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

08.09.2022
COMUNICAT
referitor la autorizarea/admiterea funcționării vaselor de expansiune închise
cu membrană și hidrofoarelor
În vederea autorizării/admiterii funcționării vaselor de expansiune închise cu
membrană și hidrofoarelor, vă comunicăm următoarele:
1. În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în vederea admiterii
funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru recipiente de categoria I stabilită
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor
pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările
ulterioare, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 la Legea sus-menţionată (inclusiv vase de
expansiune închise cu membrană și hidrofoare care se încadrează în această categorie),
se efectuează de către persoane fizice și juridice autorizate de către ISCIR, în prezent
aceste atribuții revenind operatorului RSVTI, ținând seamă de prevederile art. 39,
alin. (2), lit. b^1) din Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator
RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare și de prevederile art. 25 din prescripția tehnică
PT C 4-2010.
2. În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. d) din Hotărârea Guvernului
nr. 1340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ISCIR autorizează, în
conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice,
funcţionarea recipientelor, cu excepţia celor de categoria I stabilită conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare, prevăzute la
lit. A, pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările şi
completările ulterioare (inclusiv vase de expansiune închise cu membrană și hidrofoare
care se încadrează în categoriile II, III sau IV).
3. În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 64/2008, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării
funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru recipientele menţionate la pct. 2
din acest comunicat, se efectuează de către CNCIR.
p.Inspector de Stat Șef
Ionel-Emanuel Oproiu
Inspector de Stat Șef Adjunct
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