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COMUNICAT
privind asigurarea regimului chimic al cazanelor
Referitor la necesitatea asigurării unui regim chimic corespunzător al cazanelor
de abur și de apă fierbinte, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice
PT C1-2010, vă comunicăm următoarele:
- în conformitate cu Legea nr. 64/2008 republicată, obligația de a avea o
evidență tehnică detaliată a instalațiilor/echipamentelor sub presiune și de
ridicat revine deținătorului/utilizatorului, prin operatorul RSVTI, autorizat de
către ISCIR;
- deținătorul/utilizatorul cazanului are obligația respectării documentației tehnice
în baza căreia ISCIR a acordat Avizul Obligatoriu de Instalare respectiv
autorizarea funcționării cazanului, în caz contrar ISCIR putând dispune
retragerea Avizului Obligatoriu de Instalare, interzicerea funcționării și
sigilarea cazanului până la punerea în acord a situației de fapt cu
documentația tehnică;
- existența unui contract pentru condiționarea apei de alimentare a cazanelor nu
exonerează deținătorul/utilizatorul de obligația respectării cerințelor din
documentația tehnică pentru acordarea Avizului Obligatoriu de Instalare și nici
de obligația de a verifica indicii de calitate ai fluidelor cu frecvența impusă prin
Avizului Obligatoriu de Instalare, prin personalul laborant-operator autorizat de
către ISCIR;
- verificarea regimului chimic al apei de alimentare a cazanelor se efectuează
dacă deținătorul/utilizatorul emite o comandă către CNCIR S.A. în vederea
efectuării unei astfel de verificări; dacă la verificarea efectuată de CNCIR S.A.
se constată depuneri aderente pe suprafețele interioare, se poate dispune
oprirea din funcționare, pentru readucerea cazanelor la parametrii inițiali de
funcționare.
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