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COMUNICAT 

 

referitor la deservirea/exploatarea sterilizatoarelor medicale cu abur tip autoclav 

 

În vederea utilizării/exploatării sterilizatoarelor medicale cu abur tip autoclav, vă 

comunicăm următoarele:  

1. În situaţia în care aburul produs nu se furnizează altor instalaţii, autoclavele sunt 

asimilate cu recipiente metalice stabile sub presiune, în conformitate cu prevederile art. 21 

din prescripţia tehnică PT C 4-2010. 

2. În situaţia în care aburul produs se furnizează altor instalaţii, autoclavele sunt asimilate 

cu generatoare de abur (cazane de categoria E), în conformitate cu prevederile prescripţiei 

tehnice PT C 1-2010. 

3. În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (2) din prescripția tehnică PT C 4-2010 

respectiv art. 98 din prescripția tehnică PT C 1-2010, pentru funcționarea în condiții de 

siguranță, deținătorii/utilizatorii au obligația să asigure pe toată perioada de utilizare a 

recipientelor respectiv a generatoarelor de abur (cazane de categoria E) operator RSVTI, 

autorizat de către ISCIR.  

4. În conformitate cu prevederile art. 65, alin. (1) din prescripția tehnică PT C 4-2010, 

exploatarea recipientelor se face în conformitate cu instrucțiunile de utilizare/exploatare 

elaborate de producătorul echipamentului/instalației și instrucțiunile interne elaborate de 

deținător/utilizator. 

5. În conformitate cu prevederile art. 66 din prescripția tehnică PT C 4-2010, 

deținătorul/utilizatorul trebuie să folosească pentru utilizarea instalației/echipamentului 

numai personal de exploatare instruit de către RSVTI corespunzător gradului de 

complexitate al instalațiilor și verificat că și-a însușit cunoștințele teoretice și practice 

necesare cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a recipientelor. 

6. În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2) din prescripția tehnică PT CR 8-2009, 

fochiștii care deservesc cazane din categoria E cu rezistență electrică nu necesită 

autorizare ISCIR. Aceștia trebuie instruiți și examinați anual de către operatorul RSVTI al 

deținătorului/utilizatorului. 
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