau cele care au 
avut admisă funcţionarea conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile şi au fost mutate pe un nou amplasament.  
 

SECŢIUNEA a 5-a. Concluziile verificării 
 
Art. 17. - (1) Punerea/repunerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se finalizează prin:  
   a) efectuarea verificărilor prevăzute la art. 15 sau art. 16 şi completarea livretului aparatului de către RVT, care confirmă 
respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;  
   b) instruirea deţinătorului/utilizatorului de către RVT, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a aparatului şi 
obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice conform prezentei prescripţii tehnice.  
   (2) În funcţie de rezultatele obţinute la punerea în funcţiune, în livretul aparatului se consemnează:  
   a) "ADMIS - aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, cu obligaţia respectării instrucţiunilor de 
instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producător şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";  
   b) "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".  
 
    NOTĂ: Semnarea livretului aparatului de către deţinător/utilizator semnifică însuşirea de către acesta a obligaţiei de a nu 
utiliza aparatul fără a-l supune verificării tehnice periodice la 2 ani.  
 
Art. 18. - Aparatele verificate se înregistrează de persoana juridică autorizată în "Registrul de evidenţă a aparatelor aflate în 
supraveghere" al cărui model este prezentat în anexa 4.  
 

CAPITOLUL IV. UTILIZAREA APARATELOR 
 

SECŢIUNEA 1. Prevederi generale 
 
Art. 19. - Utilizarea în condiţii de siguranţă a aparatelor se face în conformitate cu instrucţiunile de instalare, montare, 
reglare, utilizare şi întreţinere elaborate de producător şi livrate împreună cu aparatele. Personalul de exploatare este instruit 
de către firmele autorizate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pentru verificări tehnice în utilizare.  
 

SECŢIUNEA a 2-a. Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - RSVTI 
 
Art. 20. - (1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW ≤ P ≤ 400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70 kW ≤ P ≤ 400 kW 
şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes 
public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, 
deţinătorul/utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI.  
   (2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează conform legislaţiei în vigoare.  

 
CAPITOLUL V.  VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR 

 
Art. 21. - (1) Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice 
autorizate.  
   (2) Verificările tehnice periodice constau în:  
   a) verificarea existenţei "Livretului aparatului", aflat la deţinător/utilizator;  
   b) verificarea integrităţii aparatului şi a menţinerii condiţiilor iniţiale de instalare;  
   c) activităţi de curăţare a aparatului, dacă este necesar;  
   d) încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată conform art. 29, la intervale de 4 ani;  
   e) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa indicată de producător;  
   f) analiza gazelor arse şi verificarea încadrării valorilor în limitele admise;  
   g) verificarea funcţionării corecte a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţă;  
   h) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum şi în 
instrucţiunile producătorului.  
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Art. 22. - Livretul aparatului se completează de către RVT.  
 
Art. 23. - În funcţie de rezultatele obţinute după efectuarea verificării tehnice periodice, în livretul aparatului se 
consemnează:  
   a) "ADMIS - aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, cu obligaţia respectării instrucţiunilor de 
instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producător şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";  
   b) "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".  
 
Art. 24. - Aparatele verificate tehnic se înregistrează de către RVT care a efectuat verificarea tehnică periodică în "Registrul 
de evidenţă a aparatelor în supraveghere".  
 
 

CAPITOLUL VI. REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATELOR 
 

SECŢIUNEA 1. Prevederi generale 
 
Art. 25. - (1) Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice 
autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. 
Persoanele juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al 
persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează 
repararea şi întreţinerea aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate 
sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.  
   (2) Producătorii care efectuează repararea şi întreţinerea aparatelor construite, fac excepţie de la cerinţele de autorizare 
prevăzute la alin. (1).  
   (3) Pentru activităţile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectuează lucrări de reparare, întocmesc şi eliberează 
o declaraţie conform modelului din anexa 1.  
 
Art. 26. - Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucţiunilor 
producătorului şi a documentaţiei de reparare.  
 
Art. 27. - Înlocuirea dispozitivelor de siguranţă, de control şi de reglare se face numai cu produse similare construite de 
către producător sau cu produse similare certificate CE.  
 
Art. 28. - (1) Înlocuirea arzătorului se face numai cu arzătoare indicate de către producătorul aparatului.  
   (2) Automatizarea cazanelor aflate în exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare sau modernizarea 
sistemelor de ardere şi de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe se face pe baza unei documentaţii tehnice care 
respectă cerinţele menţionate în prescripţia tehnică specifică sistemelor de automatizare şi care este avizată de către 
RADTA.  
   (3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice de automatizare 
(RADTA) sunt cele menţionate în prescripţia tehnică specifică sistemelor de automatizare.  
 
Art. 29. - (1) Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei încercări la presiune hidraulică.  
   (2) Încercarea se face cu apă la presiunea indicată de producător, timp de 10 minute; temperatura maximă a lichidului de 
încercare nu trebuie să depăşească 50°C, iar temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5°C.  
   (3) Încercarea se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare, nu se constată pierderi de 
presiune, evidenţiate prin verificarea manometrelor de probă, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune sau 
scurgeri de apă.  
 
Art. 30. - (1) În cazul lucrărilor de reparare precizate la art. 27-29, persoana juridică autorizată pentru lucrări de reparare şi 
întreţinere, întocmeşte o documentaţie tehnică de reparare.  
   (2) Documentaţia tehnică de reparare conţine minim următoarele:  
   a) lista lucrărilor efectuate;  
   b) documentaţia de însoţire a componentelor înlocuite.  
   (3) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la livretul aparatului.  
Art. 31. - Toate lucrările de reparare efectuate se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor, conform modelului din 
anexa 2.  
 

SECŢIUNEA a 2-a. Repunerea în funcţiune a aparatelor 
 
Art. 32. - Repunerea în funcţiune a aparatelor după reparare se face de persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice 
în utilizare, iar pentru aparatele menţionate la art. 20 şi cu participarea RSVTI prin efectuarea următoarelor:  
   a) verificarea lucrărilor de reparare efectuate;  
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   b) verificarea existenţei declaraţiei prevăzută la art. 8 alin. (3) şi a documentaţiei tehnice de reparare, după caz;  
   c) efectuarea verificărilor în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului, precum şi în instrucţiunile 
producătorului.  
 
Art. 33. - Toate verificările efectuate se consemnează de către RVT în livretul aparatului.  
 

CAPITOLUL VII. SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA APARATELOR 
 
Art. 34. - (1) Scoaterea din uz a aparatelor reprezintă voinţa deţinătorilor şi se face cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind casarea.  
   (2) Pentru aparatele prevăzute la art. 20, care se scot din uz, RSVTI al deţinătorului/utilizatorului întocmeşte un proces-
verbal conform modelului din anexa 5.  
   (3) Oprirea din funcţionare şi conservarea aparatelor nu înseamnă scoatere din uz.  
 
 
 

CAPITOLUL IX. OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI  
 

SECŢIUNEA 1. Prevederi generale  
 
Art. 38. - Deţinătorii/utilizatorii aparatelor precum şi persoanele juridice autorizate, trebuie să respecte prevederile Legii 
64/2008 "Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil".  
 

SECŢIUNEA a 2-a. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor aparatelor  
 
Art. 39. - Deţinătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:  
   a) să nu permită modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;  
   b) să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionării;  
   c) să efectueze verificările tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnică;  
   d) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalaţia electrică a aparatului;  
   e) să ia măsuri corespunzătoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat 
în livretul aparatului să-şi poată îndeplini în condiţii bune sarcinile prevăzute.  
 
Art. 40. - Deţinătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea 
necorespunzătoare a aparatelor.  
 
Art. 41. - În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deţinătorul este obligat să furnizeze aparatul 
împreună cu instrucţiunile date de producător şi cu livretul aparatului conţinând toate înregistrările.  
 

SECŢIUNEA a 3-a. Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate  
Art. 42. - Persoanele juridice autorizate au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:  
   a) să întocmească şi să ţină la zi registre de evidenţă a lucrărilor efectuate;  
   b) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca RSL şi RVT să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute;  
   c) să comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RVT; să se asigure că 
personalul nou propus efectuează activităţile specifice numai după nominalizarea acestuia de către ISCIR;  
   d) să desfăşoare activităţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor 
specifice ale producătorului aparatului (unde este cazul);  
   e) să folosească personal de execuţie calificat şi specializat la lucrările efectuate;  
   f) să transmită trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaţia la zi a registrului de evidenţă a aparatelor;  
   g) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legătură cu 
obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia verificărilor efectuate de către aceştia;  
   h) persoana juridică autorizată este răspunzătoare pentru lucrările executate şi pentru datele consemnate în livretul 
aparatului;  
   i) persoana juridică autorizată este răspunzătoare pentru producerea avariilor şi accidentelor ca urmare a efectuării unor 
lucrări sau verificări necorespunzătoare.  
 

SECŢIUNEA a 4-a. Obligaţiile şi responsabilităţile RSL şi RVT  
 
Art. 43. - Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu supravegherea lucrărilor (RSL) şi a responsabilului cu verificări 
tehnice (RVT) sunt următoarele:  
   a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind 
activitatea pentru care a fost autorizat;  
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   b) să menţioneze în documentaţiile întocmite precizările legate de standardele, codurile de proiectare şi construire precum 
şi normativele folosite;  
   c) să completeze la zi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;  
   d) să verifice documentaţia tehnică întocmită pentru lucrările efectuate sub aspectul respectării prevederilor prescripţiei 
tehnice, precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivă;  
   e) să încheie documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor;  
   f) să participe la cursuri de perfecţionare şi la instruirile periodice organizate de ISCIR;  
   g) RSL trebuie să verifice periodic, cel puţin o dată pe an, pregătirea tehnică a personalului de execuţie pentru instalare, 
montare, reparare şi întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal.  
 

SECŢIUNEA a 5-a. Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI  
 
Art. 44. - RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:  
   a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei 
prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;  
   b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la 
verificările tehnice periodice ale acestuia;  
   c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;  
   d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.  
 

În conformitate cu Prescripţia tehnică PT C 9 - 2010 Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă 
presiune Indicativ: PT C 9 - 2010, Ediţia 1, se vor respecta următoarele: 

 
CAPITOLUL III. AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII 

 
 SECŢIUNEA 1. Prevederi generale 
 
Art. 16 Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune 
şi autorizarea funcţionării cazanelor. 
 
Art. 17 Se admite autorizarea funcţionării următoarelor tipuri de cazane: 

a) cazane noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă, stabilite de reglementările tehnice ce transpun 
directive europene specifice: HG 453/2003, HG 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 1029/2008. 

b) cazane vechi care au mai funcţionat şi: 
1) provin din Uniunea Europeană: 

care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite, prin directivele europene specifice, cu excepţia 
celor prevăzute la lit. c); 

care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe 
piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite; 

2) provin din afara Uniunii Europene: 
I. care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice, cu 

excepţia celor prevăzute la lit. c); 
c) cazane de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti. 

 
NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt: 

a) 90/396/EEC – Aparate de gaz -(privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de 
combustibili gazoşi) - pentru cazane de apă caldă pe combustibili gazoşi; 

b) 97/23 EC – Echipamente sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii 
echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care 
stabileşte condiţiile de introducere pe piaţă a acestora) - pentru cazane de apă caldă pe combustibili solizi cu alimentare 
manuală; 

c) 2006/42/EC – Maşini  - (referitor la  condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor) pentru cazane de apă caldă pe 
combustibili solizi cu alimentare automată. 
Art. 18 Obţinerea autorizării funcţionării acordate de către ISCIR nu absolvă deţinătorul/ utilizatorul de obligaţia obţinerii 
tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare. 
 

SECŢIUNEA a 2-a. Condiţii privind autorizarea funcţionării 
 
Art. 19 Cazanele nu trebuie să fie utilizate fără autorizarea funcţionării de către ISCIR.  
 
Art. 20 (1) Autorizarea funcţionării cazanelor se face de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.  

(2) Toate constatările referitoare la autorizarea funcţionării sunt consemnate de către inspectorii de specialitate din 
cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică. Modelul procesului-verbal de verificare tehnică este prevăzut în 
anexa 2.  

(3) Cazanele se înregistrează în evidenţa ISCIR în raza căreia sunt instalate. 
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Art. 21 Pentru obţinerea autorizării funcţionării, deţinătorul/utilizatorul cazanului nou trebuie să solicite, în scris, la ISCIR 
în raza căreia se instalează cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie însoţită de o 
documentaţie tehnică care conţine: 

a) documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12; 
b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei 

termice; 
c) documentaţia tehnică de însoţire a cazanului; 
d) documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de verificare/reglare a supapelor de 

siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a 
trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de 
valabilitate a reglării; 

e) documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a suprafeţelor interioare, dacă acesta 
este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului; 

f) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, după caz; 
g) declaraţia pentru activitatea de instalare întocmită conform modelului din anexa 1.  

 
Art. 22 Pentru obţinerea autorizării funcţionării la cazanele care au mai funcţionat, deţinătorul/utilizatorul cazanului, 
trebuie să solicite, în scris, la ISCIR în raza căreia este instalat cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea 
trebuie să fie însoţită de o documentaţie tehnică care conţine:  

a) documentaţia tehnică de instalare cu precizările de la art. 12; 
b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei 

termice; 
c) documentaţia tehnică de însoţire a cazanului; 
d) documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării (cartea cazanului); 
e) documentaţia tehnică de însoţire a dispozitivelor de siguranţă; buletinul de verificare/reglare a supapelor de 

siguranţă emis de o persoană juridică autorizată conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a 
trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de 
valabilitate a reglării; 

f) documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii a suprafeţelor interioare, dacă acesta 
este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului; 
g) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, după caz; 

h) declaraţia pentru activitatea de instalare/montare întocmită conform modelului din anexa 1; 
i) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare, acolo unde 

este cazul; 
j) raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabile pentru activitatea de 

„verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic” la cazanele care au funcţionat şi a căror 
durată de funcţionare este mai mare decât durata de funcţionare stabilită de producător, sau în lipsa acesteia, durata normală 
de funcţionare stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004. 
 
NOTĂ: Pregătirea suprafeţelor interioare menţionată la art. 21 lit. e) şi art. 22 lit. f), se execută de către persoane juridice 
autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice pentru activitatea de întreţinere prin spălare chimică. 

 
SECŢIUNEA a 3-a. Verificarea tehnică în vederea autorizării funcţionării 

 
Art. 23 În vederea autorizării funcţionării cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează sau se asigură 
că sunt efectuate, după caz, următoarele activităţi: 

a) verificarea existenţei şi a conţinutului documentaţiei conform art. 21 sau art. 22, după caz; 
b) verificarea condiţiilor de instalare/montare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor 

documentaţiei tehnică de instalare/montare, precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, control şi 
automatizare şi cu supape de siguranţă, în funcţie de nivelul de supraveghere; 

c) revizia interioară conform capitolului V, secţiunea a 2-a; 
d) încercarea la presiune hidraulică conform capitolului V, secţiunea a 3-a; 
e) verificarea reglării supapelor de siguranţă conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; 
f) încercarea la cald conform art. 28; modul de efectuare a verificărilor şi încercărilor şi documentele care se 

întocmesc trebuie să fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementează activităţile în domeniul instalaţiilor de 
ardere şi automatizare; 

g) verificarea existenţei registrului de supraveghere. 
 
Art. 24 (1) Revizia interioară se efectuează în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 2-a şi constă în verificarea 
interioară şi verificarea exterioară a cazanului, astfel: 

a) verificarea interioară-examinarea părţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici 
accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul 
constatării stării tehnice a cazanului; 

b) verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, în scopul constatării stării 
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suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi 
instalare/montare, precum şi a comportării cazanului faţă de acţiunea mediului ambiant. 

(2) Verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de 
conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă. 
 
Art. 25 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 3-a.  

(2) Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de către producător, încercarea la presiune hidraulică la locul de 
instalare nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) încercarea la presiune hidraulică a fost efectuată la producător şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult 
de 2 ani; 

b) cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare; 
c) în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la părţile sub presiune ale cazanului. 

 
Art. 26 După efectuarea încercării la presiune hidraulică se efectuează verificarea funcţionării dispozitivelor de siguranţă 
care echipează cazanul.  
 
Art. 27 După efectuarea verificării documentaţiei, reviziei interioare şi a încercării la presiune hidraulică, inspectorul de 
specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal, sau după caz procese-verbale de verificare tehnică, cu 
menţionarea rezultatelor verificărilor. 
 
Art. 28 (1) Încercarea la cald constă în următoarele verificări principale: 

a) verificarea funcţionării armăturilor de siguranţă şi de control; 
b) verificarea realizării funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de monitorizare ale instalaţiei de 

automatizare; 
c) verificarea funcţionării instalaţiei de ardere; 
d) verificarea funcţionării principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului; 
e) verificarea realizării principalilor parametri de funcţionare ai cazanului; 
f) verificarea dilatării libere la cazanele prevăzute cu această posibilitate; 
g) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea prin sondaj, a modului de însuşire a 

acestora de către personalul de deservire. 
(2) Încercarea la cald se face în prezenţa RSVTI şi personalului de deservire, după caz, de către: 
a) producătorul acestuia, caz în care nu este necesar ca acesta să fie autorizat conform prevederilor prescripţiei 

tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare; 
b) persoana juridică, care efectuează lucrări la instalaţia de automatizare şi de ardere, autorizată conform prevederilor 

prescripţiei tehnice aplicabilă. 
 

Art. 29 (1) În scopul realizării încercării la cald ISCIR trebuie să fie anunţat de către deţinător/utilizator cu cel puţin 7 zile 
înainte de data stabilită pentru această operaţie. 

(2) În cazul în care inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu participă la încercarea la cald se ia în considerare 
documentul întocmit de persoanele juridice menţionate la art. 28 alin. (2). 
Art. 30 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor verificări şi încercări, în afara 
celor prevăzute la art. 23, în limitele prevăzute de producător, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a cazanului. În 
acest caz participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR este obligatorie. 

(2) La verificările prevăzute la alin. (1) trebuie să participe RSVTI al deţinătorului/utilizatorului şi personalul de 
deservire al cazanului, dacă este cazul, reprezentanţii persoanei juridice care au efectuat instalarea/montarea şi punerea în 
funcţiune a cazanului, iar la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă persoană implicată în 
instalarea/montarea, punerea în funcţiune, deţinerea/utilizarea cazanului. 
 

SECŢIUNEA a 4-a. Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării 
 
Art. 31 Autorizarea funcţionării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate activităţile prevăzute la art. 23 şi 
rezultatele acestora asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a cazanului/cazanelor, conform procesului-verbal, întocmit 
de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, prevăzut în anexa 2, unde se consemnează parametrii de funcţionare şi data 
efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) şi art. 105 alin. (1); 
procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea cazanului. 
 
Art. 32 Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de 
verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea funcţionării cazanului. 
 
Art. 33 Este interzisă acordarea autorizării funcţionării cazanului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare 
menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică. 
  
Art. 34 (1) Pentru fiecare cazan care a obţinut autorizarea funcţionării, la prima autorizare a funcţionării, se întocmeşte o 
carte a cazanului, ce trebuie să conţină: 

a) documentaţia tehnică menţionată la art. 21 sau art. 22, după caz; 
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b) partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din: 
1) copertă fixă; 
2) parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate; 
3) parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a 

cazanului. 
(2) Cartea cazanului se păstrează de către deţinător/utilizator. 

 
CAPITOLUL IV. UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR 
 
SECŢIUNEA 1. Prevederi generale 

 
Art. 35 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de 
utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI. 
 
Art. 36 Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

SECŢIUNEA a 2-a. Supravegherea cazanelor 
 
Art. 37 Modul de supraveghere a cazanelor este precizat în fişa centralei termice, care se întocmeşte conform modelului din 
anexa 3.  
 
Art. 38 Supravegherea în regim permanent se efectuează de către fochişti autorizaţi. 

 
Art. 39 Supravegherea în regim nepermanent se efectuează de către fochişti autorizaţi sau de personal tehnic din cadrul 
deţinătorului/utilizatorului, instruit de către persoana juridică ce efectuează punerea în funcţiune, pe baza instrucţiunilor 
specifice emise de către producătorul cazanului, precum şi ale celor referitoare la centrala termică, emise de proiectantul 
centralei termice. 
 
Art. 40 Într-o centrală termică pot funcţiona simultan maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentă cu puterea 
maximă de 1.000 kW fiecare sau un debit maxim de 1 t/h fiecare, cu excepţia celor alimentate cu combustibil solid. 
 

SECŢIUNEA a 3-a. Organizarea sălii cazanelor 
 
Art. 41 (1) Accesul în sala cazanelor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora 
este interzis fără aprobarea, prealabilă, din partea conducerii deţinătorului/utilizatorului. 

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de supraveghere al 
deţinătorului/utilizatorului, poate intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de 
control. 
 
Art. 42 Nu se admite a se da sălii cazanelor altă întrebuinţare în afara celei de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi a 
instalaţiilor auxiliare. 
 
Art. 43 Spaţiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor precum şi căile spre uşile sălii 
trebuie să fie întotdeauna libere. Uşile trebuie să fie descuiate tot timpul cât cazanele sunt în funcţiune. 
 
Art. 44 În sala cazanelor trebuie să existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul, în 
special cu conducerea deţinătorului/utilizatorului, cu locurile de consum a apei calde sau a aburului, care să evite 
deplasările personalului de deservire a cazanelor şi părăsirea sălii cazanelor. 
 
Art. 45 (1) În sala cazanelor trebuie să se afişeze, la loc vizibil, instrucţiuni de utilizare/exploatare care să ţină seama de 
specificul fiecărui cazan din sala cazanelor.  

(2) De asemenea, se afişează instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanelor, 
precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii. 

(3) În cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite afişarea acestora, personalul de 
deservire trebuie să aibă individual, la dispoziţie în sala cazanelor, aceste instrucţiuni. 
 

SECŢIUNEA a 4-a. Personalul de deservire şi organizarea muncii în centrala termică 
 
Art. 46 Deţinătorul/utilizatorul, cei însărcinaţi în scris de către acesta, precum şi întreg personalul de deservire sunt obligaţi 
să cunoască şi să respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi 
instrucţiunile generale ale sălii cazanelor, elaborate de către proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor 
normative în vigoare care reglementează exploatarea cazanelor. 
 
Art. 47 Fochiştii care deservesc cazanele trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice 
aplicabile. 
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Art. 48 Personalul de deservire îndeplineşte în timpul funcţionării cazanului numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, 
conform instrucţiunilor de exploatare şi instrucţiunilor interne. 
 
Art. 49 Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire sunt prevăzute la capitolul XIII secţiunea a 4-a. 

 
SECŢIUNEA a 5-a. Evidenţa exploatării cazanelor 

 
Art. 50 (1) Pentru fiecare sală a cazanelor trebuie să existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionării, numerotat, 
sigilat şi semnat de conducerea deţinătorului/utilizatorului se păstrează în condiţii bune în sala cazanelor sau a instalaţiei 
tehnologice. 

(2) Înscrierile în registru trebuie să fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersături ci numai 
anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat. 

 
Art. 51 În registrul de supraveghere pot face înscrieri fochistul, RSVTI, factorii responsabili ai deţinătorului/utilizatorului 
(conducerea deţinătorului/utilizatorului şi persoanele însărcinate în scris de către aceasta), precum şi alte persoane din 
exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de 
către ISCIR a funcţionării cazanului în regim de supraveghere nepermanentă, dacă este cazul). 
 
Art. 52 Fochistul înscrie în registrul de supraveghere următoarele: 

a) constatările privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului de automatizare şi altele 
asemenea, efectuate la preluarea serviciului; 

b) ora la care efectuează operaţiile de verificare a armăturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale 
instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automată şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv 
constatările făcute; 

c) ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi felul 
defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora; 

d) ora aprinderii şi stingerii focului. 
 
Art. 53 (1) Lucrările de reparare efectuate, inclusiv a curăţărilor de piatră, la instalaţia de cazane, se menţionează în 
registrul de supraveghere.  

(2) RSVTI înscrie în registrul de supraveghere data, locul, felul lucrării de reparare şi operaţiile efectuate. 
 

SECŢIUNEA a 6-a. Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului 
 
Art. 54 Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul 
acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta 
secţiune. 
 
Art. 55 Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie să se verifice: 

a) să nu existete persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum; 
b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere şi altele asemenea; 
c) funcţionarea aparatelor de măsurare, de control şi de automatizare, existenţa buletinelor de verificare metrologică 

şi/sau a certificatelor de etalonare a acestora; 
d) funcţionarea armăturilor, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea 

combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi altele asemenea; 
e) poziţionarea contragreutăţilor supapelor de siguranţă şi, respectiv, integritatea sigiliilor dispozitivelor de 

siguranţă care echipează cazanul. 
 

Art. 56 Cazanul de abur de joasă presiune se umple cu apă până la nivelul minim, lăsându-se tot timpul deschise robinetele 
de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţă. 
 
Art. 57 La cazanele de apă caldă, înainte de aprinderea focului se umple circuitul cu apă şi se pornesc pompele de 
circulaţie. 
 
Art. 58 Înainte de aprinderea focului trebuie să fie efectuată ventilarea focarului şi a canalelor de gaze de ardere pe durata 
de timp stabilită în instrucţiunile de exploatare (în funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin 
pornirea ventilatoarelor de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximă a clapetelor de reglare sau, în lipsa acestora, la 
valoarea maximă disponibilă a tirajului natural. Fac excepţie de la regula de mai sus cazanele prevăzute cu preventilare 
automată sau preventilare controlată la care se asigură evacuarea a cel puţin 5 volume de aer. 
 
Art. 59 (1) La cazanele care funcţionează cu combustibil lichid, temperatura combustibilului trebuie să fie adusă la valoarea 
stabilită în instrucţiunile de exploatare înainte de aprinderea focului.  

(2) În cazul în care injecţia combustibilului se realizează cu abur, conducta de aducţiune a aburului trebuie să fie 
încălzită în prealabil. 
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SECŢIUNEA a 7-a. Aprinderea focului 

 
Art. 60 Aprinderea focului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul cazanului şi/sau instrucţiunilor 
întocmite de proiectantul sălii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune. 
 
Art. 61 La aprinderea manuală a focului se ţine seama de următoarele: 

a) dispozitivul de aprindere trebuie să fie înlăturat din focar numai după obţinerea unei flăcări stabile; 
b) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu combustibil, se 

ventilează cazanul conform prevederilor art. 58, după care se trece din nou la aprinderea arzătorului. 
 
Art. 62 Aprinderea focului la cazanele prevăzute cu instalaţii de automatizare trebuie să se facă în conformitate cu 
instrucţiunile de utilizare/exploatare prevăzute în documentaţia tehnică, urmărindu-se derularea şi realizarea corectă a 
secvenţelor automate de aprindere. 
 
Art. 63 Încălzirea cazanului de abur de joasă presiune până la racordarea la conducta de abur se face conform 
instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de producătorul cazanului, iar în lipsa acestora conform instrucţiunilor 
întocmite de proiectantul sălii cazanelor. 

 
Art. 64 Dacă în urma creşterii volumului apei din cazanul de abur de joasă presiune se atinge nivelul maxim, se elimină apa 
până la 100 mm deasupra nivelului minim, urmărindu-se închiderea etanşă a robinetelor de golire sau de purjare, în funcţie 
de construcţia cazanului. 
 
Art. 65 La cazanele prevăzute cu dispozitive de dilatare termică se urmăreşte în timpul încălzirii dilatarea, conform 
indicatoarelor de deplasare (repere). 

 
 

SECŢIUNEA a 8-a. Pornirea cazanului 
 
Art. 66 Pornirea cazanului trebuie să se efectueze conform instrucţiunilor întocmite de producătorul acestuia şi/sau 
instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune. 
 
Art. 67 (1) Conectarea cazanului de abur de joasă presiune la conducta de abur principală trebuie să se facă prin 
deschiderea treptată a robinetului principal după golirea completă de apă condensată şi după încălzirea acesteia prin suflare 
cu abur. 

(2) În timpul încălzirii se urmăreşte atent starea generală a conductei, a compensatoarelor, a reazemelor şi a 
suspensiilor, precum şi dilatarea uniformă a acesteia. 

(3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie să se întrerupă funcţionarea cazanului până la eliminarea 
cauzelor. 
 

SECŢIUNEA a 9-a. Funcţionarea cazanului 
 
Art. 68 Funcţionarea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor întocmite de producătorul acestuia şi/sau 
instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanului. 
 
NOTĂ: În cazul cazanelor autorizate să funcţioneze în regim de exploatare fără supraveghere permanentă, instrucţiunile de 
exploatare trebuie să detalieze prioritar condiţionările speciale pentru această modalitate de funcţionare; funcţionarea în 
regim de supraveghere periodică S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specifică în procesul-verbal de verificare tehnică. 
 
Art. 69 În timpul funcţionării cazanului, personalul de deservire trebuie să supravegheze starea cazanului şi a instalaţiilor 
auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan. 
 
Art. 70 În timpul funcţionării cazanului se acordă o atenţie deosebită: 

a) menţinerii nivelului normal al apei, la cazanele de abur de joasă presiune, printr-o alimentare uniformă a acestora; 
nu se admite scăderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim; 

b) menţinerii presiunii nominale a aburului şi a apei calde; 
c) menţinerii temperaturii nominale a aburului şi a apei calde; 
d) funcţionării normale a arzătoarelor; 
e) funcţionării normale a aparatelor de măsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi reglare automată, a tuturor 

armăturilor şi altele asemenea. 
 
Art. 71 Verificarea bunei funcţionări a manometrelor, indicatoarelor de nivel şi purjarea tubului sifon (la cazanele de abur 
de joasă presiune) se efectuează cel puţin o dată pe schimb. 
 
Art. 72 (1) Verificarea supapelor de siguranţă se efectuează prin suflarea acestora. 
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(2) Orice defect constatat la supapele de siguranţă se aduce imediat la cunoştinţa RSVTI. 
(3) Nu se admite funcţionarea cazanelor cu supape de siguranţă defecte sau dereglate.  
(4) Nu se admite blocarea sau încărcarea suplimentară a supapelor de siguranţă. 
(5) În cazul înlocuirii supapei de siguranţă cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI trebuie să menţioneze acest 

lucru într-un proces-verbal care se ataşează la cartea cazanului. 
 

Art. 73 Verificarea bunei funcţionări a dispozitivelor de alimentare cu apă se face prin pornirea pe timp scurt a fiecăruia 
dintre acestea. 
 
Art. 74 Purjarea periodică a cazanului de abur de joasă presiune se face la intervalele şi cu durata stabilite în instrucţiunile 
de exploatare. Se procedează astfel: 

a) înainte de purjare se verifică buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a dispozitivelor de alimentare cu apă; 
nivelul apei în cazan trebuie să fie între nivelul normal şi nivelul maxim, iar după purjare să nu scadă sub nivelul minim; 

b) în timpul purjării se urmăreşte nivelul apei în cazan; la apariţia în reţeaua de purjare a vibraţiilor puternice sau a 
şocurilor hidraulice, purjarea trebuie să fie întreruptă imediat; 

c) după purjare se controlează dacă robinetul de purjare închide etanş. 
 
Art. 75 Aparatura de măsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare automată a parametrilor de funcţionare 
trebuie să fie verificată la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare ca de exemplu la cazanele care funcţionează în 
regim de supraveghere nepermanentă, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificări se suplimentează obligatoriu cu 
autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi cu profilaxie automată pentru elementele 
sistemelor de protecţie automată, cu înregistrare automată a evenimentelor şi parametrilor în perioadele de funcţionare cu 
supraveghere aflată exclusiv în sarcina sistemului de automatizare. 
 
Art. 76 Rezultatele verificărilor efectuate conform art. 71 - 75 se înscriu în registrul de supraveghere al sălii cazanelor. 
 
NOTĂ: În cazul sălii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de automatizare trebuie să cuprindă 
cel puţin un subansamblu de înregistrare automată a tuturor parametrilor şi verificărilor efectuate prin autocontrol periodic, 
a tuturor evenimentelor şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare în perioadele autorizate de 
funcţionare fără supraveghere cu operator pentru restabilirea funcţionării normale sau blocarea în caz de avarie. 
Art. 77 (1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcţiune atunci când: 

a) la cazanul de abur de joasă presiune nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de 
nivel şi continuă să scadă deşi cazanul este alimentat intens cu apă; 

b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se închide robinetul care face 
legătura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisă alimentarea cu apă; 

c) toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte; 
d) toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasă presiune, nu funcţionează; 
e) nivelul apei, la cazanul de abur de joasă presiune, a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel şi prin 

purjarea cazanului nivelul apei nu scade; 
f) la elementele cazanului, tambur, plăci tubulare, cutii de foc şi altele asemenea au apărut deformaţii, scurgeri pe la 

îmbinările sudate şi încălzirea la roşu a unei părţi din peretele metalic; 
g) s-au produs crăpături care afectează siguranţa în funcţionare sau dărâmături la zidăria focarului sau a cazanului; 
h) s-a încălzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului; 
i) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte anormal; 
j) sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automată a cazanului, dar instalaţia de automatizare nu realizează 

declanşarea; 
k) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului; 
l) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progresează rapid şi nu poate fi stins; 
m) la stingerea accidentală a focului în camera de ardere. 
(2) În funcţie de particularităţile funcţionale ale cazanului, în instrucţiunile de utilizare/exploatare se stabilesc şi alte 

cazuri de oprire din funcţiune a cazanului. 
(3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din funcţiune a cazanului trebuie să fie aduse la cunoştinţa RSVTI şi trebuie să fie 

înscrise în registrul de supraveghere, iar atunci când se soldează cu avarii/accidente se comunică la ISCIR, procedându-se 
conform capitolului X. În acest caz, RSVTI întocmeşte un raport de avarie cu situaţia tehnică a cazanului imediat după 
avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se 
evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivă le poate genera. 
 

SECŢIUNEA a 10-a. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului 
 
Art. 78 Oprirea, răcirea şi golirea cazanului trebuie să fie conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de 
producătorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sălii cazanelor care trebuie să cuprindă cel puţin 
cerinţele din prezenta secţiune. 
 
Art. 79 Nu se admite stingerea focului cu apă, în afară de cazurile speciale prevăzute în instrucţiunile de 
utilizare/exploatare. 
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Art. 80 La oprirea din funcţiune a cazanului se asigură răcirea corespunzătoare conform instrucţiunilor de 
utilizare/exploatare. 
 
Art. 81 (1) Răcirea cazanului înainte de golirea apei se face treptat.  

(2) Timpul şi modul de răcire se precizează în instrucţiunile de utilizare/exploatare, în funcţie de specificul cazanului. 
 
Art. 82 (1) Golirea de apă a cazanului se face treptat, numai după ce temperatura a scăzut suficient şi presiunea din cazan a 
scăzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, după caz, prin supapele de siguranţă deschise în vederea aerisirii nu mai 
iese abur/apă. 

(2) Golirea cazanului se face şi la opririle din funcţiune de scurtă durată, dacă există pericol de îngheţ. 
 

SECŢIUNEA a 11-a. Revizii tehnice curente, curăţarea şi conservarea cazanelor 
 
Art. 83 (1) În timpul funcţionării cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru revizii tehnice curente, operatorul 
RSVTI este obligat să examineze starea cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare şi încercări la presiune 
hidraulică (la presiunea nominală). Rezultatele acestor verificări şi încercări trebuie înscrise în registrul de supraveghere. 

(2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) sunt precizate în 
instrucţiunile de exploatare. 

(3) Dacă cu ocazia verificărilor şi încercărilor menţionate la alin. (1) se constată deficienţe care ar putea periclita 
siguranţa în funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din funcţionare a cazanului şi anunţă de îndată ISCIR. 
 
Art. 84 (1) Curăţarea cazanului se face imediat după răcire şi golire, pentru a se evita pietrificarea nămolului din cazan, 
astfel încât suprafeţele metalice să rămână curate. 

(2) Uneltele folosite la curăţarea cazanului nu trebuie să aibă muchii ascuţite care să degradeze suprafeţele metalice ale 
acestuia.În afara suprafeţelor metalice ale cazanului, trebuie să fie bine curăţate legăturile armăturilor cu cazanul, precum şi 
conductele de alimentare cu apă şi de golire. 

 
Art. 85 Izolarea cazanului se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel încât să fie asigurată securitatea 
persoanelor ce efectuează lucrări din prezenta secţiune, de regulă, în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, 
cu excepţia robinetului de golire la care flanşa oarbă se montează după acesta. 
 
Art. 86 Acolo unde îndepărtarea depunerilor pe cale mecanică prezintă dificultăţi din cauza aderenţei acestora sau a 
imposibilităţii accesului la acestea, se efectuează o curăţare chimică a cazanului cu respectarea instrucţiunilor de 
exploatare. 
Art. 87 (1) Pe timpul opririi îndelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorării suprafeţelor interioare, cazanul trebuie să 
fie conservat conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare. 

(2) Conservarea cazanului se face în stare umedă sau uscată, în funcţie de perioadele de repaus şi de existenţa 
pericolului de îngheţ. 
 

CAPITOLUL V. VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ 
 
SECŢIUNEA 1. Prevederi generale 

 
Art. 88 (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică 
periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor. 

(2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a cazanelor 
trebuie să fie consemnate de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al 
deţinătorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt 
prevăzute în anexele 2 şi 4. 
 
Art. 89 Verificările tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, se efectuează de către: 

a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune sau de apă caldă cu debit 
mai mare de 1 t/h, respectiv 1.000 kW; 

b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI numai după obţinerea împuternicirii scrise de la 
ISCIR, pentru cazanele de abur de joasă presiune sau de apă caldă cu debit de cel mult 1 t/h, respectiv 1.000 kW. 
 
Art. 90 La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată în documentaţia tehnică a cazanului sau după expirarea duratei normale 
de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit durata de 
viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a cazanului se efectuează după efectuarea verificărilor tehnice 
în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic. 
 
Art. 91 Cazanul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării  funcţionării depăşit. 
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Art. 92 (1) În timpul utilizării, fiecare cazan trebuie să fie supus, la termenul stabilit în procesul-verbal de verificare 
tehnică, verificărilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări la presiune hidraulică şi revizii 
exterioare. Cu această ocazie se verifică modul în care se exploatează cazanul, starea tehnică a acestuia şi se acordă, după 
caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. 

(2) La data stabilită pentru efectuarea verificărilor şi încercărilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească 
cazanul, având verificările şi încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare şi menţionate într-un proces-verbal.  

(3) Încercările de casă constau, după caz, în încercare hidraulică la presiune nominală, verificare funcţională a 
instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv 
ventilatoare gaze ardere, preîncălzitoare de aer, suporţi aferenţi construcţiei metalice de susţinere şi altele asemenea.   

(4) La verificarea tehnică periodică trebuie să participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice altă persoană cu atribuţii 
legate de exploatarea cazanului solicitată de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. 

(5) Deţinătorul/Utilizatorul trebuie să asigure personalul auxiliar necesar efectuării verificării. 
(6) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a cazanului şi ale 

prezentei prescripţii tehnice, inspectorul ISCIR sau RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 
alin. (2), se acordă autorizarea funcţionării în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice 
periodice. Această dată (ziua, luna şi anul) se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare/montare, condiţiile de 
mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale cazanului.  

(7) În cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la 
ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia. 

(8) Dacă rezultatele verificării tehnice periodice sunt necorespunzătoare, neconformităţile se consemnează în procesul-
verbal de verificare tehnică prevăzut la art. 88 alin. (2) şi nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare a cazanului. În 
cazul în care verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, deţinătorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie 
a procesului-verbal de verificare tehnică a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia  

(9) Nu se acordă autorizarea funcţionării în continuare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe care afectează 
siguranţa în funcţionare a cazanului. 

(10) Cu ocazia verificării tehnice periodice, dacă inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consideră necesar, poate 
verifica pregătirea profesională şi comportarea în serviciu a fochistului autorizat. 
Art. 93 (1) Dacă la verificările tehnice periodice se constată defecţiuni vizibile care reduc siguranţa în funcţionare a 
cazanului, în funcţie de natura, mărimea, tipul defectului, vechimea în serviciu a cazanului sau condiţiile de exploatare a 
acestuia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinări/investigaţii cu 
caracter tehnic, în vederea evaluării tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor în care poate funcţiona cazanul în condiţii de 
siguranţă.  

(2) Dacă la verificările tehnice periodice se constată că instalaţia prezintă pericol în funcţionare inspectorul de 
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, dispun oprirea instalaţiei. 

 
Art. 94 (1) Cu ocazia fiecărei verificări tehnice periodice, deţinătorul/utilizatorul are obligaţia de a efectua verificarea 
instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazanului de către o persoană juridică autorizată conform prevederilor 
prescripţiei tehnice aplicabilă.  

(2) Reacordarea autorizării funcţionării cazanului, de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, 
este condiţionată de prezentarea de către deţinător/utilizator a raportului de verificări, încercări şi probe având drept 
concluzie respectarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă impuse de producătorul cazanului. Valabilitatea acestui raport 
este de 30 de zile. 
 
Art. 95 Supapele de siguranţă se verifică conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.   

 
SECŢIUNEA a 2-a. Revizia interioară 

 
Art. 96 (1) Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR 
sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a cazanului. 

(2) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea reviziei 
interioare a cazanului, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate sau nu de către ISCIR. 
 
Art. 97 În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze şi în următoarele cazuri: 

a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea acestuia în funcţiune;  
b) după o nouă instalare/montare; 
c) după efectuarea unor lucrări de reparare; 
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive temeinice să considere necesară o 

astfel de verificare; 
e) atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul cazanului. 

 
Art. 98 (1) În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul trebuie să fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, 
răcit, bine curăţat de piatră, de funingine şi altele asemenea, atât la interior cât şi la exterior, până la metal curat, iar pereţii 
cazanului nu trebuie să fie umeziţi sau unşi. 
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(2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinătorul/utilizatorul trebuie să prezinte inspectorului de 
specialitate din cadrul ISCIR un document din care să rezulte că în perioada nefuncţionării cazanul a fost conservat 
corespunzător. 
 
Art. 99 La revizia interioară, o atenţie deosebită este acordată îmbinărilor sudate, precum şi elementelor ambutisate. 
 
Art. 100 (1) La revizia interioară se urmăreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformaţiilor vizibile şi altele 
asemenea, precizându-se în procesul-verbal de verificare:  

a) numărul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor; 
b) poziţia, suprafaţa şi săgeata deformaţiilor; 
c) natura şi mărimea fisurilor sau crăpăturilor. 
(2) Cu ocazia verificării interioare se verifică şi starea suprafeţelor interioare a elementelor cazanului. 

 
Art. 101 (1) La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere şi altele asemenea, se 
urmăreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor menţionate la art. 101.  

(2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate să solicite, înlăturarea unei părţi din izolaţia cazanului pentru a 
examina anumite porţiuni ale cazanului. 
 

SECŢIUNEA a 3-a. Încercarea la presiune hidraulică 
 
Art. 102 (1) Încercarea la presiune hidraulică se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate 
corespunzătoare. 

(2) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform 
documentaţiei tehnice. 

(3) Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC, iar temperatura minimă nu trebuie să 
fie mai scăzută de 5ºC. 
Art. 103 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în scopul verificării rezistenţei şi etanşeităţii elementelor sub 
presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară. 
Încercarea se efectuează cu toate armăturile montate şi izolate. 
 
Art. 104 (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare şi durata încercării trebuie să fie conform prevederilor documentaţiei 
tehnice de însoţire a cazanului. 

(2) În cazul în care durata încercării nu este prevăzută de producător aceasta nu trebuie să fie mai mică de 10 minute. 
(3) În timpul încercării de presiune hidraulică cazanul trebuie prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus 

faţă de manometrul de încercare. 
(4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 
(5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe 

treimea mijlocie a scării gradate. 
(6) Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără 

şocuri. 
(7) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să 

nu se producă pungi de aer. 
(8) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni periculoase 

în cazan. 
(9) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii 

maxime admisibile. 
 
Art. 105 (1) Încercarea la presiune hidraulică trebuie să fie efectuată cel puţin o dată la 4 ani. Inspectorul de specialitate din 
cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, pot reduce acest interval în funcţie de starea tehnică şi vechimea în serviciu a 
cazanului. 

(2) Deţinătorul/utilizatorul cazanului este singurul răspunzător de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea 
încercării la presiune hidraulică, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate sau nu de către ISCIR. 
 
Art. 106 În afara termenului scadent, încercarea hidraulică de presiune la rece se efectuează şi în următoarele cazuri: 

a) după o întrerupere a funcţionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea în funcţiune a acestuia; 
b) în urma efectuării unor lucrări de reparare;  
c) după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere; 
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au motive să solicite efectuarea 

încercării; 
e) atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul cazanului. 

 
Art. 107 În funcţie de natura şi volumul lucrărilor de reparare, încercarea la presiune hidraulică poate să nu se mai 
efectueze dacă acest lucru este prevăzut în documentaţia tehnică de reparare.  
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Art. 108 Cu ocazia efectuării încercării la presiune hidraulică, supapele de siguranţă trebuie izolate sau blocate pentru a nu 
permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata 
efectuării încercării nu se admit scurgeri. 
 
Art. 109 După terminarea încercării la presiune hidraulică supapele de siguranţă trebuie să fie deblocate şi reglate. conform 
prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile Datele şi elementele de reglare a supapelor de siguranţă trebuie să fie 
consemnate în procesul-verbal de verificare tehnică de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după 
caz, iar certificatele/buletinele de verificare şi reglare, se ataşează la cartea cazanului. Dacă verificarea supapelor de 
siguranţă a fost efectuată anterior încercării la presiune hidraulică, de către o persoană juridică autorizată conform 
prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, atunci reglarea nu mai este necesară.  
 
Art. 110 Încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă în cazul în care, după expirarea timpului de încercare stabilit, 
nu se constată pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri. 
 

SECŢIUNEA a 4-a. Revizia exterioară 
 
Art. 111 Revizia exterioară este verificare tehnică neprogramată care se execută inopinat în timpul funcţionării cazanului şi 
constă în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă, şi anume: 

a) funcţionarea armăturilor de siguranţă şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare; 
b) verificarea valabilităţii autorizaţiilor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor de utilizare/exploatare a cazanului de 

către personalul de deservire; 
c) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperatură şi altele asemenea); 
d) starea părţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, precum şi a instalaţiilor auxiliare; 
e) starea tehnică a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flăcărilor faţă de pereţii suprafeţelor de încălzire; 
f) existenţa instrucţiunilor de utilizare/exploatare în sala cazanelor; 
g) existenţa registrului de supraveghere, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta. 

 
SECŢIUNEA a 5-a. Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea 
verificărilor tehnice periodice 
 

Art. 112 (1) Prelungirea autorizării funcţionării se poate acorda la solicitarea scrisă a deţinătorilor/utilizatorilor, care se 
transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent. 

(2) Solicitarea scrisă trebuie să fie însoţită de memoriul tehnic menţionat la art. 113, alin. (3). 
 
Art. 113 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data scadentă prevăzută în procesul-
verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionării cu cel mult 12 luni. 

(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinătorul/utilizatorul 
cazanului.  

(3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, următoarele: 
a) prezentarea/descrierea cazanului; 
b) istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea); 
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică; 
d) măsuri compensatorii; 
e) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă. 

 
Art. 114 În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor tehnice sau respingerea 
solicitării de prelungire a autorizării funcţionării. 
 
Art. 115 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o revizie exterioară. 

(2) Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2 şi dacă sunt 
corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, 
luna şi anul).  

 
CAPITOLUL VI REPARAREA CAZANELOR 

 
SECŢIUNEA 1 Prevederi generale 

 
Art. 116 (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte 
normative aplicabile. 

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea cazanelor. 
(3) Repararea cazanelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de către 

ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice 
autorizate de autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice 
autorizate.  

(4) Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea cazanelor precum şi 
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condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnică aplicabilă.  
(5) Autorizarea pentru repararea cazanelor nu este necesară atunci când lucrările de reparare se efectuează de către 

producătorul cazanului. 
(6) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice autorizate care efectuează repararea cazanelor sunt prevăzute la 

capitolul XIII.  
(7) Toate constatările referitoare la repararea cazanelor trebuie să fie consemnate de către inspectorii de specialitate din 

cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt 
prevăzute în anexele 2 şi 4. 

 
Art. 117 Repararea cazanelor este consemnată în procese-verbale de verificare tehnică de către inspectorii de specialitate 
din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, ca urmare a unor defecţiuni depistate în următoarele situaţii: 

a) cu ocazia VTP; 
b) cu ocazia derulării unor verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic; 
c) în exploatarea cazanului şi semnalate de deţinători/utilizatori prin grija RSVTI. 
 

Art. 118 Nu se admite începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare 
întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.  

 
Art. 119 (1) Lucrările de reparare cazane, care se verifică numai de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sunt: 

a) înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi, a tubului focar sau a altor 
elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie; 

b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni; 
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune; 
d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente; 
e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe; 
f) înlocuirea ţevilor de fum; 
g) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică de 

însoţire a cazanului; 
h) curăţarea chimică a suprafeţelor interioare de schimb de căldură. 
(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează 

de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după 
reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 4. 
Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea cazanului. 

 
Art. 120 (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către 
RADTP.  

(2) Atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor se face în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare  

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare 
a cazanelor sunt prevăzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a. 

 
Art. 121 În cazul în care pe parcursul efectuării lucrărilor de reparare apar şi alte defecte care nu au fost cuprinse în 
documentaţia tehnică preliminară de reparare, aceasta se completează şi se prezintă la ISCIR în vederea acceptării. 
 
Art. 122 (1) La repararea cazanului se au în vedere cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile acestuia. 

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei 
tehnice avizate de RADTP şi subansambluri/ componente construite în conformitate cu reglementările naţionale care 
transpun cerinţele din directivele europene aplicabile. 

(3) Documentaţia tehnică preliminară de reparare, avizată de RADTP trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 
a) memoriul tehnic de reparare care trebuie să conţină: 

1) date generale privind cazanul; 
2) istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea; 
3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare; 

b) desene cu precizarea zonelor ce urmează a fi reparate, cu menţionarea tuturor elementelor ce trebuie să fie reparate 
sau înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de control; 

c) breviarul de calcul de rezistenţă în cazul unor modernizări sau a unor modificări tehnologice ale cazanului. 
 

SECŢIUNEA a 2-a Etapele lucrărilor de reparare 
 

Art. 123 Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare autorizată, cu acordul 
deţinătorului/utilizatorului cazanului, prezintă la ISCIR, în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare, documentaţi 
tehnică preliminară de reparare prevăzută la art. 122, alin. (3). 

 
Art. 124 În urma analizei documentaţiei întocmită conform art. 122, alin. (3), acceptarea începerii lucrărilor de reparare se 
face prin încheierea unui proces-verbal de verificare tehnică, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare 
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obligatorie, însoţit de un exemplar al documentaţiei ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. 
 
Art. 125 Pe parcursul reparaţiei se efectuează verificările prevăzute în memoriul tehnic de reparare menţionat la art. 122, 
alin. (3) lit. a) şi verificările stabilite la art. 124. Persoana juridică reparatoare prezintă inspectorului de specialitate din 
cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bază şi de 
adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinări şi altele asemenea; verificările 
se finalizează cu încheierea de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR de procese-verbale de verificare tehnică.  
 
Art. 126 După finalizarea lucrărilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISCIR documentaţia tehnică de 
reparare, compusă din următoarele documente: 

a) documentaţia preliminară de reparare acceptată conform art. 122, alin (3); 
b) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de către ISCIR, care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS; 
c) harta marcajelor lucrărilor de sudare efectuate; 
d) certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite; 
e) documentele de însoţire a subansamblurilor de cazan certificate, dacă este cazul; 
f) fişa şi diagrama de tratament termic, dacă este cazul; 
g) buletinele cu rezultatele examinărilor nedistructive/distructive efectuate; 
h) copii ale proceselor-verbale pentru verificările tehnice efectuate pe parcursul lucrărilor de reparare; 
i) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să fie specificat că echipamentul 

poate fi supus verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării cazanului; 
j) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost 

înlocuite; 
k) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului 

care au fost înlocuite; 
l) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, întocmită conform modelului din anexa 1. 

 
Art. 127 După finalizarea lucrărilor de reparare se efectuează următoarele verificări tehnice: 

a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare;  
b) revizia interioară, conform prevederilor art. 96 - 101;  
c) încercarea la presiune hidraulică conform, prevederilor art. 102 - 108 şi art. 110;  
d) verificarea dispozitivelor de siguranţă, conform prevederilor art. 109. 

 
Art. 128 (1) Rezultatele verificărilor tehnice după reparare se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul 
ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnică. 

(2) În procesul-verbal de verificare tehnică, încheiat cu ocazia verificării tehnice în vederea repunerii în funcţiune a 
cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) următoarei verificări tehnice 
periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice. 

(3) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea cazanului. 
 
Art. 129 Efectuarea lucrărilor de reparare se consemnează în registrul de evidenţă a lucrărilor de instalare/montare/reparare 
cazane conform modelului din anexa 5. 

 
Art. 130 Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale cazanului, scopul sau tipul 
acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea cazanului. 
 

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale privind repararea cazanelor 
 
Art. 131 Documentaţia tehnică a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie să corespundă prevederilor tehnice 
prevăzute în actele normative în vigoare, aplicabile. 
 
Art. 132 (1) După efectuarea încercării la presiune hidraulică nu se mai efectuează lucrări de sudare şi de deformare la rece 
sau la cald la elementele cazanului care lucrează sub presiune. 

(2) În cazul în care la încercarea la presiune hidraulică se constată neconformităţi, acestea se înlătură, după care 
încercarea la presiune hidraulică se repetă. 
 
Art. 133 Încercarea la presiune hidraulică a cazanelor se efectuează înainte de vopsire şi, după caz, înainte de izolare sau 
înzidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului, după caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura 
condiţiile corespunzătoare realizării acesteia. 
 
Art. 134 Verificarea tehnică după izolare urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare în ceea ce 
priveşte: poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţă de acest nivel, etanşarea pereţilor, amplasarea gurilor de 
observare, a uşilor de vizitare şi altele asemenea. 
 
Art. 135 În cazul reparării unor cazane sau elemente ale acestora care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare 
necesită verificări şi încercări suplimentare ca de exemplu măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea sau atunci când unele 
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dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări 
şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile 
tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării cazanelor. 
 

CAPITOLUL IX TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR 
  
Art. 152 (1) Cazanele a căror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru, trebuie să fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripţii tehnice. 

(2) Aplicarea plăcii de timbru la cazanele aflate în funcţionare se poate face în următoarele situaţii: 
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă; 
b) atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului în urma reparării sau a efectuării unor 

investigaţii/examinări cu caracter tehnic. 
 

Art. 153 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, aceasta trebuie reconstituită de către 
deţinător/utilizator, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, numărul de fabricaţie/an, 
denumirea fabricantului).  

(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare cel puţin datele (numărul de 
fabricaţie/an şi denumirea fabricantului) care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică aparţine 
acestuia. 

(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi se aplică de către RSVTI al 
deţinătorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului. Datele care trebuie să fie înscrise pe placa 
de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a cazanului. 
 
Art. 154 (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi la care nu există documentaţie tehnică, 
placa de timbru se poate aplica numai dacă pe cazan există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită 
identificarea parametrilor de funcţionare.  

(2) Documentaţia tehnică se reconstituie în urma efectuării unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform 
prevederilor prezentei prescripţii tehnice; 

(3) Dacă numărul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridică care a efectuat investigaţiile/examinările 
cu caracter tehnic, alocă un număr unic de identificare. 

(4) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în 
cartea cazanului. 

 
Art. 155 În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuării unor investigaţii/examinări cu 
caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 154 alin. (4).  
 
Art. 156 Cazanele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care deţinătorul/utilizatorul nu posedă 
documentaţia tehnică şi nu există marcate prin poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de 
funcţionare trebuie să fie scoase din uz. 
 

CAPITOLUL X AVARII ŞI ACCIDENTE 
 
Art. 157 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unui cazan, 
precum şi în cazurile de accidente provocate la cazane, persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul are 
obligaţia de a opri din funcţionare cazanul şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această 
ocazie se anunţă cel puţin următoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi 
contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul cazanului, 
urmările avariei/accidentului. 
 
Art. 158 Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează cazanul la care s-a produs avaria sau accidentul are următoarele 
obligaţii de îndeplinit prin RSVTI: 

a) să ia măsurile necesare pentru ca starea de fapt produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână 
nemodificată până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar 
constitui un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor; 

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;  
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs accidentul; 
d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a cazanului imediat după avarie/accident, care include şi fotografii ale 

cazanului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR; 
e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a cazanului (cartea 

cazanului) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar). 
 
Art. 159 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi 
de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului. 
 



 23 

Art. 160 (1) Cazanul care a suferit avarii în urma cărora s-a determinat oprirea lui din funcţionare, trebuie să fie supus unor 
investigaţii/examinări cu caracter tehnic, în vederea evaluării stării tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor 
prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile. 

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică 
deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea cazanului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia. 

 
Art. 161 Expertizele în caz de avarii sau accidente la cazane se realizează de către experţii ISCIR. 
 

CAPITOLUL XI SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR 
 
Art. 162 (1) Scoaterea din uz a cazanelor se face de către deţinător/utilizator, în următoarele cazuri: 

a) dacă în urma verificărilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinărilor cu caracter tehnic cazanul nu 
mai îndeplineşte condiţiile de siguranţă în funcţionare; 

b) atunci când deţinătorul renunţă din proprie iniţiativă la acestea. 
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazanului nu înseamnă scoatere din uz. 

 
Art. 163 Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija deţinătorului/utilizatorului. 
Art. 164 Operaţia de casare a cazanului se confirmă printr-un proces-verbal întocmit de către RSVTI şi semnat de către 
reprezentantului deţinătorului/utilizatorului. 
 
Art. 165 Placa de timbru a cazanului trebuie să fie demontată şi distrusă în prezenţa RSVTI al unităţii 
deţinătoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie menţionat în procesul-verbal încheiat. 
 
Art. 166 Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea cazanului şi rămâne în arhiva deţinătorului/utilizatorului. 

 
Art. 167 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică, în scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului la ISCIR, în vederea scoaterii 
din evidenţa proprie a acestuia. 

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 166. 
 
Art. 168 Este interzisă repunerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi casate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.1.2. RECIPIENTE METALICE SUB PRESIUNE 
 
        În  conformitate  cu  Prescripţia  tehnică  PT C 4 - 2010  Recipiente  metalice  stabile  sub  presiune,  
indicativ: PT C 4 - 2010, Ediţia 1, se vor respecta următoarele: 
 

CAPITOLUL III AUTORIZAREA / ADMITEREA FUNCŢIONĂRII 
 

SECŢIUNEA 1 Prevederi generale 
 
Art. 22 (1)Recipientele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai dacă deţinătorul/utilizatorul a 
obţinut autorizarea/admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.  

(2) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la autorizarea/admiterea 
funcţionării recipientelor. 

(3) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică a recipientelor se consemnează de către inspectorii de 
specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI, după caz, în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-
verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexa 2, respectiv anexa 3. 

(4) Autorizarea funcţionării acordate de către  ISCIR sau admiterea funcţionării acordate de către RSVTI, nu absolvă 
deţinătorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare. 

 
Art. 23 Pentru următoarele recipiente autorizarea funcţionării se efectuează de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, 
iar acestea se înregistrează în evidenţa ISCIR: 

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la 
categoriile II, III şi IV şi funcţionează în limitele: 

PS x V > 200 bar x litri (categoria III şi IV); 
50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l (categoria II); 
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- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care 
se încadrează la categoriile II, III şi IV şi funcţionează în limitele: 

PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III şi IV); 
200 < PS x V ≤  1.000 bar x litri şi V > 1 l (categoria II); 

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria II şi III şi funcţionează în limitele:  

V > 1 l şi PS > 500 bar (categoria III); 
V < 1 l şi PS  > 500 bar (categoria II); 
PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS  ≤  500 bar (categoria II); 

- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se 
încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:  

PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l (categoria II). 
 
NOTE: 1) Precizările sunt la art. 3, notele 1) la 5). 
            2) Recipientele, autorizate în funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care sunt integrate în 
cadrul unor instalaţii complexe, trebuie să fie utilizate numai după obţinerea autorizării funcţionării sistemelor de conducte 
aferente, conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.  
 
Art. 24 (1) Prin excepţie la art. 24, lit. b), următoarele categorii de recipiente care conţin fluide din grupa 2, admiterea 
funcţionării se face de către deţinători/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidenţa 
deţinătorilor/utilizatorilor  

a) vase de expansiune închise cu membrană, care funcţionează în limitele: 
PS x V ≤ 10.000 bar x litri; 

b) hidrofoare, care funcţionează în limitele: 
PS x V ≤ 6.000 bar x litri. 

(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) 
se face de către operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V 
 
Art. 25 (1) Pentru categoriile de recipiente indicate mai jos admiterea funcţionării se face de către deţinători/utilizatori, prin 
operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidenţa deţinătorilor/utilizatorilor:  

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria I şi funcţionează în limitele: 

25 < PS x V ≤  50 bar x litri şi V > 1 l; 
- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care 

se încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele: 
50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l; 

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria I şi funcţionează în limitele:  

PS x V > 200 bar x litri şi PS < 10 bar; 
- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se 

încadrează la categoria I şi funcţionează în limitele:  
PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar; 
PS > 1000 bar, V < 10 litri. 

(2) Pentru recipientele prevăzute la alin. (1), admiterea funcţionării (la prima punere în funcţiune şi periodic în 
exploatare) se face de către operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V. 
 
Art. 26 Se admite autorizarea/admiterea funcţionării următoarelor tipuri de recipiente: 

a) recipiente noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de reglementările naţionale care transpun 
directivele europene specifice; 

b) recipiente vechi care au mai funcţionat şi: 
c) provin din Uniunea Europeană: 

a. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice; 
b. care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost 

introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în care au fost construite; 
d) provin din afara Uniunii Europene: 

a. care respectă cerinţele prevăzute la introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene specifice. 
 

SECŢIUNEA a 2-a Condiţii privind autorizarea funcţionării 
 
Art. 27 Recipientele trebuie să fie însoţite de următoarea documentaţie tehnică, după caz: 

- pentru recipientele noi, documentaţia tehnică stabilită potrivit cerinţelor Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 şi Hotărârii 
Guvernului nr. 454/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- pentru recipientele vechi: 
a) care provin din Uniunea Europeană: 
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- fabricate ulterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică stabilită potrivit 
acesteia; 

- fabricate anterior datei de introducere în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnică 
întocmită conform reglementărilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţă (se au în vedere cerinţele similare din 
prescripţiile tehnice); 

b) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnică prevăzută la lit. a).  
NOTĂ: Directivele europene aplicabile sunt: 
1). 97/23/EC - Echipamente sub presiune– (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii echipamentelor 
sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de 
introducere pe piaţă a acestora)  
2). 87/404/EEC – Recipiente simple sub presiune – (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformităţii 
recipientelor simple sub presiune, care au o presiune maximă admisibilă PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile 
de introducere pe piaţă a acestora) 

 
Art. 28 În situaţia în care nu există sau este incompletă documentaţia tehnică prevăzută la art. 27, lit. b), pct. 1), această 
documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 116 lit. f). 
 
Art. 29 Pentru obţinerea autorizării funcţionării recipientelor prevăzute la art. 23, deţinătorul/utilizatorul trebuie să solicite 
în scris la ISCIR efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodată următoarele 
documente: 

- instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere; 
- limitele de operare în siguranţă şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de 

proiectare admise, durata de funcţionare estimată, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub 
presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, după caz; 

- caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a recipientului, după caz; 
- posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecţie, care se pot ivi datorită 

exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz; 
- documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completă a instrucţiunilor menţionate la lit. 

b); 
- informaţii despre părţile care pot fi înlocuite, după caz; 
- buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţă la valoarea presiunii stabilită prin documentaţia tehnică; 

în cazul în care de la data reglării supapei de siguranţă au trecut mai mult de 12 luni este necesară verificarea acesteia 
conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice; 

- documentaţia tehnică acceptată de ISCIR în cazul recipientelor menţionate la art. 27 lit. b), pentru care au fost 
efectuate investigaţii/examinări cu caracter tehnic; 

- declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare a recipientului 
(pentru recipientele care au mai funcţionat); 

- procesul-verbal de efectuare a încercărilor de casă (la presiunea maximă admisibilă PS) ale recipientului, după caz. 
 
Art. 30 (1) Documentaţia întocmită conform art. 29 se înregistrează la ISCIR, care stabileşte cu deţinătorul/utilizatorul data 
la care urmează să se efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării de către inspectorul de specialitate din cadrul 
ISCIR. 

(2) Documentaţia incompletă se înapoiază deţinătorului/utilizatorului pentru a fi completată, iar data verificării trebuie 
să fie stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia. 
Art. 31 La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, deţinătorul/utilizatorul trebuie să pregătească instalaţia, având 
încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare menţionate într-un proces-verbal. De asemenea, asigură 
personalul auxiliar necesar efectuării verificărilor tehnice. La verificările tehnice trebuie să participe RSVTI al 
deţinătorului/utilizatorului. 
 

SECŢIUNEA a 3-a Verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării 
 
Art. 32 În vederea autorizării funcţionării recipientelor, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează următoarele 
activităţi: 

- verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a recipientului, conform art. 29; 
- verificarea condiţiilor de instalare, conform documentaţiei de instalare şi art. 34; 
- revizia interioară, conform art. 35; 
- încercarea de presiune hidraulică, conform art. 36 la art. 53; 
- verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, conform art. 57; 
- încercarea pneumatică de etanşeitate, conform art. 54 şi art. 56;  

Verificările se efectuează la locul de funcţionare. 
NOTĂ: Pentru autorizarea funcţionării recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului se iau în considerare 
prevederile art. 58 şi art. 59. 
 
Art. 33 În cazul unor recipiente sau elemente ale acestora, care datorită modului de execuţie, montare sau exploatare 
necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurări de deformaţii şi altele asemenea) sau atunci când unele din 
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verificările sau încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR pot fi 
stabilite şi alte verificări şi încercări. Acestea trebuie să fie prevăzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în 
documentaţia tehnică, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea 
efectuării lor în timpul exploatării. 
 

Verificarea condiţiilor de instalare 
 
Art. 34 Verificarea condiţiilor de instalare constă în verificarea respectării prevederilor cuprinse în capitolul II. 
 

Revizia interioară 
 
Art. 35 (1) Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a recipientului, astfel: 

verificarea interioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la interior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a 
îmbinărilor sudate, precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea fluidului conţinut; 

verificarea exterioară-examinarea tuturor elementelor recipientelor la exterior, în scopul constatării stării suprafeţelor, a 
îmbinărilor sudate şi a depistării eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a 
comportării recipientului faţă de acţiunea mediului ambiant precum şi echiparea cu aparatură de măsurare şi control şi cu 
dispozitive de siguranţă, conform documentaţiei tehnice.  

verificarea exterioară cuprinde verificarea plăcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, 
atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilă. 

 (2) În cazul recipientelor noi (care urmează să fie puse în funcţiune pentru prima dată), efectuarea verificării interioare 
nu este obligatorie şi poate fi efectuată numai verificarea exterioară. 
 

Încercarea de presiune hidraulică 
 
Art. 36 Încercarea de presiune hidraulică se execută numai dacă rezultatele verificărilor anterioare au fost corespunzătoare. 
 
Art. 37 Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- încercarea de presiune hidraulică a fost executată la constructor şi de la data efectuării acesteia nu au trecut mai mult 
de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat) corespunzător (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la 
constructor, astfel încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să acţioneze asupra interiorului şi exteriorului 
acestuia; 

- recipientul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare; 
- în timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la recipientul. 

 
Art. 38 Încercarea de presiune hidraulică se execută cu apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform 
documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depăşească 50ºC, iar temperatura 
minimă nu trebuie să fie mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, dar nu mai puţin de 5ºC.  
 
Art. 39 Dacă temperatura mediului ambiant, în timpul încercării, este mai scăzută decât temperatura minimă admisibilă de 
lucru a recipientului, presiunea în recipient se ridică până la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de 
lucru, menţinându-se această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct să 
devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului. În acest scop, lichidul de încercare trebuie 
să aibă o anumită temperatură stabilită de persoana juridică care efectuează încercarea (reparatoare sau 
deţinătoare/utilizatoare, după caz), astfel încât să se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. 
Trebuie luate măsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din recipient. 
 
Art. 40 Încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii să se facă continuu şi fără 
şocuri. Se recomandă ca în cazul recipientelor cu parametri ridicaţi (presiune, volum, temperatură) presiunile să fie 
înregistrate pe toată durata încercării. 
 
Art. 41 În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să 
nu se producă pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid trebuie să fie stabilit astfel încât 
evacuarea aerului să evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în recipient în timpul umplerii. 
 
Art. 42 În timpul încercării de presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de compensare trebuie să fie 
accesibile pentru examinare. După încercare găurile se astupă cu dopuri filetate. 
 
Art. 43 În timpul încercării de presiune hidraulică recipientul trebuie prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus 
faţă de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie să aibă valoarea cel mult egală cu 2,5. 
Manometrele trebuie să fie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare să se citească pe 
treimea mijlocie a scării gradate. 
 
Art. 44 Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp ce recipientul se află sub 
presiune. 
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Art. 45 Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică, însă nu 
trebuie să fie mai mică de 10 minute. Aceasta trebuie să fie înscrisă în cartea recipientului. Examinarea suprafeţelor 
recipientului se face numai după reducerea presiunii în recipient la valoarea presiunii maxime admisibile PS.  
 
Art. 46 (1) Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată: 

deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului; 
picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază, la îmbinările mandrinate sau la îmbinările 

demontabile. 
(2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară recipientului trebuie să fie cât mai uscată posibil, 

pentru a se evita condensarea vaporilor de apă. 
 
Art. 47 După executarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare, deformări la rece sau la cald 
la elementele recipientului care lucrează sub presiune.  
 
Art. 48 Încercarea de presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumatică, executată cu aer sau alt 
gaz neutru, în cazuri justificate prin documentaţia tehnică de însoţire, de exemplu atunci când: 

căptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de 
încercare; 

greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionări exagerate ale fundaţiilor, planşeelor sau 
elementelor recipientului; 

în condiţii de şantier, dacă atât procurarea apei de o anumită calitate, cât şi evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate 
corespunzător. 
 
Art. 49 Încercarea de presiune pneumatică prevăzută la art. 48 se efectuează cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 
42, art. 43, art. 44 şi art. 47, precum şi a următoarelor condiţii: 

- îmbinările sudate ale recipientului trebuie să fie verificate în proporţie de 100% în prealabil, cu radiaţii penetrante sau 
ultrasunete şi suplimentar cu particule magnetice sau lichide penetrante dinspre interior; în situaţia în care examinarea nu 
este posibilă dinspre interior, aceasta se efectuează dinspre exterior; 

- temperatura minimă de încercare trebuie să fie cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a 
recipientului; 

- valoarea presiunii de încercare este cea stabilită în documentaţia tehnică; 
- presiunea de încercare trebuie crescută uniform şi continuu până la 50% din valoarea presiunii determinate, după care 

creşterea până la presiunea de încercare se face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia; 
- durata de menţinere a presiunii de încercare este cea stabilită prin documentaţia tehnică, dar nu trebuie să fie mai mică 

de 10 minute, după care presiunea trebuie redusă la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru; 
- examinarea suprafeţelor recipientului trebuie să se facă numai după reducerea presiunii de încercare la valoarea 

presiunii maxime admisibile de lucru. 
 
Art. 50 În timpul încercării trebuie luate măsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în 
recipient, astfel încât presiunea să nu varieze din cauza temperaturii gazului. 
 
Art. 51 (1) Condiţiile de efectuare a încercării de presiune pneumatică trebuie stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite 
de către deţinător şi RADTE, care trebuie să se anexeze la documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune 
pneumatică. Instrucţiunile specifice pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie să cuprindă modul de 
îndeplinire a cerinţelor de la art. 49 şi să conţină detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a încercării, precum şi 
măsurile de protecţia muncii. 

(2) Documentaţia tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de către RADTE. 
(3) Documentaţia tehnică avizată se prezintă inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuării 

încercării. 
 

Art. 52 Încercarea de presiune pneumatică se considera reuşită dacă nu se constată: 
deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului; 
neetanşeităţi la îmbinările sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite 

prin documentaţia tehnică. 
 
Art. 53 Pentru anumite tipuri de recipiente, la efectuarea încercării de presiune hidraulică trebuie să se aibă în vedere şi 
următoarele aspecte:  

- încercarea de presiune hidraulică se efectuează înainte de izolarea exterioară a recipientului sau de aplicarea 
căptuşelilor interioare, dacă acestea se aplică la deţinător; 

- în cazul recipientelor executate din oţeluri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri, pentru evitarea coroziunii 
intergranulare, la încercarea de presiune hidraulică trebuie să se folosească apă cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin 
documentaţia tehnică, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl); dacă nu poate fi asigurată această condiţie, trebuie să se ia măsuri 
suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite în contact cu apa, conform indicaţiilor din documentaţia de execuţie; 
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- în cazul unor recipiente prevăzute cu învelişuri protectoare (cauciuc şi altele asemenea), încercarea de presiune 
hidraulică se efectuează înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune 
stabilită conform documentaţiei tehnice; trebuie să se ataşeze la documentaţia tehnică instrucţiuni privind efectuarea 
încercării de presiune hidraulică înainte de punerea în funcţiune, precum şi la verificarea tehnică periodică în timpul 
exploatării; 

- la recipientele cu mai multe spaţii, încercarea de presiune hidraulică trebuie să se efectueze la fiecare compartiment, 
celălalt compartiment având toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanşeităţi; la recipientele cu pereţii 
dubli demontabili, se supune presiunii de încercare mai întâi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi spaţiul 
exterior care are peretele exterior asamblat. 
 

Încercarea pneumatică de etanşeitate 
 
Art. 54 (1) În afară de încercarea de presiune hidraulică, recipientele care lucrează cu fluide din grupa 1 se supun şi la o 
încercare pneumatică de etanşeitate. Încercarea se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, autorizat de 
ISCIR, înainte de punerea recipientului în funcţiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau după o oprire 
îndelungată din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeităţii. Încercarea se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu 
fluidul pentru care este construit recipientul. 

(2) Încercarea de etanşeitate constă în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în recipient timp de minim 30 
de minute (dacă prin documentaţia tehnică nu este prevăzut altfel) şi se consideră reuşită dacă nu se constată o scădere a 
presiunii şi pierderi de fluid. 

(3) Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanşeitate se anexează la cartea recipientului. 
 
Art. 55 În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când deţinătorul/utilizatorul nu dispune de 
agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesară şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se 
admite înlocuirea încercării pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la 
presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute. 
 
Art. 56 Încercarea pneumatică de etanşeitate se efectuează cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi 
art. 47. Se admite efectuarea încercării pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin instrucţiuni de către 
producător. Instrucţiunile trebuie să fie anexate la documentaţia tehnică. 
 

Verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă 
 
Art. 57 (1) Se verifică existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţă emise de producător sau de 
persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilă, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă 
mai mare de 1 an de zile şi dacă producătorul dispozitivelor de siguranţă nu prevede o altă perioadă de valabilitate a 
reglării; 

(2) Documentaţia de însoţire a dispozitivelor de siguranţă, inclusiv certificatele de verificare şi reglare, se ataşează la 
cartea recipientului. 

 
SECŢIUNEA a 4-a Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării 

 
Art. 60 (1) Autorizarea funcţionării recipientului se acordă numai dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt în conformitate 
cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnică în care se consemnează 
parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 
74 şi art. 83 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului. 

(2) Dacă rezultatele verificării tehnice sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal de 
verificare tehnică şi nu se acordă autorizarea  funcţionării recipientului. 

(3) Este interzisă acordarea autorizării funcţionării recipientului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare 
menţionate în procesul-verbal de verificare tehnică. 

(4) Pentru recipientele care au autorizarea funcţionării, ISCIR efectuează înregistrarea acestora, acordând numărul de 
înregistrare ISCIR şi eliberează cartea recipientului. 

(5) Cartea recipientului trebuie să conţină, cel puţin, următoarele: 
documentaţia tehnică menţionată la art. 27; 
partea de evidenţă a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din: 

- copertă fixă; 
- parte legată cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificările tehnice efectuate; 
- parte prevăzută cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toată durata de utilizare a 

recipientului. 
(6) Cartea recipientului se păstrează de către deţinător/utilizator. 

 
Art. 61 (1) Recipientele care rămân în regim de supraveghere al deţinătorului (admiterea funcţionării şi verificări în 
utilizare) prin operatorul RSVTI, conform art. 25 şi art. 26, se înregistrează în evidenţa internă a acestuia, numărul de 
înregistrare fiind acordat de către unitatea deţinătoare. 



 29 

(2) Admiterea funcţionării şi verificările în utilizare a  recipientelor de către operatorul RSVTI al 
deţinătorului/utilizatorului se efectuează în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea funcţionării de către inspectorul de specialitate 
din cadrul ISCIR. 
 
Art. 62 (1) Cărţile recipientelor, atât pentru cele din evidenţa ISCIR, cât şi pentru cele care sunt în evidenţa internă a 
deţinătorului, se păstrează de către RSVTI.  

(2) Evidenţa recipientelor trebuie să fie ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru pentru cele prevăzute la art. 
24 şi separat pentru cele prevăzute la art. 25 şi art. 26.  

(3) Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în condiţii corespunzătoare cartea recipientului şi să o transmită odată 
cu acesta în cazul înstrăinării. 
 

CAPITOLUL IV UTILIZAREA / EXPLOATAREA 
 
Art. 63 (1) Deţinătorii/utilizatorii de recipiente sunt obligaţi să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor 
prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionării recipientelor în condiţii de siguranţă. Obligaţiile şi responsabilităţile 
deţinătorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII. 

(2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de 
utilizare a recipientelor operator autorizat RSVTI. 

 
Art. 64 (1) RSVTI răspunde împreună cu persoana fizică/juridică deţinătoare/utilizatoare de luarea măsurilor pentru 
aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI sunt prezentate la capitolul XII. 

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Art. 65 (1) Exploatarea recipientelor se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare elaborate de 
producătorul echipamentului/instalaţiei şi instrucţiunile interne elaborate de deţinător/utilizator. 

(2) Deţinătorul/utilizatorul trebuie să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice 
pentru utilizarea recipientelor şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi 
dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor tehnologice în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat.  

(3) La întocmirea instrucţiunilor interne se au în vedere instrucţiunile producătorului cuprinse în documentaţia tehnică 
de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtă 
sau de lungă durată, după specificul instalaţiei, precum şi verificările şi încercările care trebuie să fie efectuate de către 
deţinător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre două verificări tehnice 
periodice. 

(4) Instrucţiunile interne trebuie să cuprindă condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri 
speciale, schema conductelor de legătură şi a dispozitivelor de închidere, măsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, 
avarii, incendii, precum şi măsurile de protecţia muncii pentru personalul de exploatare şi de întreţinere. 
 
Art. 66 Deţinătorul/utilizatorul trebuie să folosească pentru utilizarea instalaţiei/ echipamentului numai personal de 
exploatare instruit de către RSVTI corespunzător gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat că şi-a însuşit 
cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor.  
 
Art. 67 (1) Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor 
prescripţiei tehnice aplicabile. 

(2) Documentele eliberate de persoana juridică autorizată ca urmare a verificării dispozitivelor de siguranţă, se 
ataşează la cartea recipientului. 

 
Art. 68 La recipientele la care între supapa de siguranţă şi recipient se montează membrane de rupere, verificarea supapelor 
de siguranţă se efectuează cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie şi verificare sau în cazul înlocuirii membranei. 
Art. 69 În cazul recipientelor care lucrează cu fluide toxice sau inflamabile, accesul în interior al persoanelor de deservire şi 
verificare se efectuează conform instrucţiunilor de exploatare şi numai după obţinerea permisului/autorizaţiei de lucru 
eliberate în baza legislaţiei în vigoare. 
 

CAPITOLUL V VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ NEPROGRAMATĂ 
 

SECŢIUNEA 1 Prevederi generale 
 
Art. 70 (1) Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnică 
periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a recipientelor. 

(2) Toate constatările referitoare la verificarea tehnică periodică şi la verificarea tehnică neprogramată a recipientelor 
se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului în 
procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevăzute în anexele 2 şi 3. 

(3) Recipientele în exploatare se supun la verificări tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercări de 
presiune şi încercări de etanşeitate. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a recipientului şi a instalaţiei aferente 
acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.  
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(4) În cazul în care rezultatele verificării tehnice periodice sunt corespunzătoare se acordă autorizarea/admiterea 
funcţionării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) următoarei verificări tehnice periodice. Această dată se 
stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu 
şi starea tehnică ale recipientului şi nu poate depăşi perioada maximă corespunzătoare fiecărui tip de verificare/încercare 
prevăzută de prezenta prescripţie tehnică. 

(5) Deţinătorii/utilizatorii sunt obligaţi să pregătească recipientele pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice şi să 
asigure toate condiţiile necesare efectuării acestora. 
 
Art. 71 (1) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pentru: 

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la 
categoriile III şi IV şi funcţionează în limitele: 
PS x V > 200 bar x litri; 

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care 
se încadrează la categoriile III şi IV şi funcţionează în limitele:  
PS x V > 1.000 bar x litri; 

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria III şi funcţionează în limitele:  
V > 1 l şi PS > 500 bar. 

(2) Verificările tehnice periodice se efectuează de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de către 
operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului numai după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru: 

- recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria II şi funcţionează în limitele: 
50 < PS x V ≤  200 bar x litri şi V > 1 l; 

- recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care 
se încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:  
200 < PS x V ≤  1.000 bar x litri şi V > 1 l; 

- recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadrează la 
categoria II şi funcţionează în limitele:  
V < 1 l şi PS  > 500 bar sau PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS  ≤  500 bar; 

- recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se 
încadrează la categoria II şi funcţionează în limitele:  
PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l. 

(4) Procesul-verbal întocmit de RSVTI al deţinătorului/utilizatorului se transmite la ISCIR. 
(5) La efectuarea verificărilor tehnice periodice se respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice. 
(6) Pentru recipientele care rămân în regim de supraveghere tehnică a deţinătorului, conform art. 24 şi art. 25, 

verificările tehnice periodice se efectuează de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.  
 
Art. 72 Recipientul nu trebuie să fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizării funcţionării depăşit. 
 
Art. 73 La sfârşitul duratei de viaţă fizică, precizată în documentaţia tehnică a recipientului sau după expirarea duratei 
normale de funcţionare, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevăzută în mod explicit 
durata de viaţă în documentaţia tehnică, verificarea tehnică periodică a recipientului se efectuează după efectuarea 
verificărilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic. 
 

SECŢIUNEA a 2-a Revizia interioară 
 
Art. 74 Revizia interioară se efectuează cel puţin o dată la 4 ani conform art. 35. În afară de termenul scadent, revizia 
interioară se execută şi în următoarele cazuri: 

- după o nouă instalare; 
- cu ocazia unei reparaţii; 
- după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului; 
- cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie, în cazurile prevăzute la art. 78; 
- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive temeinice să considere necesară o astfel 

de verificare; 
- atunci când este cerută, motivat, de către deţinătorul/utilizatorul recipientului.  

NOTĂ: La recipientele pentru care există prevederi specifice, revizia interioară se efectuează la termenele prevăzute de 
acestea. 
 
Art. 75 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea 
tehnică şi vechimea în serviciu a recipientului.  

(2) Deţinătorul/utilizatorul este singur răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei 
interioare, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR. 
 
Art. 76 (1) În cazurile în care, datorită concepţiei constructive a recipientului, verificarea interioară (din cadrul reviziei 
interioare) nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare de presiune hidraulică completată, după caz, cu 
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alte verificări (prin metode nedistructive). Verificările respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi 
periodicitatea) trebuie să fie precizate în instrucţiunile interne menţionate la art. 65. 

(2) În situaţiile în care izolaţia termică a recipientului nu poate fi desfăcută datorită concepţiei (izolaţie nedemontabilă), 
se poate renunţa la verificarea exterioară cu condiţia ca verificarea interioară să se poată realiza.  

(3) Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioară trebuie să fie efectuate la maxim 16 ani, dacă instrucţiunile 
producătorului nu prevăd altfel. Dezizolarea parţială sau totală se efectuează cu ocazia eventualelor reparaţii. 

(4) La recipientele la care verificarea interioară este înlocuită cu încercarea de presiune hidraulică, este necesară 
verificarea exterioară a suprafeţelor cu ocazia încercării de presiune hidraulică.  
 
Art. 77 La recipientele prevăzute cu catalizatori degradabili în contact cu aerul şi/sau cu site moleculare, la care revizia 
interioară şi încercarea de presiune nu se pot efectua decât cu ocazia înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste 
verificări şi încercări să se execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevăzute în prezenta prescripţie 
tehnică, cu următoarele condiţii: 

a) termenele maxime la care se efectuează verificările tehnice periodice (revizia interioară şi încercarea de presiune) 
trebuie să fie stabilite şi înscrise în instrucţiuni tehnice specifice întocmite de deţinător/utilizator şi avizate de RADTE; 
pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni trebuie să se prezinte la ISCIR în termen de 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice trebuie să fie 
transmise la ISCIR odată cu documentaţia pentru obţinerea autorizării  funcţionării; 

b) în intervalele dintre două verificări tehnice periodice trebuie să se efectueze şi alte verificări şi încercări (de exemplu 
verificări prin metode nedistructive, încercări de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximă admisibilă 
PS); acestea trebuie să fie prevăzute de deţinător/utilizator, cu avizul RADTE, şi trebuie să se înscrie în aceleaşi instrucţiuni 
specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării 
lor în timpul exploatării; aceste verificări şi încercări trebuie să se efectueze de către personalul propriu al 
deţinătorului/utilizatorului şi/sau de către laboratoare autorizate de ISCIR, în prezenţa RSVTI al unităţii deţinătoare; 
rezultatele trebuie să se ataşeze la cartea recipientului; 
 
Art. 78 (1) La recipientele cu căptuşeli de protecţie, revizia interioară constă în examinarea stării căptuşelii, care nu trebuie 
să prezinte fisuri sau deteriorări. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită zonelor în care s-au observat la exterior 
supraîncălziri ale metalului în timpul funcţionării.  

(2) Cu ocazia înlocuirii căptuşelii de protecţie trebuie să se examineze starea suprafeţei metalului, indiferent de termenul 
stabilit pentru revizia interioară, iar deţinătorul/utilizatorul este obligat să anunţe ISCIR.  

(3) La recipientele care au căptuşeli de protecţie la rândul lor protejate printr-o manta metalică, la revizia interioară se 
examinează starea mantalei metalice de protecţie şi, după caz, starea căptuşelii în zonele neacoperite. 
 
Art. 79 (1) Se supun unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de 
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, următoarele categorii de recipiente: 

a) recipientele la care temperatura elementelor metalice depăşeşte în funcţionare valoarea de la care apare fenomenul 
de fluaj; pentru acestea, la prima punere în funcţiune şi periodic în timpul exploatării, se efectuează măsurări de diametre în 
zona mediană a fiecărei virole şi circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele măsurărilor se consemnează 
într-o schiţă care trebuie să fie ataşată la cartea recipientului; periodicitatea măsurărilor şi deformaţiile permanente admise 
trebuie să se stabilească prin documentaţia tehnică; periodicitatea nu poate depăşi 4 ani pentru măsurările interioare şi 10 
ani pentru cele exterioare; 

b) recipientele care lucrează cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare; 
c) alte recipiente stabilite prin instrucţiunile interne. 
(2) Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se stabilesc prin instrucţiuni tehnice specifice 

avizate de RADTE. 
 

SECŢIUNEA a 3-a Încercarea la presiune hidraulică 
 
Art. 80 Încercarea de presiune se execută numai după efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzătoare.  
 
Art. 81 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în conformitate cu prevederile art. 36 - art. 53, în scopul verificării 
rezistenţei şi etanşeităţii recipientului. 
 
Art. 82 (1) Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte fără posibilitatea 
izolării fiecărui recipient, se supun la încercarea de presiune hidraulică în buclă. În acest caz, valoarea presiunii de 
încercare trebuie să fie egală cu cea mai mică valoare dintre presiunile de încercare a fiecărui recipient din bucla respectivă. 

(2) Modul în care se efectuează încercarea de presiune trebuie să fie stabilit de către deţinător/utilizator cu avizul 
RADTE şi se înscrie obligatoriu în instrucţiunile specifice. Prin aceste instrucţiuni trebuie să se precizeze recipientele care 
formează bucle distincte şi condiţiile de încercare la presiune. 

(3) Cu ocazia unor reparaţii care necesită scoaterea unui recipient din buclă, încercarea de presiune după reparaţie se 
efectuează la valoarea prescrisă pentru recipientul respectiv. 
 
Art. 83 (1) Încercarea de presiune se efectuează cel puţin o dată la 8 ani. În cazul recipientelor prevăzute la art. 78 şi a căror 
revizie interioară nu se poate efectua, încercarea de presiune hidraulică se efectuează cel puţin o dată la 4 ani. 
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(2) Pentru recipientele izolate termic la exterior se procedează conform prevederilor de la art. 78. 
(3) În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune se efectuează şi în următoarele cazuri: 

- după o nouă instalare, dacă la revizia interioară se constată că recipientul prezintă deformaţii sau alte defecte; 
- după o reparaţie, conform capitolului VI; 
- după o întrerupere a funcţionării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului; 
- cu ocazia înlocuirii căptuşelilor de protecţie, în cazurile prevăzute la art. 78; 
- atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au motive să solicite efectuarea 

încercării; 
- atunci când este solicitată motivat de către deţinătorul/utilizatorul recipientului. 
(4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnică 

şi vechimea în serviciu a recipientului. 
(5) Deţinătorul/utilizatorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercării de 

presiune, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR. 
 

SECŢIUNEA a 4-a Revizia exterioară 
 
Art. 84 Revizia exterioară este verificarea tehnică neprogramată care se execută inopinat în timpul funcţionării recipientului 
şi are drept scop stabilirea stării generale a recipientului. 
 
Art. 85 Cu ocazia reviziei exterioare se verifică: 

a) existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurare şi control; 
b) starea recipientului şi a îmbinărilor (părţile vizibile şi accesibile); 
c) dacă personalul de exploatare cunoaşte instrucţiunile specifice instalaţiilor deservite. 

 
SECŢIUNEA a 5-a Încercarea pneumatică de etanşeitate 

 
Art. 86 (1) Pentru recipientele la care prin construcţie sau prin documentaţia tehnică este prevăzută încercarea pneumatică 
de etanşeitate, aceasta se efectuează la verificarea tehnică periodică în condiţiile prevăzute la art. 54, art. 55 şi art. 56.  

(2) Verificarea etanşeităţii se face cu mijloacele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a recipientului. 
 

SECŢIUNEA a 6-a Verificarea dispozitivelor de siguranţă 
 
Art. 87 Verificarea funcţionării corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă se efectuează conform prevederilor art. 57.  
 

SECŢIUNEA a 8-a Prelungirea autorizării funcţionării şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea 
verificărilor tehnice periodice 
 
Art. 95 (1) În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu 
pot fi oprite din funcţiune, separat, pentru verificarea tehnică periodică la data scadentă, se poate admite prelungirea 
funcţionării acestora cu cel mult 12 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de 
deţinător/utilizator din care să rezulte că starea tehnică a acestuia permite acest lucru.  

(2) Solicitarea scrisă a deţinătorului/utilizatorului recipientului şi memoriul tehnic se transmit la ISCIR cu minim 30 
zile înainte de termenul scadent. 

(3) Memoriul tehnic trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 
a) prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperatură, fluid de lucru); 
b) istoricul exploatării (verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii); 
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică, după caz; 
d) măsuri compensatorii, după caz; 
e) echiparea cu dispozitive de siguranţă şi aparate de măsură, control; 
f) existenţa instrucţiunilor de exploatare; 
g) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă. 

 
Art. 96 Prelungirea cu până la 12 luni a scadenţei la verificarea tehnică periodică se acordă în urma efectuării unei revizii 
exterioare, astfel: 

a) de către ISCIR, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (1); 
b) de către ISCIR sau RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, funcţie de cine a efectuat ultima verificare tehnică 

periodică la recipientele menţionate la art. 71 alin. (2); dacă prelungirea se efectuează de către RSVTI, o copie a procesului-
verbal încheiat pentru revizia exterioară se transmite la ISCIR; 

c) de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (3). 
 
Art. 97 Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioară se ataşează la cartea recipientului împreună cu memoriul tehnic.  
 
Art. 98 (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea recipientului la data scadentă pentru revizia 
interioară se poate prelungi autorizarea funcţionării până la termenul scadent pentru revizia interioară şi încercarea la 
presiune hidraulică. 
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(2) Prelungirea autorizării funcţionării se efectuează în baza unui memoriu tehnic de analiză a riscurilor, întocmit de 
persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic. 

(3) Memoriul tehnic de analiză a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, următoarele: 
a) prezentarea/descrierea recipientului; 
b) istoricul exploatării, precum verificări tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea; 
c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnică periodică; 
d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel: 

1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc; 
2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea să se producă în general, aprecierea 

importanţei lor şi a probabilităţii apariţiei de efecte dăunătoare; 
3) evaluarea riscurilor. 

e) măsuri compensatorii; 
f) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţă. 

 
Art. 99 În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificărilor tehnice sau respingerea 
solicitării de prelungire a autorizării funcţionării. 
 
Art. 100 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectuează o revizie exterioară. 

(2) Rezultatele verificărilor se consemnează într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2, şi dacă sunt 
corespunzătoare, se acordă prelungirea autorizării funcţionării, stabilindu-se termenul următoarei verificări tehnice (ziua, 
luna şi anul).  
 

CAPITOLUL VI REPARAREA 
 

SECŢIUNEA 1 Prevederi generale 
 
Art. 101 (1) Repararea recipientelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte 
normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la 
repararea recipientelor. 

(2) Repararea recipientelor se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR 
sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de 
autorităţile competente din statele membre trebuie să fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate 
de către ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de către ISCIR a persoanelor juridice care efectuează repararea recipientelor 
precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în 
prescripţia tehnică aplicabilă. 

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor juridice care efectuează repararea recipientelor sunt prevăzute la 
capitolul XII.  

(4) Toate constatările referitoare la repararea recipientelor trebuie să se consemneze de către inspectorii de specialitate 
din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică 
sunt prevăzute în anexele 2 şi 3. 

(5) Autorizaţia de a repara recipiente nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de către producător.  
 
Art. 102 (1) Repararea recipientelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizată de către 
RADTP.  

(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a 
recipientelor sunt conform legislaţiei în vigoare.  

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice care efectuează avizarea documentaţiilor preliminare de reparare 
a recipientelor sunt prevăzute la capitolul XII. 

 
Art. 103 (1) Lucrările de reparare a recipientelor se execută cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale 
documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrărilor. Se au în vedere 
reglementările care au stat la baza construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementări tehnice aplicabile, 
care să asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate. 

(2) În cadrul lucrărilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei 
tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform Hotărârii Guvernului 
584/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Deţinătorul trebuie să pună la dispoziţie documentaţia tehnică a recipientelor care să permită identificarea tuturor 
datelor tehnice necesare efectuării lucrărilor de reparare la acestea. 

(4) Documentaţia tehnică de reparare se ataşează la cartea recipientului. 
 

SECŢIUNEA a 2-a Specificarea lucrărilor de reparare care se verifică de către ISCIR 
 
Art. 104 Lucrările executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente, se verifică de către inspectorii 
de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al persoanei juridice 
reparatoare.  
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Art. 105 (1) Lucrările executate în cadrul reparaţiilor la recipiente, care se verifică de către inspectorii de specialitate din 
cadrul ISCIR sunt următoarele: 

a) înlocuirea de virole, funduri, plăci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la 
instalaţie; 

b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni şi placarea prin 
încărcare prin sudură a suprafeţelor elementelor recipientelor; 

c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor elementelor sub presiune; 
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente; 
e) înlocuirea ţevilor schimbătoarelor de căldură şi a niturilor de la recipiente; 
f) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial; 
g) remedierea zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluării stării tehnice a recipientelor; 
h) executarea de lucrări ca urmare a modificării proiectului iniţial de construcţie a recipientului sau care duc la 

modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestuia; 
i) înlocuirea fasciculelor schimbătoarelor de căldură; 
j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereţi dubli; 
k) montarea unui recipient pe un nou amplasament. 
(2) Pentru lucrările de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnică după reparare se efectuează 

de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului împreună cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificării tehnice după 
reparare trebuie să fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnică al cărui model este prevăzut în anexa 3. 
Procesul-verbal de verificare tehnică se ataşează la cartea recipientului. 
 
Art. 106 Dacă prin lucrările de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale recipientului, scopul sau tipul 
acestuia, se aplică prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea recipientului. 
 

SECŢIUNEA a 3-a Etapele necesare efectuării reparării 
 
Art. 107 (1) Înaintea începerii lucrărilor de reparare, persoana juridică reparatoare, cu acordul scris al 
deţinătorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare, care trebuie să cuprindă 
cel puţin următoarele:  

a) descrierea recipientului (instalaţia aferentă), cu indicarea parametrilor de funcţionare; 
b) lucrările de reparare ce urmează a se efectua; 
c) condiţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de reparare; 
d) planul de examinări, verificări şi încercări care urmează a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrărilor de reparare. 
(2) Documentaţia tehnică preliminară de reparare avizată de către RADTP se ataşează la memoriul tehnic de 

prezentare a lucrărilor de reparare. 
(3) Memoriul tehnic se înaintează la ISCIR în vederea acceptării începerii lucrărilor de reparare. Se interzice începerea 

lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de acceptare al ISCIR.  
(4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrărilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, 

examinări, verificări sau încercări să se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, iar în cazul 
recipientelor sau elementelor acestora, la care datorită concepţiei constructive nu mai este posibilă examinarea cu ocazia 
verificării tehnice în vederea autorizării funcţionării după reparare, participarea este obligatorie. Persoana juridică 
reparatoare este obligată să solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinările, 
verificările sau încercările respective. 

(5) În cazul în care pe parcursul lucrărilor de reparare apar modificări faţă de memoriul tehnic de prezentare a 
lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuieşte şi se transmite la ISCIR în vederea obţinerii acceptului cu 
modificările aferente. 
 
Art. 108 Documentaţia tehnică de reparare, întocmită de către persoana juridică reparatoare la finalul lucrărilor de reparare 
trebuie să cuprindă următoarele: 

a) memoriul tehnic de prezentare a lucrărilor de reparare acceptat de ISCIR (inclusiv documentaţia preliminară de 
reparare avizată de RADTP); 

b) certificatele de inspecţie ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la reparare conform cerinţelor din 
documentaţia preliminară de reparare; declaraţii de conformitate pentru armături, dispozitive de siguranţă şi altele 
asemenea, care au fost înlocuite, după caz; 

c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare 
specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei 
tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare; 

d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, 
care au executat lucrările de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşează autorizaţiile sudorilor, în copie; 

e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic sau în documentaţia 
tehnică preliminară de reparare; 

f) buletinele cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate de către laboratoare 
autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilă;  
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g) procesul-verbal întocmit de către RSVTI care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice 
că instalaţia se poate supune verificărilor tehnice în scopul repunerii în funcţiune; 

h) declaraţia privind lucrările de reparare efectuate, conform modelului din anexa 4. 
 
Art. 109 Verificarea tehnică a recipientelor în timpul şi la finalul lucrărilor de reparare se efectuează la locul de executare a 
acestora de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de către personalul tehnic de specialitate RSL atestat de 
ISCIR, al persoanei juridice reparatoare.  
 
Art. 110 Pentru recipientele care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, rămân în regim de 
supraveghere tehnică a deţinătorului/utilizatorului, verificarea lucrărilor de reparare se efectuează de către RSVTI al 
acestuia împreună cu RSL al reparatorului.  
 
Art. 111 (1) Verificarea recipientelor la finalul lucrărilor de reparare constă în: 

a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmită conform art. 108; 
b) verificarea, în concordanţă cu documentaţia tehnică, a modului în care au fost efectuate lucrările de reparare. 
(2) Pentru recipientele la care s-au obţinut rezultate corespunzătoare, se efectuează verificările în vederea repunerii în 

funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 
SECŢIUNEA a 4-a Dispoziţii finale privind repararea 

 
Art. 112 (1) Verificările în vederea repunerii în funcţiune se efectuează la locul de funcţionare al recipientului în 
conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.  

(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificărilor efectuate în vederea repunerii în funcţiune se consemnează 
parametrii de funcţionare şi data efectuării următoarei verificări tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea 
prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 
 
Art. 113 În cazul reparării unor recipiente sau elemente ale acestora care datorită modului de execuţie, montare sau 
exploatare necesită verificări şi încercări suplimentare (măsurarea deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci când unele 
dintre verificările şi încercările prevăzute în prezenta prescripţie tehnică nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificări 
şi încercări. Acestea se prevăd în documentaţia tehnică preliminară de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile 
tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuării acestora în timpul utilizării recipientelor. 
 

CAPITOLUL VIII TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA 
 
Art. 124 (1) Recipientele a căror reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectuează în conformitate cu prevederile 
prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fără placa de timbru, trebuie să fie timbrate în conformitate cu prevederile 
prezentei prescripţii tehnice. 

(2) Aplicarea plăcii de timbru la recipientele aflate în funcţionare se poate face în următoarele situaţii: 
a) atunci când aceasta lipseşte, este deteriorată sau este ilizibilă; 
b) atunci când se modifică parametrii de funcţionare ai recipientului în urma reparării sau a efectuării unor 

investigaţii/examinări cu caracter tehnic. 
(3) Sunt exceptate recipientele care prin documentaţia tehnică de însoţire nu au prevăzută placă de timbru, conţinutul 

acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate să funcţioneze în aceste 
condiţii. 
 
Art. 125 (1) Pentru recipientele autorizate/admise să funcţioneze, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată, 
aceasta se poate reconstitui de către deţinător, în baza documentaţiei existente (din care să rezulte parametrii de funcţionare, 
nr. de fabricaţie/an, constructor).  

(2) Placa de timbru se poate aplica numai dacă pe recipientul există marcate prin poansonare cel puţin datele (nr. de 
fabricaţie/an şi denumirea unităţii constructoare) care să permită stabilirea cu certitudine a faptului că documentaţia tehnică 
aparţine acestuia. 

(3) Placa de timbru trebuie să fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie să fie aplicată de către RSVTI al 
deţinătorului/utilizatorului care trebuie să întocmească un proces-verbal în cartea recipientului. Datele care trebuie să fie 
înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a recipientului. 
 
Art. 126 (1) Pentru recipientele neautorizate/neadmise să funcţioneze, la care placa de timbru nu există sau este deteriorată 
şi la care se solicită autorizarea/admiterea funcţionării, aplicarea plăcii de timbru se face în urma efectuării unor 
investigaţii/examinări cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.  

(2) Placa de timbru este aplicată de către RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 
 
Art. 127 În cazul modificării parametrilor de funcţionare ai recipientelor, ca urmare a efectuării unor investigaţii/examinări 
cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectuează retimbrarea conform art. 126 alin. (2).  
 
Art. 128 Recipientele la care placa de timbru nu există sau este deteriorată şi pentru care deţinătorul/utilizatorul nu posedă 
documentaţia tehnică, care să permită identificarea datelor necesare timbrării/retimbrării, şi nu există marcate prin 
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poansonare cel puţin datele care să permită identificarea parametrilor de funcţionare, trebuie să fie scoase din uz şi casate 
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisă timbrarea/retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora. 
 

CAPITOLUL IX AVARII ŞI ACCIDENTE 
 
Art. 129 În cazul avariilor care determină oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţă a unei 
instalaţii/echipament, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţie/echipament, persoana fizică sau juridică 
care deţine/utilizează instalaţia/echipamentul are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia/echipamentul şi de a anunţa 
de îndată ISCIR despre producerea evenimentului; cu această ocazie trebuie să se anunţe cel puţin următoarele date: 
numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţă, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date 
suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei/echipamentului, urmările 
avariei/accidentului. 
 
Art. 130 Persoana fizică sau juridică care deţine/utilizează instalaţia/echipamentul care a suferit avaria, sau la care s-a 
produs accidentul, are următoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI: 

a) să ia măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până 
la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un 
pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor; 

b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, în cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau 
exploziv;  

c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei/echipamentului avariat sau la care s-a produs accidentul; 
d) să întocmească un raport cu situaţia tehnică a instalaţiei/echipamentului imediat după avarie/accident, care trebuie să 

includă şi fotografii ale instalaţiei/echipamentului avariat, precum şi intervenţiile efectuate până la sosirea inspectorilor de 
specialitate din cadrul ISCIR; 

e) să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a 
instalaţiei/echipamentului (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar). 
 
Art. 131 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să întocmească procesul-verbal de constatare a avariei sau 
accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului. 
 
Art. 132 (1) Instalaţiile/echipamentele care au suferit avarii sau accidente care au determinat oprirea lor din funcţionare 
trebuie să fie supuse unor investigaţii/examinări cu caracter tehnic (în vederea evaluării stării tehnice a acestora), efectuate 
conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile. 

(2) Investigaţiile/examinările cu caracter tehnic nu sunt necesare în măsura în care persoana fizică sau juridică 
deţinătoare/utilizatoare renunţă la utilizarea instalaţiei/echipamentului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia. 
 
Art. 133 Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţii/echipamente trebuie să fie realizate de către experţii ISCIR. 
 

CAPITOLUL X SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA 
 
Art. 134 (1) Scoaterea din uz a recipientelor se poate face de către deţinător/utilizator în următoarele cazuri: 

a) dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificările 
tehnice periodice sau după reparaţii, se constată că recipientul nu mai prezintă siguranţă în funcţionare; 

b) dacă în urma examinărilor, verificărilor şi încercărilor efectuate în vederea evaluării stării tehnice sau a studiilor 
privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente se constată că recipientul nu mai 
poate funcţiona în condiţii de siguranţă sau durata de funcţionare a fost epuizată; 

c) la sfârşitul duratei de viaţă a recipientului, atunci când aceasta este stabilită prin documentaţia tehnică; 
d) atunci când recipientul a suferit o avarie în urma căreia acesta nu mai poate fi pus în funcţiune;  
e) dacă recipientul nu mai poate fi identificat după placa de timbru, după marcajul de pe corp sau nu mai are cartea 

recipientului (aceasta neputând fi refăcută); 
f) atunci când deţinătorul/utilizatorul renunţă din proprie iniţiativă la recipientul.  
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea recipientului nu înseamnă scoatere din uz. 

 
Art. 135 Recipientele scoase din uz trebuie casate prin grija deţinătorului/utilizatorului. Operaţia de casare a recipientului 
este consemnată într-un proces-verbal întocmit de către RSVTI şi semnat de către reprezentantul 
deţinătorului/utilizatorului. 
 
Art. 136 Placa de timbru trebuie demontată de pe recipientul şi distrusă în prezenţa RSVTI al deţinătorului/utilizatorului. 
Acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat conform art. 135. 
 
Art. 137 Procesul-verbal încheiat se ataşează la cartea recipientului şi rămâne în arhiva deţinătorului/utilizatorului. 
 
Art. 138 (1) Deţinătorul/utilizatorul comunică în scris scoaterea din uz şi casarea recipientului la ISCIR, în vederea 
scoaterii din evidenţa ISCIR a acestuia. 

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 135. 
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Art. 139 Sunt interzise repunerea în funcţiune şi exploatarea recipientelor scoase din uz şi casate. 
 

În  conformitate  cu  Prescripţie tehnică PT C 5-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii 
pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune,  indicativ: PT C 5 - 2003, Ediţia 1, se vor respecta 
următoarele: 
 

3. CERINŢE TEHNICE PRIVIND UMPLEREA, TRANSPORTUL, VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ, 
REPARAREA, UTILIZAREA, SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA RECIPIENTELOR BUTELII 
Cerinţele tehnice specificate în acest capitol sunt condiţiile minime obligatorii referitoare la umplerea, transportul, 
verificarea tehnică periodică (la scadenţă), repararea, transportul , documentaţia de însoţire (instrucţiuni de montare şi de 
utilizare), folosirea, scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub 
presiune. 
 
3.1 Verificarea tehnică a recipientelor butelii 
Verificarea tehnică a recipientelor butelii se va face numai de agenţi economici autorizaţi de către ISCIRINSPECT 
IT. 
Recipientele butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune vor fi supuse unor verificări tehnice : 
- periodic (la scadenţa stabilită şi indicată pe recipient); 
- după efectuarea unei reparaţii la recipient; 
- ori de câte ori se constată un defect care poate periclita siguranţă în funcţionare a acestuia. 
Data primei verificări tehnice periodice se va stabili în funcţie de data fabricaţiei şi va fi marcată la prima încărcare într-o 
staţie de umplere autorizată de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 
 
3.1.1 Verificarea tehnică periodică 
Verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii pentru gaze comprimate şi lichefiate (verificarea tehnică periodică a 
recipientelor butelii pentru gaze dizolvate se efectuează conform pct. 3.1.6), constă în: 
• verificarea stării generale a recipientului (verificarea exterioară şi interioară conform pct. 3.1.2.1 şi 3.1.2.2); 
• verificarea masei şi a capacităţii, conform pct. 3.1.3; 
• încercarea la presiune hidraulică, conform pct. 3.1.4; 
• încercarea de etanşeitate conform pct. 3.1.5, pentru recipientele butelii care conţin fluide toxice sau combustibile. 
Dacă rezultatele acestor verificări tehnice sunt corespunzătoare, agentul economic care a efectuat verificarea va marca prin 
poansonare (pe calota superioară, pe gardă sau pe postament, după caz ) luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice, 
alături de poansonul responsabilului cu supravegherea lucrărilor al agentului economic autorizat. 
Pentru prelungirea duratei de funcţionare a recipientelor butelii mai vechi de 40 de ani, acestea vor fi supuse unor 
examinări, verificări şi investigaţii în vederea evaluării stării tehnice, care vor fi efectuate de către o unitate autorizată de 
ISCIR-INSPECT IT pentru reparare şi verificare recipiente butelii. Lucrările de examinări, verificări şi investigaţii se vor 
desfăşura după un program avizat în prealabil de ISCIR-INSPECT. 
 
3.1.2 Verificarea stării generale a recipientelor butelii 
3.1.2.1 Verificarea exterioară 
Această verificare constă în examinarea suprafeţei exterioare a recipientelor butelii şi în verificarea existenţei şi 
conţinutului marcajelor. 
Această verificare are drept scop depistarea neconformităţilor care nu permit utilizarea buteliilor în condiţii de siguranţă. 
Recipientele butelii sunt admise la revizia exterioară numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
a) pelicula de vopsea protectoare nu este deteriorată; vopseaua nu trebuie să împiedice citirea inscripţionărilor; suprafaţa 
exterioară a recipientelor mobile - butelii trebuie să fie vopsită cu culorile de marcare indicate în standardele specifice ; 
b) capacul sau garda de protecţie a robinetului cu ventil trebuie să fie în stare bună; capacul trebuie să se înşurubeze 
complet şi uşor pe inelul de gât al recipientului; capacele de protecţie ale recipientelor butelii care conţin fluide toxice nu 
trebuie să prezinte orificii şi vor fi prevăzute cu o garnitură care să asigure etanşeitatea faţă de gazul scurs datorită 
eventualei neetanşeităţi a robinetului; garniture trebuie să fie confecţionată dintr-un material rezistent la fluidul din butelie; 
c) postamentul, în cazul în care există, trebuie să asigure o stabilitate bună a recipientului butelie în poziţie verticală; la 
buteliile fără sudură nu se admite fixarea postamentului prin sudare; 
d) robinetul cu ventil este în stare bună de funcţionare, asigurând etanşarea indiferent de poziţia recipientului; se recomandă 
ca după fiecare verificare a interiorului recipientului butelie robinetul să fie înlocuit cu unul nou; la recipientele butelii 
pentru dioxid de carbon, între piesele componente ale robinetului va fi prevăzută şi o membrană de rupere pentru protejarea 
buteliei la mărirea presiunii peste valoarea de calcul; înşurubarea robinetului în piesa de gât a buteliei va fi executată la 
cuplul prescris de constructorul robinetului, utilizându-se o cheie dinamometrică cu domeniul de lucru corespunzător; 
robinetele cu ventil utilizate trebuie să aibă aprobare de model, fiind executate din 
materiale rezistente la acţiunea chimică corozivă a fluidului din butelii; robinetele noi utilizate trebuie să respecte 
prevederile specifice din ADR şi RID; 
e) pe fiecare butelie trebuie să existe următoarele inscripţionări permanente (pe postament, pe piesa de gât sau pe garda de 
protecţie nedemontabilă): 
• sigla agentului economic constructor, 
• numărul de fabricaţie, 
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• anul şi luna fabricaţiei, 
• masa buteliei, în kg, 
• capacitatea buteliei, în litri, 
• presiunea de încercare hidraulică, în MPa (sau bar), 
• presiunea de încărcare, în MPa (sau bar), 
• luna şi anul verificării/scadenţa acordată, 
• masa încărcăturii şi tara recipientului în cazul recipientelor butelii pentru gaze lichefiate sau dizolvate, atunci când 
încărcarea se face prin cântărire, 
• poansonul RSL care a efectuat verificarea periodică;  
recipientele butelii care nu au inscripţionate datele prevăzute mai sus vor fi scoase din uz şi casate; la recipientele butelii 
care vor fi utilizate pentru încărcarea cu alte fluide decât cele iniţiale se vor anula inscripţiile care nu mai corespund şi se 
vor poansona cele noi; vor fi anulate inscripţiile privind tipul fluidului, presiunea de încărcare sau masa încărcăturii şi 
presiunea de încercare cu lichid; inscripţiile care nu mai corespund se vor anula printr-o linie orizontală, poansonându-se 
alături cele corespunzătoare; retimbrarea va fi efectuată de o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT şi se va întocmi un 
proces-verbal; noua inscripţionare se va certifica de către RSL prin aplicarea poansonului; retimbrarea recipientelor butelii 
pentru fluide care comportă în exploatare temperaturi negative se va 
putea executa numai dacă materialul buteliei are garantată prin standardul de produs rezilienţa la temperatura de exploatare 
respectivă; în cazul în care se constată că una saumai multe din condiţiile prevăzute mai sus nu sunt respectate, buteliile se 
vor repara; după efectuarea reparaţiei se va relua verificarea tehnică; în cazul în care sunt constatate neconformităţile 
prezentate în anexa L, recipientele butelii se vor casa; 
f) bateriile de butelii vor fi prevăzute cu o placă de timbru care va conţine: 
- proprietarul (sau constructorul); 
- felul fluidului; 
- numărul de înregistrare; 
- unitatea care a efectuat umplerea; 
- masa (tara), în kg, min., max.; 
- masa netă, în kg; 
- data umplerii; 
- poansonul de verificare; 
- data scadenţei de verificare. 
Buteliile care formează bateria nu pot conţine decât un singur tip de gaz sau amestecuri de gaze şi au scadenţa de verificare 
într-un interval de maxim 6 luni. 
În cazul buteliilor de acetilenă, într-o baterie se pot folosi numai butelii umplute cu masă poroasă cu aceiaşi durată de 
exploatare. Buteliile de acetilenă care urmează să fie înglobate în baterii vor fi încărcate suplimentar cu dizolvant (acetonă). 
Astfel, pentru o butelie de 50 litri se încarcă în plus 1,25 kg acetonă. 
3.1.2.2 Verificarea interioară 
Pereţii recipientelor butelii se controlează la interior, urmărindu-se eventualele lipsuri, deteriorări sau apariţia coroziunii. 
Verificarea aspectului interior se va efectua cu endoscopul şi, după caz, se va completa cu o măsurare cu ultrasunete a 
grosimii peretelui buteliei, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la măsurarea cu US a elementelor 
instalaţiilor sub presiune, Colecţia ISCIR, şi cu condiţiile din anexa C, de către un laborator autorizat de ISCIR-INSPECT. 
Rezultatele acestor măsurări vor fi consemnate în buletine întocmite în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice 
referitoare la măsurarea cu US a elementelor instalaţiilor sub presiune, Colecţia ISCIR. 
Grosimea peretelui părţii cilindrice şi a fundului ambutisat nu trebuie să fie mai mică decât cea stabilită în aprobarea de 
model. 
Dacă în cel puţin un punct grosimea măsurată va fi mai mică decât valoarea minimă admisă prin documentaţia tehnică , 
buteliile vor fi casate. 
În cazul recipientelor butelii pentru hidrogen se va efectua şi un control defectoscopic US 100% al corpului buteliei pentru 
determinarea eventualelor microfisuri. 
 
3.1.3 Verificarea masei şi a capacităţii 
Pentru efectuarea determinărilor de masă şi capacitate, recipientele butelii trebuie să fie curăţate în interior şi la exterior 
pentru eliminarea totală a impurităţilor. 
Masa recipientelor butelii se va determina prin cântărire cu o exactitate de ± 0,1 kg, pentru buteliile de până la 12 l inclusiv, 
şi de ± 0,2 kg, pentru cele de peste 12 l. 
La buteliile care se încarcă prin cântărire, atunci când între masa reală (măsurată) şi cea iniţială (inscripţionată) se constată 
o diferenţă mai mare de 1,5%, dacă volumul este acelaşi se va poansona masa măsurată. 
Volumul interior al recipientului butelie, în litri, se determină prin diferenţa între masa recipientului umplut cu apă şi masa 
recipientului gol (măsurarea fiind efectuată la temperatura de 20oC) sau prin umplerea acestuia cu apă folosind vase 
gradate cu diviziuni de 0,2 l. Determinarea capacităţii se va face cu o exactitate de ± 0,1 l, la recipientele butelii de până la 
12 l inclusiv, şi de ± 0,2 l, la cele de peste 12 l. 
Pentru recipientele butelii cu o capacitate de peste 12 l, atunci când se constată o mărire a capacităţii poansonate pe butelie 
de peste 0,5%, fără o scădere corespunzătoare a masei, butelia va fi scoasă din uz (casată). 
 
3.1.4 Încercarea la presiune hidraulică 
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Recipientele butelii care au corespuns verificărilor de la pct. 3.1.2.1 şi 3.1.2.2 vor fi supuse la încercarea de presiune 
hidraulică la valorile indicate în tabelul din anexa B. 
Încercarea la presiune se va efectua, pentru fiecare recipient butelie în parte, în spaţii special amenajate care să asigure 
protecţia celorlalte locuri de muncă. Lichidele care se folosesc pentru încercare nu trebuie să aibă o acţiune vătămătoare 
asupra sănătăţii personalului sau o acţiune corozivă asupra materialului recipientului, iar în timpul încercării să nu treacă 
din faza lichidă în cea gazoasă. 
Pentru recipientele butelii, încercarea se va efectua într-o încăpere în care temperatura să fie de cel puţin 15oC, cu 
asigurarea condiţiilor de protecţia muncii. 
Presiunea în butelie va trebui să crească în mod treptat, continuu şi fără şocuri (viteza de mărire a presiunii nu va depăşi 5 
bar/min). Buteliile fără sudură vor fi menţinute la presiunea de încercare timp de 2 min, iar buteliile sudate timp de 5 min. 
Instalaţia de încercare va fi prevăzută cu două racorduri pentru manometre. Acestea vor fi montate pe robinete cu trei căi. 
La un racord se va monta manometrul de control. Manometrele utilizate trebuie să fie cel puţin din clasa de precizie 2,5. 
După trecerea timpului de menţinere la presiunea de încercare se va examina cu atenţie fiecare butelie. 
Încercarea se consideră reuşită dacă nu se constată scurgeri, lăcrimări sau, după încercare, nu sunt deformaţii. 
După efectuarea încercării, presiunea din butelii se va micşora treptat şi fără şocuri, apoi buteliile se golesc complet. 
Buteliile la care s-au constatat scurgeri, lăcrimări sau deformaţii vor fi casate astfel încât să nu mai fie posibilă punerea lor 
în circulaţie. 
 
3.1.5 Încercarea de etanşeitate 
Operaţiunea se execută la recipientele butelii pentru fluidele toxice sau combustibile, utilizându-se în acest scop aer sau gaz 
inert la o presiune egală cu cea de încărcare. În cazul fluidelor combustibile, dacă încercarea de etanşeitate se efectuează cu 
aer, după încercarea recipientelor butelii acestea trebuie să fie suflate cu un gaz inert pentru evacuarea aerului din interior, 
păstrându-se o presiune remanentă până la 0,6 bar. 
Încercarea va dura cel puţin 3 min. Butelia va fi scufundată într-un vas cu apă şi se va verifica etanşeitatea acesteia şi a 
robinetului cu ventil sub acţiunea presiunii interioare. Se pot admite şi alte metode de încercare, dar numai cu avizul 
ISCIR-INSPECT. 
 
3.1.6 Verificarea recipientelor- butelii pentru acetilenă dizolvată 
Verificarea tehnică periodică a recipientelor - butelii pentru acetilenă dizolvată se efectuează la intervale de 5 ani, pentru 
recipientele butelii încărcate cu mase nemonolitice, respectiv 10 ani, pentru recipientele butelii încărcate cu mase 
monolitice şi cuprinde: 
- verificarea exterioară, conform pct. 3.1.2.1; 
- verificarea masei (masa se determină prin cântărirea buteliei); pe butelie este inscripţionată masa maximă admisă pentru 
încărcătură (în kg) şi masa buteliei goale (inclusiv postamentul, inelul de gât, robinetul, masa poroasă şi dizolvantul, fără 
capac de protecţie sau cu capac de protecţie nedemontabil), în kg; operaţiunea se efectuează cu ocazia verificării tehnice 
periodice şi înainte de fiecare încărcare cu gaz; dacă se constată că masa buteliei este mai mică decât cea inscripţionată, şi 
anume la buteliile de 40 l cu 1 kg, iar la cele de 5 l cu 0,2 kg sau mai mult, atunci se admite o nouă umplere cu gaz numai 
după completarea corespunzătoare cu dizolvant; 
- verificarea stării masei poroase; operaţiunea trebuie să fie efectuată de către unitatea care execută încărcarea cu acetilenă 
după ce butelia a fost golită de acetilenă şi dizolvant şi suflată cu azot. 
Periodicitatea verificărilor va fi : 
- 5 ani, pentru masele nemonolitice; 
- 10 ani, pentru masele monolitice; 
Verificarea trebuie să urmărească conformitatea cu caracteristicile iniţiale, definite în momentul testului de omologare 
(aprobarea de model) a masei poroase şi buteliei (consistenţa, mărimea golului dintre masă şi suprafaţa interioară a buteliei, 
culoarea, absenţa contaminării cu apă, ulei, gudroane etc.). 
Se va efectua o verificare suplimentară a masei poroase la buteliile la care se pot încărca mai puţin de 0,1 kg acetilenă la un 
litru de capacitate utilă a corpului buteliei, precum şi la buteliile care în timpul încărcării se încălzesc la peste 50oC. 
Repararea masei poroase nemonolitice trebuie să se facă conform instrucţiunilor fabricantului. 
Dacă masa poroasă nu mai este satisfăcătoare, în condiţiile în care butelia satisface criteriile de admisibilitate, masa poroasă 
poate fi schimbată. 
Ori de câte ori se înlocuieşte masa poroasă se va efectua o încercare de etanşeitate cu azot cu o puritate volumetrică de cel 
puţin 95%, la o presiune de 30 bar. Încercarea va dura cel puţin 3 min. Butelia va fi scufundată într-un vas cu apă şi se va 
verifica etanşeitatea acesteia şi a robinetului cu ventil sub acţiunea presiunii interioare. După micşorarea presiunii la 15 bar 
se va efectua verificarea exterioară a buteliei. 
Se pot admite şi alte metode de încercare, dar numai cu avizul ISCIR-INSPECT. 
 
3.1.7 Condiţii şi obligaţii pentru agenţii economici care efectuează verificarea tehnică a recipientelor butelii 
Verificarea tehnică a recipientelor butelii se va efectua de către: 
- agenţii economici autorizaţi pentru umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare; 
- agenţii economici autorizaţi pentru reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz şi casare. 
Agenţii economici menţionaţi mai sus trebuie să fie autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru această activitate, în 
conformitate cu prevederile anexei D şi corespunzător activităţilor pentru care se acordă autorizaţia. 
Aceşti agenţi economici au următoarele obligaţii şi responsabilităţi: 
- să deţină şi să menţină în condiţii bune întregul echipament necesar verificării; 
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- să asigure toate condiţiile necesare pentru efectuarea verificărilor; 
- sa completeze „Declaraţia de conformitate pentru verificarea tehnică periodică”, conform modelului din anexa G; o copie 
a acestei declaraţii şi a tabelului anexat vor fi trimise în maxim 5 zile la ISCIRINSPECT IT. 
Rezultatele verificărilor tehnice periodice vor fi înscrise într-un proces-verbal conform modelului prezentat în anexa I. 
Unităţile care pregătesc şi execută verificarea tehnică periodică a recipientelor butelii sunt obligate să aibă un registru ţinut 
la zi şi întocmit conform modelului din anexa H. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi va purta ştampila ISCIR-
INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic. 
În cazul recipientelor butelii pentru acetilenă, verificările se înregistrează la unitatea unde s-a efectuat verificarea, într-un 
registru numerotat, şnuruit şi sigilat de către ISCIR-INSPECT IT, indicându-se: 
- numărul curent; 
- numărul de fabricaţie al buteliei; 
- data verificării viitoare; 
- data încărcării cu masă poroasă; 
- capacitatea buteliei, în litri; 
- masa buteliei fără masă poroasă, robinet şi capac, dar cu postament şi inel de gât, în kg; 
- masa buteliei fără capac dar cu postament, inel de gât , robinet, masă poroasă şi dizolvant, în kg; 
- spaţiul gol, în cm3; 
- presiunea de încărcare, în MPa sau bar; 
- presiunea de încercare cu azot, în MPa sau bar; 
- semnătura personalului de verificare autorizat. 
Cu ocazia verificărilor, pe buteliile pentru acetilenă se vor poansona: 
- data verificărilor; 
- poansonul unităţii care execută încărcarea; 
- semnul distinctiv al masei poroase (la înlocuirea acesteia); 
- poansonul personalului de verificare autorizat. 
Poansonările privind scadenţele se înscriu una sub alta. 
Pentru activitatea de verificare tehnică se vor utiliza numai aparate de măsurare şi control verificate metrologic, precum şi 
calibre şi şabloane corespunzătoare. 
Verificarea recipientelor butelii se va efectua periodic la termenele maxime prevăzute în tabelul din anexa B. 
Dacă sunt motive bine justificate, se poate micşora termenul de valabilitate a funcţionării, fixând termene mai mici pentru 
scadenţă, însă nu mai puţin de un an. 
Nu poate fi acordat un termen de scadenţă mai mare decât ultima scadenţă acordată. 
 
3.2 Umplerea recipientelor butelii 
3.2.1 Umplerea recipientelor butelii se va efectua de către agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT conform 
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care vor folosi în acest scop personal instruit ca operatori staţie de umplere. 
Personalul care încarcă şi manipulează recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune 
trebuie să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi. Acesta trebuie să fie instruit şi examinat periodic de către RSL al unităţii 
asupra cunoştinţelor tehnico-profesionale necesare de protecţia muncii şi pază contra incendiilor referitoare la pericolul 
legat de manipularea buteliilor. 
 
3.2.2 Înainte de fiecare încărcare recipientele butelii vor fi supuse unor verificări exterioare conform pct. 3.1.2.1. În cazul 
recipientelor butelii pentru gaze dizolvate (acetilenă) se va efectua suplimentar verificarea masei, conform pct. 3.1.6. 
3.2.3 Este strict interzisă umplerea recipientelor butelii la care se constată: 
a) la inscripţie : 
- lipsa inscripţiei sau inscripţie incompletă; 
- depăşirea scadenţei verificării tehnice periodice; 
- neconcordanţe între valorile presiunii de încărcare sau masa încărcăturii indicată pe butelie şi cele corespunzătoare 
gazului; 
- neconcordanţe între masa recipientului mobil inscripţionată şi cea reală, în cazul gazelor lichefiate; 
- rectificări ale inscripţiilor poansonate; 
b) la părţile exterioare: 
- pereţii prezintă lovituri, deformări, tăieturi, coroziuni avansate sau orice altă degradare care poate periclita siguranţa în 
funcţionare; 
- urme de ulei pe pereţi şi/sau pe robinetele recipientelor butelii folosite pentru oxigen sau alte gaze oxidante; 
- robinetul cu ventil este defect sau incomplet; 
- încărcări cu sudură pe corpul recipientelor- butelii executate fără sudură sau în afara cordoanelor de sudură , la cele sudate 
; 
- lipsa sau deteriorarea capacului sau a gărzii de protecţie (la buteliile prevăzute cu capac, respectiv cu gardă de protecţie) 
sau a inelelor de protecţie pentru transport individual; 
- vopsirea nu corespunde prevederilor prezentei prescripţii tehnice; 
- buteliile au postament lipsă, deteriorat sau fixat defectuos; 
c) la interior: 
- buteliile pentru acetilenă care nu au marcate materialul poros sau la care a scăzut conţinutul de acetonă; 
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- lipsa presiunii remanente de cel puţin 0,6 bar, cu excepţia celor pentru acetilenă care vor satisfice condiţiile menţionate în 
tabelul de mai jos. 
 

 Temperatura, T, oC 
T  <  -5 –5  ≤  T  <  +5 +5 ≤  T  <  +15 +15 ≤  T  <  +25 +25 ≤  T  <  +35 

Presiunea minimă 
remanentă în butelie, 
în bar 

0,5 1 1,5 2,0 3,0 

 
3.2.4 Recipientele butelii refuzate la încărcare vor fi trimise la atelierul de verificare pentru remedierea deficienţelor şi 
reverificare. 
 
3.2.5 Recipientele butelii care urmează a fi încărcate cu oxigen sau alte gaze oxidante vor fi supuse unei degresări,    acă 
prezintă urme de ulei sau grăsime. Degresarea se va efectua printr-un mijloc corespunzător, stabilit prin instrucţiuni de 
către unitatea de umplere. 
 
3.2.6 La scoaterea robinetelor înfundate se vor lua măsuri împotriva eventualelor jeturi puternice datorită presiunii existente 
în butelie. Pentru dezgheţarea robinetelor se pot utiliza mijloace nepericuloase. Este interzisă dezgheţarea buteliei sau 
robinetului cu foc deschis. 
 
3.2.7 Instalaţia pentru încărcarea recipientelor butelii va fi construită din metale rezistente la presiunea de încărcare şi la 
acţiunea corozivă a gazului. 
La instalaţie se vor monta două manometre prevăzute fiecare cu câte un robinet de închidere confecţionat din material 
corespunzător gazului care se încărcă. De asemenea, instalaţia trebuie să fie legată printr-o conductă la un sistem de 
descărcare, pentru a se putea evacua gazul din butelii în cazul unor supraîncărcări, astfel încât să fie evitate eventualele 
accidente. 
Manometrele şi acţionarea dispozitivului de umplere pot fi amplasate şi la exteriorul încăperii în care se face umplerea 
recipientelor butelii. 
 
3.2.8 Unităţile care umplu recipiente butelii vor dota staţiile de umplere cu echipamente specifice, astfel încât fluidele să 
ajungă în butelii fără apă sau alte impurităţi care pot afecta siguranţa în exploatare. 
 
3.2.9 În timpul încărcării, recipientele butelii vor fi bine fixate în poziţie verticală prin dispozitive speciale. 
Se admite încărcarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate fixate în poziţie orizontala în stelaje special amenajate. 
Conducta de încărcare, în afara celor aferente recipientelor mobile pentru acetilenă, va fi racordată la butelie printr-un 
sistem care să asigure etanşeitatea. 
Este interzisă remedierea neetanşeităţilor atunci când instalaţia se află sub presiune. 
 
3.2.10 După umplerea buteliei şi verificarea etanşeităţii şi a existenţei piuliţei de protecţie a racordului robinetului (sau 
capacului de protecţie) se va aplica peste capacul de protecţie corect înfiletat şi corpul buteliei o banderolă care va indica: 
tipul gazului, data umplerii şi menţiunea „Verificat”. După aplicarea banderolei buteliile vor fi depozitate în depozitul 
pentru butelii pline. 
 
3.2.11 Agenţii economici sunt obligaţi să ţină un registru de evidenţă pentru fiecare tip de gaz, numerotat, şnuruit şi vizat 
de conducerea unităţii în care să se consemneze: data încărcării, numărul de fabricaţie al recipientelor butelii, data 
verificării şi scadenţa, presiunea de încărcare sau masa încărcăturii. Dacă într-o unitate se încărcă recipiente butelii cu mai 
multe tipuri de gaze, pentru fiecare gaz trebuie să fie ţinut un registru referitor la încărcare. 
Agenţii economici sunt obligaţi să completeze pentru recipientele butelii încărcate „Declaraţia de conformitate pentru 
umplere recipiente butelii”, conform modelului din anexa K, care să însoţească buteliile în timpul transportului la 
distribuitor. Utilizatorul, la cerere, poate primi o copie de pe „Declaraţia de conformitate pentru umplere recipiente butelii”. 
 
3.2.12 Umplerea cu gaze comprimate se va face până la presiunea de încărcare indicată pe butelie, raportată la temperatura 
de 15oC. 
 
3.2.13 Umplerea recipientelor butelii cu gaze lichefiate se va face numai prin cântărire. 
 
3.2.14 Pentru acetilenă dizolvată, presiunea de umplere nu trebuie să depăşească 15 bar după realizarea echilibrului la 
15oC. Pentru alte temperaturi, presiunea gazului în butelia pentru acetilenă dizolvată nu trebuie să fie mai mare decât cea 
indicată în tabelul de mai jos. 
 
Temperatura 
ambiantă, în oC -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Presiunea maximă, în 
bar 7 8 9 10,5 12 14 16 18 20 22,5 25 
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3.2.16 Agenţii economici sunt obligaţi să întocmească şi să afişeze instrucţiuni interne privind umplerea, verificarea prin 
sondaj a umplerii, depozitarea şi manipularea recipientelor butelii şi să verifice periodic cunoaşterea şi aplicarea acestora de 
către personalul de deservire. 
 
3.3 Repararea recipientelor butelii 
Repararea recipientelor butelii poate fi efectuată de agenţii economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare de 
efectuare şi verificare şi sunt autorizaţi, în prealabil, de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei D . 
Agentul economic autorizat pentru reparare răspunde de calitatea reparaţiei. 
Nu se admite remedierea (la cald sau la rece) a deformaţiilor permanente ale recipientului. 
Agenţii economici reparatori de recipiente butelii trebuie să aibă un registru de evidenţă a recipientelor butelii reparate, 
ţinut la zi, conform modelului din anexa H. Registrul va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi ştampilat de ISCIR-INSPECT IT în 
raza căreia agentul economic îşi are sediul. 
Recipientele butelii reparate vor fi supuse verificărilor tehnice conform pct. 3.1.1.3. 
După terminarea lucrărilor de reparare, agentul economic va emite declaraţia de conformitate pentru reparare butelii, 
conform modelului din anexa G. 
 
3.4 Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii 
Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care nu mai respectă cerinţele de securitate stabilite de 
prevederile prezentei prescripţii tehnice . 
Scoaterea din uz a recipientelor butelii, în vederea casării, se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii 
instituite în conformitate cu dispoziţiile legale 
Agenţii economici sunt obligaţi să scoată din uz recipientele butelii, în urma procesului-verbal încheiat de comisie, 
poansonând pe partea cilindrică „CASAT”. 
Înainte de distrugere se vor demonta robinetele şi se va asigura golirea completă a recipientelor mobile. 
Distrugerea recipientelor butelii se va face prin tăiere, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa RSL al unităţii 
autorizate ISCIR-INSPECT IT, astfel încât să nu mai fie posibilă utilizarea acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine 
seriile recipientelor butelii distruse. 
Copiile proceselor-verbale ale comisiei vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT. 
 
3.5 Depozitarea recipientelor butelii 
3.5.1 Depozitele destinate păstrării recipientelor butelii umplute sau goale din cadrul agenţilor economici vor fi construite şi 
amenajate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, suprateran, în încăperi independente, neetajate sau în aer liber 
(construcţie semideschisă de tip şopron îngrădit executat din materiale necombustibile, care protejează buteliile împotriva 
razelor solare, intemperiilor şi/sau intervenţiei persoanelor străine) în conformitate cu proiectele avizate de factorii abilitaţi 
prin lege. 
În cazul depozitării recipientelor butelii în încăperi, uşile trebuie să se deschidă spre exterior, iar geamurile să fie mate sau 
vopsite în alb. 
Recipientele butelii vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului şi capacul de protecţie înşurubate. 
Depozitele pentru mai mult de 50 de butelii (cu capacitatea de 40 l) trebuie să fie prevăzute cu rampă de încărcare-
descărcare acoperită cu copertină sau realizată după proiecte care respectă normativele/reglementările tehnice în vigoare. 
 
3.5.2 Înălţimea depozitului trebuie să fie de cel puţin 3,25 m de la pardoseală până la elementele cele mai de jos ale 
acoperişului. Pentru depozitele de tip şopron înălţimea minimă este de 2,5 m. 
Pentru cabinele de depozitare a recipientelor butelii utilizate pe şantierele de construcţii-montaj înălţimea minimă este de 2 
m. 
 
3.5.3 Pardoselile depozitelor trebuie să fie plane, nealunecoase, iar în cazul în care se depozitează butelii cu gaze 
combustibile trebuie să fie confecţionate din materiale care să excludă posibilitatea producerii de scântei în caz de lovire. 
 
3.5.4 În depozitele cu butelii care conţin gaze combustibile iluminatul trebuie să corespundă reglementărilor referitoare la 
instalaţiile electrice pentru medii cu pericol de explozie. Temperatura în depozite trebuie să fie astfel asigurată încât 
temperatura fluidului să nu depăşească +40oC, iar în cazul dioxidului de carbon +30oC. 
Încălzirea se va efectua cu instalaţii adecvate. Este interzisă existenţa focului deschis în astfel de încăperi. În cazul în care 
temperatura poate creşte peste temperaturile admise, încăperile trebuie să fie răcite printr-o metodă 
corespunzătoare. 
 
3.5.5 Buteliile cu gaze toxice se recomandă să fie depozitate în încăperi închise. 
Depozitele în care se păstrează butelii pentru gaze toxice sau combustibile trebuie să aibă o ventilaţie naturală permanentă. 
În cazul gazelor greu perceptibile prin miros, depozitele vor fi prevăzute cu analizoare de gaz automate şi ventilaţie de 
avarie, astfel încât să nu poată fi depăşită concentraţia admisă de gaze nocive. Aerul viciat evacuat nu trebuie să fie evacuat 
spre locurile unde se află foc deschis, suprafeţe încălzite şi nici spre încăperi cu acces de persoane sau drumuri. În cazul în 
care în timpul ventilării gazele evacuate ar putea forma o concentraţie periculoasă în zona înconjurătoare,acestea vor fi 
evacuate doar după o purificare prealabilă. 
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3.5.6 Depozitele trebuie să fie prevăzute cu paratrăsnete sau trebuie să se găsească în zona de protecţie a acestora. 
 
3.5.7 În funcţie de natura gazelor, depozitarea recipientelor butelii pline sau goale se poate face în încăperi separate sau în 
aceeaşi încăpere, conform proiectelor avizate de organele abilitate, ţinând seama şi de următoarele : 
- buteliile pentru diferite gaze toxice pot fi depozitate în aceeaşi încăpere dacă mijloacele necesare neutralizării scăpărilor 
de gaze sunt comune; în caz contrar se vor depozita în încăperi separate; 
- buteliile pentru gaze neutre (netoxice şi necombustibile) pot fi depozitate în aceleaşi încăperi cu condiţia să fie aşezate în 
boxe separate. 
Este interzisă depozitarea recipientelor butelii umplute cu oxigen în aceeaşi încăpere cu buteliile umplute cu gaze 
combustibile sau depozitarea împreună a recipientelor butelii încărcate cu gaze care în amestec pot produce reacţii 
periculoase din punct de vedere al incendiilor sau exploziilor. 
 
3.5.8 Buteliile vor fi păstrate în poziţie verticală, aşezate în boxe sau în stelaje de câte 20…25 butelii, asigurate cu lanţuri, 
dispuse în grupuri cu spaţii libere de acces între ele, cel puţin pe o parte, de minim 1,5m. 
Buteliile pline vor fi depozitate în zone separate faţă de buteliile goale. Zonele respective vor fi prevăzute cu inscripţii care 
să indice „Butelii pline”, respectiv „Butelii goale”. Buteliile fără postament pot fi păstrate în poziţie orizontală pe rame sau 
stelaje de lemn, dar fără ca buteliile să se sprijine între ele. Înălţimea stivei nu poate fi mai mare de 1,5 m , iar robinetele 
vor fi îndreptate într-o singură direcţie. 
 
3.5.9 Depozitele de butelii pline amplasate în clădire trebuie să fie despărţite în compartimente prin pereţi rezistenţi la 
explozie, pe toată înălţimea încăperii în care se admite păstrarea a cel mult 500 butelii (cu capacitatea maximă de 20.000 l), 
care conţin fluide combustibile sau toxice, şi a cel mult 1.000 butelii (cu capacitatea maximă de 40.000 l), care conţin fluide 
necombustibile şi netoxice. Fiecare compartiment trebuie să aibă o ieşire separată din clădire. 
În cazul depozitării recipientelor butelii pentru gaze necombustibile şi netoxice, pereţii despărţitori pot fi mai mici decât 
înălţimea încăperii, dar cel puţin 2,5 m, cu spaţii pentru circulaţia persoanelor şi pentru mijloacele mecanizate, însă buteliile 
nu se vor amplasa pe direcţia locurilor de circulaţie. 
 
3.5.10 Depozitele mici de butelii sau staţiile de distribuţie care au cel mult 20 de butelii a 40 l fiecare pot fi amplasate într-o 
încăpere având cel mult 3 pereţi comuni cu clădirea de producţie pe care o deserveşte, cu excepţia clădirilor din categoria A 
şi B de pericol de incendiu la care nu se admite alipirea. Pereţii despărţitori care separă încăperile depozitului de clădire 
precum şi acoperişul vor fi rezistenţi la explozie şi nu vor avea nici o deschidere (uşi, ferestre, luminatoare). Înălţimea 
încăperii de depozitare poate fi mai mică decât înălţimea clădirii, dar cel puţin 2,5 m. 
În cazul amplasării mai multor depozite mici în perimetrul clădirii de producţie, distanţa între două depozite mici sau staţii 
de distribuţie va fi de minim 10 m. Staţiile de distribuţie cu capacitatea maximă de 800 l de la spitale pot fi alipite pe o 
latură de corpurile anexe ale spitalelor, cu condiţia ca distanţa până la camerele de spitalizare sau de operaţii să fie de 
minim 25 m. 
 
3.5.11 Depozitele de butelii din cadrul instalaţiilor de producere a fluidelor cu care se încarcă buteliile respective se 
amplasează conform prevederilor din normativele specifice în vigoare. 
 
3.5.12 Depozitele de butelii, altele decât cele menţionate în alineatul precedent se vor amplasa faţă de vecinătăţi la 
distanţele stabilite prin proiect, ţinând seama de recomandările din tabelul de mai jos. Distanţele prevăzute în tabelul de mai 
jos pot fi reduse în condiţiile prevederii prin proiect a unor măsuri de siguranţă suplimentare, ca de exemplu: execuţia unor 
pereţi rezistenţi la explozie spre obiectivele faţă de care se micşorează distanţa. În cazul depozitelor amenajate în aer liber 
(tip şopron) distanţele prevăzute în tabelul de mai jos se vor majora cu 50%, luându-se măsuri corespunzătoare de protecţie 
împotriva razelor solare, intemperiilor, a intervenţiei persoanelor străine, precum şi de protecţie a muncii şi de prevenire a 
incendiilor. 
 

Nr. 
crt. 

Capacitatea depozitului  
(butelii de 40 l pline), bucăţi Vecinătatea faţă de care se determină distanţa Distanţa 

recomandată, m 
1 până la 50, inclusiv între depozite de recipiente, între depozite şi clădiri de 

producţie, între depozite şi drumuri publice 
10 ; 13*; 15** 

2 peste 50 până la 100, inclusiv Idem 15 
3 peste 100 până la 500, inclusiv Idem 20 
4 peste 500 până la 1.500, inclusiv Idem 25 
5 peste 1.500 idem  30 
6 până la 50, inclusiv clădiri social-administrative (blocuri, laboratoare, 

grupuri sociale-administrative)  
20 

7 peste 50 Idem 30 
8 până la 50, inclusiv clădiri de locuit 30 
9 peste 50 Idem 50 
10 indiferent de capacitate  clădiri publice (creşe, grădiniţe, şcoli, spitale etc.); 

clădiri cu săli aglomerate sau clădiri înalte (construcţii cu 
grad ridicat de pericol) 

100 
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11 indiferent de capacitate orice materiale inflamabile; lucrări cu foc deschis 10 
*    pentru gaze combustibile 
**  pentru gaze combustibile mai grele decât aerul 

 
3.5.13 Buteliile pentru dioxid de carbon sau similare, montate individual sau în baterii de butelii, necesare instalaţiilor de 
stins incendii sau proceselor tehnologice din turnătorii, pot fi amplasate în funcţie de necesităţi dacă sunt prevăzute cu 
dispozitive de siguranţă împotriva măririi presiunii şi sunt protejate împotriva radiaţiilor calorice. 
 
3.5.14 Este interzisă depozitarea recipientelor butelii în locuri umede sau în mediu cu acţiune corozivă asupra materialului 
din care este construită butelia. Este interzis a se depozita butelii în spaţii liber accesibile, pe scări, holuri, ganguri sau 
camere cu circulaţie de persoane. 
 
3.5.15 În incinta depozitelor trebuie să fie afişate instrucţiuni şi reguli referitoare la manipularea recipientelor butelii aflate 
în depozit, la verificarea tehnică periodică a funcţionării instalaţiilor de ventilaţie şi purificare precum şi afişe prin care se 
interzice fumatul, folosirea focului deschis, intrarea persoanelor străine în deposit etc. 
Depozitele trebuie să fie dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normativelor în vigoare. 
Depozitele pentru butelii cu gaze toxice trebuie să fie prevăzute cu un spaţiu special amenajat pentru deţinerea mijloacelor 
de intervenţie şi protecţie în caz de avarie, în funcţie de caracteristicile de toxicitate ale substanţelor depozitate. 
 
3.6 Utilizarea recipientelor butelii 
3.6.1 Recipientele pot fi utilizate numai pentru acel gaz pentru care au fost construite şi verificate şi a cărui denumire este 
înscrisă pe recipient. Se admit excepţii numai în următoarele cazuri: 
a)Recipientele butelii verificate pentru propan pot fi umplute cu butan, dar nu trebuie să se depăşească încărcătura maximă 
admisă pentru butan; denumirile celor două gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru propan şi masele de încărcare 
maxime admise pentru propan şi butan trebuie să fie poansonate pe recipient; 
b) Recipientele butelii verificate pentru amestecul A0 pot fi umplute cu amestecul A; denumirile celor două gaze, presiunea 
de încercare prescrisă pentru amestecul A0 şi masele de încărcare maxime admise pentru amestecul A şi A0 trebuie să fie 
poansonate pe recipient; 
c) Recipientele butelii verificate pentru amestecul A1 pot fi umplute cu amestecurile A sau A0; 
denumirile celor trei gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul A1 şi masele de încărcare maxime  dmise 
pentru amestecurile A, A1 şi A0 trebuie să fie poansonate pe recipient; 
d) Recipientele butelii verificate pentru amestecul B pot fi umplute cu amestecurile A, A0 sau A1; 
denumirile celor patru gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul B şi masele de încărcare maxime admise 
pentru amestecul A, A0, A1 şi B trebuie să fie poansonate pe recipient; 
e) Recipientele butelii verificate pentru amestecul C pot fi umplute cu amestecurile A, A0, A1 sau B; 
denumirile celor cinci gaze, presiunea de încercare prescrisă pentru amestecul C şi masele de încărcare maxime admise 
pentru amestecurile A, A0, A1, B şi C trebuie să fie poansonate pe recipient; 
f) Recipientele butelii verificate pentru diclor monofluor–metan pot fi umplute cu amestecul F1; 
denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel „diclor monofluor–metan” (sau o denumire admisă folosită 
în comerţ) şi „amestec F1”; 
g) Recipientele butelii verificate pentru diclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1 sau F2; 
denumirile gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel: „diclor difluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în 
comerţ) şi „amestec F1 sau F2”, precum şi masa de încărcare maximă admisă pentru amestecul F1; 
h) Recipientele butelii verificate pentru monoclor difluor–metan pot fi umplute cu amestecurile F1, F2 sau F3; denumirile 
gazelor trebuie să fie poansonate pe recipient astfel: „monoclor difluor–metan” (sau o denumire admisă folosită în comerţ) 
şi „amestec F1, F2 sau F3”, precum şi masa de încărcare maxima admisă pentru amestecul F3; 
i) Recipientele butelii verificate pentru amestecul F2 pot fi umplute cu amestecul F1; masa de încărcare maximă admisă 
trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F2; 
j) Recipientele butelii verificate pentru amestecul F3 pot fi umplute cu amestecurile F1 şi F2; masa de încărcare maximă 
admisă trebuie să fie egală cu cea care este prescrisă pentru amestecul F3. 
 
3.6.2 Utilizarea recipientelor butelii pentru un alt gaz decât cel pentru care au fost construite, verificate şi inscripţionate 
iniţial, în principiu este admisă. În acest scop, este necesară retimbrarea, de către o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT 
IT pentru verificarea şi repararea recipientelor butelii, după efectuarea unor examinări, verificări şi investigaţii tehnice pe 
baza unui program avizat, în prealabil, de ISCIRINSPECT. 
Datele iniţiale inscripţionate pe recipient vor fi înlocuite cu date noi. Modificarea inscripţionării se va face conform 
prevederilor pct. 3.1.2.1 lit. e). 
Recipientele butelii care au fost folosite pentru dioxid de sulf nu mai pot fi folosite pentru alt gaz. 
3.6.3 Se admite folosirea concomitentă a două sau mai multe recipiente butelii umplute cu gaze diferite (cazul sudării 
oxiacetilenice) cu condiţia utilizării unor dispozitive care să împiedice întoarcerea fluidelor sau a flăcării. 
 
3.7 Transportul şi manipularea recipientelor butelii 
3.7.1 Transportul recipientelor butelii se va face numai cu mijloace de transport construite şi echipate în conformitate cu 
reglementările privind transportul mărfurilor periculoase, respectându-se: 
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- pentru căile ferate: condiţiile impuse de RID (Convenţia referitoare la transportul international feroviar, COTIF) apendice 
B–Reguli uniforme privind contractul de transport feroviar internaţional al mărfurilor (CIM), Anexa 1–Regulamentul 
privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase; 
- pentru căile rutiere: reglementările Autorităţii Rutiere Române şi reglementările internaţionale ADR (Acordul european 
referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile rutiere); 
- pentru căile maritime: reglementările ANR (Autoritatea Navală Română). 
 
3.7.2 Recipientele butelii pot fi transportate numai dacă au capacul de protecţie montat. Sunt exceptate buteliile montate în 
baterie cu colector comun care se transportă cu robinetul închis şi colectorul la presiunea atmosferică. 
În timpul transportului recipientelor butelii încărcate se va exclude posibilitatea încălzirii acestora sub acţiunea razelor 
solare sau a altor surse de căldură peste temperatura de 50oC (pentru dioxidul de carbon maxim 30oC). 
 
3.7.3 La transportul recipientelor butelii individuale, între butelii trebuie să se interpună un material despărţitor (în acest 
scop se pot întrebuinţa lame de lemn, inele de frânghie sau cauciuc etc.). Pe distanţe mici transportul se face pe cărucioare 
special construite în acest scop. Este interzisă aruncarea sau rostogolirea recipientelor butelii . 
Manipularea acestora trebuie să fie efectuată cu cea mai mare grijă, luându-se măsuri împotriva căderii, lovirii sau 
murdăririi acestora. 
În timpul transportului, buteliile trebuie să fie aşezate astfel încât robinetele acestora să se găsească pe aceeaşi parte. 
 
3.7.4 Vehiculele care transportă recipiente butelii umplute nu au voie să staţioneze fără supraveghere. Nu este permis ca 
vehiculele să transporte şi alte materiale sau persoane, cu excepţia operatorilor de transport. 
 
3.7.5 Personalul care transportă şi manipulează butelii trebuie să fie instruit şi examinat periodic, cel puţin o dată pe an, de 
către o comisie a unităţii care se ocupă cu activitatea de transport–manipulare butelii. 
Personalul care manipulează butelii încărcate cu gaze oxidante va purta mănuşi şi va utiliza scule curate, lipsite de urme de 
ulei sau alte materii grase. 
Persoanele care intră în depozite sau în alte încăperi în care se găsesc butelii încărcate cu gaze toxice trebuie să folosească 
masca de gaze sau alte echipamente de protecţie. Pe lângă fiecare loc de muncă unde se folosesc gaze toxice trebuie să 
existe o cameră specială pentru păstrarea măştilor de gaze şi depozitarea substanţelor necesare la neutralizare. 
 
3.7.6 Buteliile, cu excepţia stingătoarelor de incendii încărcate aflate în încăperi, trebuie să fie la cel puţin 1 m distanţă de 
radiatoare de încălzire sau alte aparate de încălzire şi la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de surse de căldură cu foc deschis 
sau sobe. 
 
3.7.7 La locul de consum nu se permite depozitarea recipientelor butelii, ci numai utilizarea celor strict necesare în procesul 
tehnologic. În cazul unui număr mai mare de locuri de consum în aceeaşi clădire, numărul total al recipientelor butelii de 
rezervă nu trebuie să depăşească 10 bucăţi de 40 l încărcate cu acelaşi tip de gaze. Depăşirea acestui număr impune 
construirea unei staţii de distribuţie amplasată conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. 
În locurile unde se folosesc butelii se vor afişa reguli de manipulare, afişe sugestive de protecţie a muncii şi prevenire a 
incendiilor, precum şi mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, conform normelor în vigoare. 
Consumarea gazului din butelie la presiune joasă trebuie să se facă printr-un reductor destinat exclusiv gazului utilizat, 
purtând marcaj de culoare conform standardelor specifice. 
Pentru oxigen, gaze oxidante sau combustibile, pe traseul de gaz va fi prevăzut şi un dispozitiv împotriva întoarcerii 
flăcării. 
În timpul consumului, se va asigura stabilitatea buteliei în poziţie verticală sau aceasta se va aşeza culcat. 
Buteliile de acetilenă se vor folosi numai fixate în poziţie verticală. 
 

Se vor respecta prevederile instrucţiunilor emise de către producătorii instalaţiilor. 
  
Executarea serviciilor supraveghere și verificarea tehnică în utilizare la instalaţiile de termoventilaţii se 

consemnează într-un Deviz, întocmit împreună cu reprezentantul achizitorului şi în baza căruia se întocmeşte 
factura fiscală lunară. 

 
Oferta financiară va cuprinde costurile pentru:  
Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a echipamentelor / instalaţiilor ISCIR din dotarea sau 

folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
colecţia ISCIR, cu personal autorizat: Operator  –  responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a 
instalaţiilor RSVTI: 

- supraveghere și verificarea tehnică în utilizare la:  
                                                               - aparate consumatoare de combustibil cu 70 kW ≤ P ≤ 400 kW; 
                                                              - cazane de apă caldă cu 70 kW ≤ P ≤ 400 kW; 
- supraveghere și verificarea tehnică în utilizare la cazane de apă caldă:  
                                         - Pmax ≤ 400 kW; p max ≤ 6 bar; Tmax ≤ 110 °C (altele decât cele din PT A 1); 
                                      - 400 kW < Pmax ≤ 3000 kW; pmax ≤ 6 bar; Tmax ≤ 110 °C; 
- supraveghere și verificarea tehnică în utilizare la:  
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                                                              - instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare pentru cazane; 
                                                              - instalaţii de automatizare pentru centrale termice; 
- supraveghere și verificarea tehnică în utilizare la recipiente sub presiune: vase de expansiune, autoclave, 

recipiente gaz inert, recipient aer comprimat; 
- supraveghere fochişti clasa C și prelungire autorizații. 

  
Costul documentaţiilor tehnice de autorizare a funcţionării:  
- Procese verbale de verificare tehnică pentru autorizarea funţionării, 

emise de persoane juridice autorizate ( CNCIR sau altele ) conform prescripţiilor tehnice aplicabile, se facturează 
suplimentar la data scadenţei pentru executarea acestor verificări, pentru fiecare instalaţie în parte. 
 

Cap. D. CONDIŢII DE CAPABILITATE TEHNICĂ 
 

Se vor îndeplini obligatoriu următoarele: 
 

1.  Durata contractului de servicii încheiat cu titularul câştigător al licitaţiei este de 11 luni (01.02.2017 – 
31.12.2017). Prestatorul va pune la dispozitie pentru indeplinirea contractului suficient personal calificat si autorizat.  

 
2. Se vor prezenta, în copie, următoarele autorizaţii: 
 

 - Autorizaţie ISCIR pentru persoană juridică, pentru domeniul supravegherea şi verificarea tehnică a 
echipamentelor / instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor de instalaţii ISCIR, în 
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice colecţia ISCIR, cu personal autorizat: - Operator – responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI; 
 
 - Autorizaţie ISCIR pentru persoană fizică, pentru operator – responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a 
instalaţiilor RSVTI; 
  
 Autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate. Copiile trebuie să conțină și partea cu vizele de valabilitate. 
 La cererea achizitorului se vor prezenta autorizaţiile în original pentru verificarea copiilor. 
 

3.  În cazul punerii în funcţiune a unor echipamente similare noi, acestea vor fi preluate în cadrul contractului prin 
acte adiţionale, la preţurile stabilite în contract.  

 
 
Cap. E. OFERTA FINANCIARĂ 
 
Oferta financiară se va întocmi conform următorului tabel: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea Cantitate 
 

Pret 
unitar  

lei / lună 

Valoare  
lei / lună 

Valoare  
lei / 11 

luni 
1 Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a echipamentelor / 

instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor 
de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
colecţia ISCIR, cu personal autorizat: Operator  –  responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI- 
cazane 

49    

2 Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a echipamentelor / 
instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor 
de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
colecţia ISCIR, cu personal autorizat: Operator  –  responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI -supape de 
siguranţă 

155    

3 Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a echipamentelor / 
instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor 
de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 
colecţia ISCIR, cu personal autorizat: Operator  –  responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor RSVTI -vase de 
expansiune 

82    

4 Servicii de supraveghere şi verificare tehnică a echipamentelor / 
instalaţiilor ISCIR din dotarea sau folosinţa deţinătorilor / utilizatorilor 
de instalaţii ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice 

12    




	19) Prescripţie tehnică PT R 2 - 2010 Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară, Indicativ: PT R 2 - 2010, Ediţia 1;
	21) Ordinul 163 din 28 februarie 2007  al Ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 28 februarie 2007: Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
	29) Legea 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii;


