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Scopul principal al prescrip iilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplic rii 
întocmai a prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protec iei 
utilizatorilor, mediului înconjur tor şi propriet ii. 
 
Prevederile prezentei prescripii tehnice sunt obligatorii pentru to i agen ii economici care 
efectueaz construirea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea tehnic periodic , scoaterea 
din uz şi casarea recipientelor cisterne, recipientelor containere şi recipientelor butoaie metalice 
pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
 
 
Utilizatorii prezentei prescrip ii tehnice sunt r spunz tori de aplicarea corect  a acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Telefon:   (+4021) 411.97.60;  411.97.61 
Fax:         (+4021) 411.98.70 
E-mail:    iscir@fx.ro 

ISCIR  
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 
BUCUREŞTI         www.iscir.ro 
Cod: 050524 

Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial  a prezentei prescripii tehnice în orice publica ie 
şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac  nu 
exist  acordul scris al ISCIR.  
 
Utilizatorii prezentei prescrip ii tehnice sunt obligai s  se asigure c sunt în posesia ediiei oficiale 
tip rite.  
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1 GENERALIT I 
 
1.1 Scop 
 
1.1.1 Prezenta prescripie tehnic  face parte din reglementrile tehnice naionale referitoare la recipiente 
cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune. 
 
1.1.2 Prezenta prescripie tehnic  este elaborat în baza legislaiei în vigoare privind funcionarea în 
condi ii de siguran  a instalaiilor sub presiune şi con ine prevederi tehnice minime obligatorii pentru 
proiectarea, construirea, autorizarea funcion rii, exploatarea, verificarea tehnic periodic , repararea, 
evaluarea strii tehnice şi scoaterea din uz a recipientelor cisterne, recipientelor containere şi recipientelor 
butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, precum şi pentru 
autorizarea agenilor economici care desfşoar  activit i specifice. 
 
1.1.3 Prezenta prescripie tehnic  se adreseaz agenilor economici, autorizai de ISCIR-INSPECT, şi 
utilizatorilor, f r  a interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe pia şi/sau exploatarea recipientelor 
cisterne, recipientelor containere şi recipientelor butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune care respect condiiile tehnice din prezenta prescripie tehnic . 
 
1.1.4 Autoritatea tehnic naional  care asigur punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din 
prezenta prescripie tehnic  este ISCIR–Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaiilor de Ridicat, prin ISCIR- INSPECT, care, în conformitate cu prevederile Hotrârii 
Guvernului nr. 1.340/2001, este organul de specialitate cu personalitate juridic în subordinea Ministerului 
Economiei şi Comerului, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a proteciei 
utilizatorilor şi a siguranei în funcionare pentru instalaiile şi echipamentele sub presiune în categoria 
c rora se integreaz şi recipientele cisterne, recipientele containere şi recipientele butoaie metalice pentru 
gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune 
 
1.2 Domeniu de aplicare 
 
1.2.1 Prin „recipient-cistern ” , denumit în continuare „cistern ” , se înelege recipientul sub presiune 
fixat pe vehicul de cale ferat sau rutier, având sistem propriu de rulare şi este destinat transportului 
gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
 
1.2.2 Prin „recipient-container” , denumit prescurtat „container” , se înelege recipientul cu volumul 
mai mare de 100 litri fixat pe un cadru sau şasiu f r  sistem propriu de rulare, destinat transportului 
gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
 
1.2.3 Prin „recipient-butoi” , denumit în continuare „butoi” , se înelege recipientul prevzut cu cercuri 
de rulare, având volumul de la 100 pân la 1.000 litri inclusiv şi este destinat transportului gazelor 
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. 
 
1.2.4 Recipientele-cisterne, recipientele-containere şi recipientele-butoaie metalice pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune care fac obiectul prezentei prescripii tehnice, denumite 
în continuare „recipiente” dac  nu se specific altfel, se proiecteaz, construiesc, autorizeaz în 
func ionare, exploateaz, repar  şi verific  conform prevederilor din prezenta prescripie tehnic . 
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1.2.5 Pentru recipientele care se transport pe vehicule de cale ferat sau rutiere se vor avea în vedere şi 
prevederile stipulate în regulamentele privind transportul internaional feroviar, respectiv rutier, al 
m rfurilor periculoase (RID şi ADR). 
 
1.2.6 Prezenta prescripie tehnic  se aplic recipientelor pentru gaze comprimate având presiunea 
maxim  admisibil  de lucru mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) la 150C, precum şi recipientelor pentru gaze 
lichefiate sau dizolvate sub presiune care au temperatura critic mai mic  de 500C sau care au la aceast 
temperatur o presiune absolut de vapori mai mare de 0,3 MPa (3 bar), prevzute în anexa A. În prezenta 
prescripie tehnic , presiunile sunt presiuni manometrice (suprapresiuni fa de presiunea atmosferic), 
dac  nu se specific altfel. 
 
1.2.7 Nu fac obiectul prezentei prescripii tehnice: 

a) recipientele montate pe platforme mobile, destinate transportului diverselor lichide sau materiale 
şi care sunt sub presiune numai în momentul transvazrii lichidelor sau materialelor coninute, 
indiferent de presiunea de descrcare; 
b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolut de vapori la 50°C pân la 
0,3 MPa (3 bar) inclusiv; 
c) recipientele de la lit. b) care transport lichide sub pern de gaz, a crui presiune este mai mare 
de 0,05 MPa (0,5 bar) şi pân  la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 150C; 
d) recipientele provenite din alte ri şi care se gsesc provizoriu pe teritoriul României.  

Recipientele care se transport pe c ile ferate trebuie s satisfac condiiile impuse de RID, iar cele care se 
transport pe c ile rutiere reglementrile ADR. Acestea trebuie s fie în limitele scadenei de verificare 
date de autoritile competente din rile de provenien şi s  respecte condiiile de exploatare, manipulare 
şi transport prevzute în prezenta prescripie tehnic . 
 
1.2.7.1 Recipientele de la pct. 1.2.7 lit. a)…c) se vor proiecta şi construi conform prevederilor prescripiei 
tehnice PT C 4/2, Colecia ISCIR, şi se vor exploata şi verifica conform prevederilor prezentei prescripii 
tehnice, inând seama în acelaşi timp şi de reglementrile RID, în cazul recipientelor transportabile pe 
calea ferat, precum şi de reglementrile ADR, în cazul recipientelor transportabile pe cile rutiere. 
 
1.2.7.2 Recipientele a cror presiune de încercare hidraulic dep şeşte 6 MPa (60 bar) şi care conin unele 
gaze lichefiate care sunt clasificate în anexa A, dar nu sunt menionate în tabelele 1 sau 2 din anexa P vor 
fi exploatate, reparate şi verificate în conformitate cu RID şi prezenta prescripie tehnic . 
 
1.2.7.3 Atunci când gazele care urmeaz a fi transportate nu sunt nominalizate în anexa A, pentru 
transportul acestora se va obine în prealabil avizul factorilor interesai, inclusiv ISCIR-INSPECT. 
 
1.3 Referin e normative 
 
Prezenta prescripie tehnic  face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripii 
tehnice şi alte reglementri na ionale. 
 
1.3.1 Legi şi hot râri 
 
• Hot rârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi func ionarea Inspeciei de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaiilor de Ridicat 
• Decretul nr. 290/1997 privind normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor 
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• Hot rârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligaiile ce revin agenilor economici-persoane fizice 
sau juridice-în comercializarea produselor de folosin îndelungat destinate consumatorilor, republicat 
în 1997 
• Hot rârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind „Produse şi servicii care pot pune în pericol viaa, 
s n tatea, securitatea muncii şi protecia mediului” 
• Ordonana Guvernului nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor republicat, aprobat prin 
Legea nr. 11/1994 
• Ordonana de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 451/2001 
 
1.3.2 Standarde  
 
Standardele aplicabile sunt menionate în anexa B. 
 
1.4 Termeni şi defini ii 
 
1.4.1 accesorii de securitate – dispozitive destinate protejrii echipamentelor sub presiune împotriva 
dep şirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind: 

- dispozitive de limitare direct a presiunii, cum ar fi: supape de siguran, sigurane cu membrane 
de rupere, sisteme de siguran comandate; 
- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determin aciuni 
de corectare, fie închid şi blocheaz, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum şi 
dispozitive de msurare şi control cu funcie de securitate. 

 
1.4.2 agent economic autorizat (unitate autorizat) - persoan juridic  autorizat de ISCIR-INSPECT 
pentru prestarea de activiti (lucr ri) specializate la echipamentele care fac obiectul prevederilor 
prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi autorizat de 
ISCIR-INSPECT, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, pentru seturile de activiti 
specializate. 
 
1.4.3 asambl ri nedemontabile – asamblri care pot fi demontate numai prin metode distructive. 
 
1.4.4 autorizarea funcţion rii – ansamblul de activiti de examinare, verificare, încercare şi validare a 
rezultatelor acestora efectuate la punerea în funciune ini ial  a recipientului sau cu ocazia verificrilor 
tehnice periodice, în scopul confirmrii îndeplinirii condi iilor de funcionare în condiii de siguran  la 
utilizator (dein tor). 
 
1.4.5 autorizaţie ISCIR - document emis de ISCIR-INSPECT pentru un agent economic prin care se 
confirm  capabilitatea tehnic a acestuia de a efectua activitile specializate pentru care a fost autorizat, 
sau document emis de ISCIR-INSPECT pentru autorizarea „Responsabilului cu supravegherea şi 
verificarea tehnic a instalaiilor”-RSVTI (personal de specialitate numit prin decizie intern pentru a 
îndeplini aceast activitate în cadrul unui agent economic). 
 
1.4.6 avarie - orice eveniment produs la un recipient sau la instalaia aferent acestuia, care scoate din 
func iune parial sau definitiv recipientul respectiv. 
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1.4.7 conducte – elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci când sunt montate într-un 
sistem sub presiune. Acestea cuprind evi, sisteme de evi, tubulatur, fitinguri, compensatoare de dilatare, 
furtunuri şi alte componente sub presiune, dup caz.  
 
1.4.8 proprietar/utilizator, denumit în continuare unitate deţin toare - persoan fizic  sau juridic  care 
de ine şi/sau utilizeaz unul sau mai multe recipiente, precum şi instalaiile aferente. 
 
1.4.9 diametru nominal DN – m rime numeric a diametrului, care este comun pentru toate 
componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indic diametrul 
exterior sau mrimea filetului. Acesta este, în mod convenional, un numr întreg care serveşte în scop de 
referin  şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaie. Diametrul nominal se exprim prin 
simbolul DN urmat de o mrime numeric. 
 
1.4.10 echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru 
reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la pr ile solicitate la 
presiune, ca de exemplu: flanşe, racorduri/ştu uri, cuplaje, elemente de susinere, urechi pentru ridicare. 
 
1.4.11 fluide – gaze, lichide şi vapori în stare pur, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate 
conine şi o suspensie de substane solide. 
 
1.4.12 instrucţiuni de utilizare (exploatare) – instruciuni tehnice care conin informaii privind 
montarea, instalarea, punerea în funciune, exploatarea, întreinerea etc. recipientelor, elaborate de 
produc tor şi care sunt distribuite utilizatorului. 
 
1.4.13 introducere pe piaţ  – ac iunea de a face disponibil un produs pentru prima dat, contra cost sau 
gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utiliz rii. 
 
1.4.14 montare - ansamblu de operaiuni de asamblare, la locul de instalare, a pr ilor componente ale 
unui recipient sub presiune sau a mai multor recipiente sub presiune legate între ele în cadrul unei 
instalaii.  
 
1.4.15 presiune – presiunea relativ la presiunea atmosferic de 1.013 mbar, respectiv presiunea 
m surat . Presiunea în domeniul vacuumului se exprim printr-o valoare negativ. 
 
1.4.16 presiune maxim admisibil  PS – presiunea maxim pentru care a fost proiectat echipamentul sub 
presiune, aşa cum este specificat de productor. Aceast presiune se msoar  în locul specificat de 
produc tor, care trebuie s fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecie şi/sau de limitare ori locul 
cel mai înalt al echipamentului sub presiune sau, dac acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat. 
 
1.4.17 recipient sub presiune – orice înveliş metalic (incint  închis ) care conine fluide sub presiune, 
inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate 
fi compus din una sau mai multe incinte. 
 
1.4.18 regim de unic  folosinţ  – regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) importate în 
România încrcate cu fluid se distrug dup utilizare şi golire. 
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1.4.19 regim temporar – regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) importate în vederea 
utiliz rii în România o perioad de timp determinat sunt puse în funciune şi/sau sunt supuse operaiilor 
de descrcare, urmând a fi returnate furnizorului. 
 
1.4.20 regim tranzitoriu – regimul în care echipamentele (recipientele sub presiune) tranziteaz teritoriul 
României, f r  s  fie puse în funciune şi f r  ca acestea s fie supuse operaiilor de înc rcare/descrcare. 
 
1.4.21 reparare - ansamblu de lucrri şi operaiuni specializate care au ca scop readucerea 
echipamentului la parametrii iniiali de funcionare în condiii de siguran . 
 
1.4.22 temperatura minim /maxim  admisibil  TS - temperatura minim/maxim  pentru care 
echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificat de productor. 
 
1.4.23 volum V – volumul interior al incintei sub presiune inclusiv volumul ştu urilor pân  la prima 
leg tur  sau sudur, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.  
 
Termenii şi defini iile menionate anterior se aplic numai în sensul prezentei prescripii tehnice. 
 
1.5 Abrevieri 
 
ADR  - Acordul european referitor la transportul rutier internaional al m rfurilor periculoase, încheiat 

la Geneva la 30 septembrie 1957 
AF - Autorizare de funcionare 
GPL - Gaze petroliere lichefiate 
IE - Încercare de etanşeitate 
IP - Încercare la presiune 
IT - Inspecia teritorial   
PS - Presiunea maxim  admisibil  de lucru 
PT - Prescripie tehnic  
RE    - Revizie exterioar 
RI    - Revizie interioar 
RID - Regulamentul referitor la transportul internaional feroviar al substanelor periculoase 
RIV - Regulamentul internaional pentru vagoane 
RSL - Responsabil cu supravegherea lucrrilor 
RSVTI   - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor 
RTS - Responsabil tehnic cu sudura 
VTP - Verificare tehnic  periodic  
 
1.6 Condi ii generale 
 
1.6.1 Condi ia de baz pe care trebuie s o satisfac proiectarea, construirea, exploatarea, repararea şi 
verificarea recipientelor cisterne, recipientelor containere şi recipientelor butoaie metalice pentru gaze 
comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune este asigurarea funcion rii acestora fr  defeciuni şi 
f r  pericol pe toat durata prevzut  pentru utilizarea lor, în condiiile prev zute de documentaia tehnic . 
 
1.6.2 Utilizatorul r spunde de exploatarea recipientelor cisterne, recipientelor containere şi recipientelor 
butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune în conformitate cu 
prevederile documentaiei tehnice de însoire, ale instruciunilor de exploatare şi ale prezentei prescripii 
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tehnice. Utilizatorul va lua msurile adecvate pentru reducerea riscurilor de producere a avariilor şi 
accidentelor în momentul exploatrii şi verific rii recipientelor. Recipientele nu pot fi date în exploatare 
decât dup ob inerea autorizaiilor de funcionare, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
1.6.3 Se admit recipiente procurate din import, construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
prescripii tehnice în conformitate cu normele oficiale din alte ri, cu condiia ca documentaia tehnic  de 
proiectare (desenul tip de ansamblu+breviarul de calcul) şi de fabricaie (inclusiv certificatele de verificare 
emise în urma verificrilor tehnice periodice efectuate de organismul de inspecie din ara de origine) s 
fie transmise, prin grija importatorului, la ISCIR-INSPECT pentru avizare, înainte de contractare. ISCIR-
INSPECT poate solicita importatorului ca documentaia tehnic  de proiectare şi fabricaie s  fie transmis 
pentru verificare înainte de avizare sau pentru verificare şi avizare unei unit i de proiectare specializate, 
autorizat  de ISCIR-INSPECT. Funcie de tipul şi complexitatea recipientelor care se import, la 
solicitarea ISCIR-INSPECT, unitatea importatoare va asigura efectuarea la unitatea furnizoare, de ctre 
ISCIR-INSPECT, a verificrilor şi încerc rilor conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
1.6.4 În cazul importului recipientelor vechi (care au fost în funciune), se vor efectua examinri, 
verific ri şi investigaii tehnice în vederea evalurii st rii tehnice a acestora, pe baza unui program de 
verificare întocmit de ctre o unitate de proiectare autorizat conform prevederilor prezentei prescripii 
tehnice şi avizat, în prealabil, de ISCIR-INSPECT. 
 
1.6.5 Prevederile pct. 1.6.3 nu se aplic recipientelor aflate în regim tranzitoriu şi celor care sunt 
importate încrcate cu fluide, au certificate de verificare (inclusiv poanson de verificare) emise de un 
organism de inspecie din ara de origine, din care rezult c  acestea sunt în perioada de scaden, şi 
urmeaz ca dup golire s  fie returnate furnizorului (regim temporar) sau distruse (regim de unic 
folosin ). 
 
1.6.6 Prezenta prescripie tehnic  se aplic recipientelor noi, proiectate şi executate dup intrarea 
acesteia în vigoare. Recipientele executate anterior vor respecta prevederile prescripiilor tehnice valabile 
la data execuiei, cu excepia scadenelor de verificare periodic care pot fi stabilite în limitele prevzute 
de prezenta prescripie tehnic . 
 
2 PROIECTARE 
 
2.1 Prevederi generale 
 
2.1.1 Containerele cu volum pân la 1.000 de litri şi butoaiele care fac obiectul prezentei prescripii 
tehnice pot fi proiectate pentru transportul: 

a) gazelor comprimate (anexa A), cu excepia fluorului, tetrafluorurii de siliciu (lat), monoxidului 
de azot (1ct), amestecurilor hidrogenului (2bt), amestecurilor azotului (2bt), amestecurilor 
hidrogenului sau azotului (2ct); 
b) gazelor lichefiate prevzute în tabelul 1 din anexa P, cu excepia amestecului P1 (4c), 
amestecului P2 (4c), oxidului de etilen care conine cel mult 10% din greutate dioxid de carbon; 
c) gazelor dizolvate sub presiune prevzute în tabelul 1 din anexa P (9at). 

 
2.1.2 Containerele cu volum mai mare de 1.000 de litri, care fac obiectul prezentei prescripii tehnice, 
pot fi proiectate pentru transportul: 
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a) gazelor comprimate (anexa A), cu excepia fluorului, tetrafluorurii de siliciu (1at), monoxidului 
de azot (1ct), amestecurilor hidrogenului (2bt), amestecurilor azotului (2bt), amestecurilor 
hidrogenului, amestecurilor azotului sau gazelor rare (2ct); 
b) gazelor lichefiate prevzute în tabelul 1 din anexa P; 
c) gazelor lichefiate puternic rcite (anexa A); 
d) gazelor dizolvate sub presiune prevzute în tabelul 1 din anexa P(9at). 

 
2.1.3 Cisternele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice pot fi proiectate pentru transportul: 

a) gazelor comprimate (anexa A), cu excepia fluorului, tetrafluofurii de siliciu (1at), monoxidului 
de azot (1ct), amestecurilor hidrogenului (2bt), amestecurilor azotului (2bt), amestecurilor 
hidrogenului, amestecurilor azotului sau gazelor rare (2ct); 
b) gazelor lichefiate prevzute în tabelul 2 din anexa P; 
c) gazelor lichefiate puternic rcite (anexa A); 
d) gazelor dizolvate sub presiune prevzute în tabelul 2 din anexa P(9at). 

 
2.1.4 Recipientele pentru toate gazele, cu excepia celor lichefiate puternic rcite (pct. A.3.1 şi A.3.2 din 
anexa A) vor fi executate din oel. 
De asemenea, se admit:  

a) recipiente de cupru (cu excepia cisternelor) pentru:  
- gazele comprimate de la 1a, 1b şi 1bt, 2a şi 2b din anexa A, a cror presiune de încrcare 
la 150C nu depşeşte 2 MPa (20 bar); 
- gazele lichefiate de la 3a (anexa A), dioxidul de sulf (3at), oxidul de metil (3b), clorura de 
etil, clorura de metil (3bt), clorura de vinil (3ct), amestecurile F1, F2 şi F3 (4a), oxidul de 
etilen  care conine maxim 10% din greutate dioxid de carbon (4ct) din anexa A; 

b) recipiente din aliaje de aluminiu (cu excepia cisternelor, butoaielor şi containerelor cu volume 
peste 450 litri) pentru: 

- gazele comprimate de la 1a, 1b şi 1bt, monoxidul de azot (1ct) şi cele de la 2a, 2b şi 2bt 
din anexa A; 
- gazele lichefiate de la 3a (anexa A), dioxidul de sulf, gazele de la 3b (anexa A), cu 
excepia metilsilanului, mercaptanului metilic, oxidului de metil şi seleniurii de hidrogen, 
oxidul de etilen, gazelor de la 4a şi 4b (anexa A), oxidului de etilen care conine maxim 
10% din greutate dioxid de carbon, gazelor lichefiate de la 5a, 5b, 6a şi 6c (anexa A). 

Dioxidul de sulf şi gazele de la 3a şi 4a trebuie s fie uscate. 
Toate gazele destinate a fi transportate în recipiente executate din aluminiu nu trebuie s conin  
impurit i alcaline. 
 
2.1.5 Recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite pot fi executate din oel, aluminiu, aliaje de 
aluminiu, cupru sau alam. 
Recipientele din cupru sau alam nu sunt admise pentru gazele care conin acetilen sau amoniac. 
 
2.1.6 Recipientele pentru transportul gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, vor fi 
proiectate pentru temperatura minim admisibil  de lucru stabilit prin proiecte, în funcie de condiiile de 
exploatare, inclusiv la umplere şi golire, şi nu va fi mai mare de -20°C. 
 
2.1.7 Presiunea maxim admisibil  de lucru a recipientului va fi cea mai mare dintre urmtoarele 
presiuni: 

a) presiunea maxim la umplere; 
b) presiunea maxim la golire; 
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c) valoarea numeric a presiunii de vapori a gazelor lichefiate sau dizolvate sub presiune (cu 
excepia gazelor lichefiate puternic rcite), la care se adaug presiunea parial  a gazelor strine 
coninute în recipient la temperatura de +500C; 
d) pentru gazele lichefiate puternic rcite se va lua presiunea acestora la temperatura maxim 
admis  de lucru; 
e) pentru gazele comprimate (anexa A, pct. A.1.1 şi A.1.2) se va lua presiunea de umplere la 
+150C. 
 

2.1.8 Presiunea de calcul în cazul recipientelor care fac obiectul prezentei prescripii tehnice este diferit 
de presiunea maxim admisibil  de lucru, fiind aleas dup  cum urmeaz: 

a) pentru recipientele pentru gaze comprimate: egal  cu presiunea de încercare hidraulic; 
b) pentru containere cu volum pân  la 450 de litri şi butoaie: egal  cu presiunea de încercare 
hidraulic ; 
c) pentru containere cu volum peste 450 de litri şi cisterne: egal  cu valoarea cea mai mare 
dintre presiunile: 

- de încercare hidraulic, prev zut  în tabelul 1 sau 2 din anexa P, dup caz; 
- 1,3 ori presiunea maxim de umplere sau de golire. 

d) pentru recipientele pentru gaze lichefiate puternic r cite (pct. A.3.1 şi A.3.2, anexa A): 
egal  cu presiunea de încercare hidraulic. 
 

2.1.8.1 Recipientele pentru clor se calculeaz pentru o presiune de cel puin 2,2 MPa (22 bar). 
 
2.1.8.2 În cazul recipientelor la care poate apare depresiune (datorit temperaturii sczute pe timp de iarn, 
condi ii de golire etc.) se va face o verificare prin calcul la presiunea exterioar, luând în calcul valoarea 
depresiunii posibile. Aceste situaii se vor preciza prin proiect. 
 
2.1.9 Presiunile de încercare hidraulic a recipientelor pentru gaze comprimate (pct. A.1.1 şi A.1.2, 
anexa A) trebuie s fie egale cu 1,5 ori valoarea presiunii maxime admisibile de lucru a recipientului, dar 
nu mai mic  de 1 MPa (10 bar). 
 
2.1.10 Presiunile de încercare hidraulic a recipientelor pentru gaze lichefiate (cu excepia gazelor 
lichefiate puternic rcite) sau dizolvate sub presiune sunt: 

a) pentru butoaie, containere şi cisterne cu diametrul mai mic de 1,5 m: presiunile prevzute în 
tabelul 1 din anexa P; 
b) pentru containere şi cisterne cu diametrul mai mare de 1,5 m: presiunile prevzute în tabelul 
2 din anexa P. 

 
2.1.11 Presiunile de încercare hidraulic pentru recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite (pct. 
A.3.1 şi A.3.2, anexa A) se iau egale cu: 

- 1,5 ori presiunea maxim admisibil  de lucru, îns nu mai puin de 3 bar în cazul containerelor 
prev zute cu supape de siguran; 
- 1,5 ori presiunea maxim admisibil  de lucru plus 1 bar pentru containere izolate prin vid; 
- 1,3 ori presiunea maxim admisibil  de lucru, îns nu mai puin de 3 bar în cazul cisternelor 
neizolate prin vid; 
- 1,3 ori presiunea maxim admisibil  de lucru plus 1 bar pentru cisternele izolate prin vid. 
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2.1.12 Încercarea pneumatic de etanşeitate a recipientelor care transport materiile de la pct. 
A.1.1…A.2.2.2 şi A.4.1 din anexa A se va executa la o presiune de cel puin 0,4 MPa (4 bar), dar maxim 
0,8 MPa (8 bar). 
 
2.1.13 În calculul grosimii pereilor de rezisten  la presiunea de calcul sau de încercare hidraulic, 
tensiunile admisibile trebuie s fie: 

a)     20
1

20
0,2a Rsau  R 0,75f ≤

atunci când raportul 60,6
R

RsauR
20

20
1

20
0,2 ≤  

b)   R 0,5f 20
a ≤

atunci când raportul     0,66
R

RsauR
20

20
1

20
0,2 >  

dar maxim 0,85 pentru recipientele sudate executate din oel; 
c)    R 0,43f 20

a ≤
pentru materiale neferoase care nu au limit de curgere garantat.. 
 
2.1.13.1 Pentru recipiente sudate nu se admite folosirea oelurilor c lite în ap . În cazul utiliz rii 
o elurilor cu granulaie fin , valorile garantate prin standardul de produs sunt: 

- limita de curgere nu va depşi 460 N/mm2; 
- valoarea maxim a rezistenei de rupere la întindere nu va depşi 725N/mm2. 
 

2.1.13.2 Pentru recipientele sudate de oel, încercarea de rezilien se va executa şi în zona influenat  
termic. 
Pl cile de control pentru îmbinrile sudate vor fi executate din materialul efectiv folosit la execuia 
containerelor sau cisternelor utilizate la transportul materiilor toxice şi/sau inflamabile prevzute de anexa 
A. 
 
2.1.13.3 Dac  mediul de transportat poate produce coroziune fisurant sub tensiune, elementele sub 
presiune ale recipientului în contact cu mediul de lucru, inclusiv îmbinrile sudate, nu trebuie s fie 
executate din materiale susceptibile la coroziune fisurant sub tensiune. Testele de coroziune fisurant sub 
tensiune se vor executa cu ocazia omologrii produselor metalurgice, respectiv a procedurilor de sudare, 
metodele de încercare fiind, dup caz, cele prevzute în standardele în vigoare, în standardele de produs 
sau în tehnologia de sudare. 
 
2.1.13.4 La elementele de recipient de form sferic  de la containere sau cisterne, tablele trebuie s 
aib  garantat reziliena şi pe direcia transversal. 
 
2.1.13.5 Tablele utilizate la execuia containerelor sau cisternelor vor fi examinate ultrasonic, clasa 
de calitate urmând a fi stabilit prin proiect. 
 
2.1.13.6 Recipientele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice vor fi supuse unui tratament 
termic integral, cu excepia celor executate din oeluri austenitice. 
 
2.1.14  Recipientele, precum şi echipamentele lor de fixare, trebuie s fie astfel dimensionate încât 
s  reziste la solicitrile statice şi dinamice în condiii normale de transport. 
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2.1.15  Grosimea efectiv a pereilor recipientelor (cu excepia celor pentru gaze lichefiate puternic 
r cite) trebuie s fie: 

a) cel puin 6 mm, pentru cisterne executate din  oel cu rezistena de rupere de minim  
360 N/mm2 şi maxim 440 N/mm2 sau o grosime echivalent dac  se execut din alte 
materiale; 
b) cel puin 5 mm, pentru butoaie şi containere cu diametre sub 1.800 mm sau cel puin  
6 mm la diametre mai mari, dac o elul are rezisten de rupere de minim 360 N/mm2 şi 
maxim 440 N/mm2 sau o grosime echivalent dac  se execut din alte materiale. 

 
2.1.15.1 Grosimea echivalent se poate calcula cu urmtoarea formul: 

3

1
20
1
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20
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⎝

⎛
=  

unde: 
 
S0 - grosimea de referin de la pct. 2.1.15 lit. a) sau b), în mm; 
S1 - grosimea materialului ales, în mm; 
R0

20 - rezistena de rupere la 20°C a materialului de referin , egal  cu 360 N/mm2; 
R1

20 - rezistena de rupere la 20°C a materialului ales, în N/mm2; 
Ao, A1 - alungirile materialelor de referin, respectiv a celui ales, în %, Ao fiind 37%.

 
2.1.15.2 Alungirea oelului ales trebuie s fie de minim 20%, cu excepia oelului cu granulaie fin  
pentru care se admite minim 16%. 
 
2.1.15.3 Pentru containerele cu un volum mai mare de 1.000 l şi pentru cisternele care conin 
substane letale şi substane care produc coroziune fisurant sub tensiune şi care fac obiectul prezentei 
prescripii tehnice, coeficienii de siguran  nu se vor majora. 
 
2.1.15.4 Pentru containerele care dispun de o protecie suplimentar împotriva deteriorrii, 
grosimile minime pot fi reduse proporional cu protecia asigurat. Totuşi, aceste grosimi nu trebuie s fie 
mai mici de 3 mm, pentru containerele executate din oel cu rezistena de rupere de minim 360 N/mm2 şi 
maxim 440 N/mm2, sau decât o grosime echivalent, dac  se execut din alte materiale, în cazul în care au 
diametrul mai mic sau egal cu 1,80 m. În cazul containerelor care au diametrul mai mare de 1,80 m, 
aceast grosime minim trebuie s fie de 4 mm, pentru acest tip de oel, sau o grosime echivalent, dac  se 
execut  din alte materiale. 
 
2.1.15.5 Protecia suplimentar a containerelor poate consta în: 

- o protecie structural exterioar complet , ca în cazul construciei „sandwich” în care 
învelişul exterior este fixat pe container; 
- o construcie în care containerul este fixat pe un cadru metalic care cuprinde elemente 
structurale, longitudinale şi transversale; 
- o construcie cu pereii dubli. 

În cazul containerelor construite cu perei dubli, izolate prin vid, suma grosimilor peretelui metalic 
exterior şi cea a containerului trebuie s corespund grosimii minime a peretelui prevzut  la pct. 2.1.15. 
Grosimea peretelui containerului nu trebuie s fie mai mic  decât grosimea minim prev zut  la  
pct. 2.1.15.4. 
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În cazul containerelor construite cu pereii dubli, cu un strat intermediar din materiale solide cu grosime 
de minim 50 mm, peretele exterior trebuie s aib  o grosime minim de 0,5 mm, dac este din oel ca la 
pct. 2.1.15, sau de minim 2 mm, dac este din material plastic consolidat cu fibre de sticl. 
 
2.1.16  Grosimea pereilor recipientelor pentru gaze lichefiate puternic rcite, cu izolaie prin vid, 
poate fi minim 3 mm atunci când oelul are rezistena de rupere minim 490 N/mm2 şi alungirea A5 minim 
30%. 
Peretele exterior de izolaie trebuie s aib  o grosime minim de 6 mm dac este executat din oel cu 
rezistena de maxim 440 N/mm2. 
Dac  se folosesc alte oeluri, pentru ambii perei, se vor calcula grosimi echivalente. 
 
2.1.17 Cisternele şi containerele trebuie s fie prev zute cu guri de verificare (vizitare sau salvare), 
prev zute pe unul din funduri sau la partea superioar a mantalei, având asigurat posibilitatea de acces 
uşor. 
Cisternele cu diametru mai mare de 1,5 m vor avea gurile de verificare cu diametru minim de 500 mm şi 
în l imea maxim de 250 mm. 
Recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite izolate prin vid pot s fie executate fr  cu guri de 
vizitare. 
 
2.1.18 Butoaiele vor fi prevzute cu o gur de mân având diametru interior minim de 150 mm, 
amplasat pe centrul unuia din funduri. 
 
2.1.19 Suporturile pentru fixarea recipientelor pe şasiu vor fi astfel construite încât s asigure repartizarea 
corespunztoare a solicitrilor în pereii recipientului şi evitarea unor concentrri de tensiuni. 
Îmbinarea suporturilor la corpul recipientului, cu excepia lonjeroanelor, trebuie s fie astfel f cut  încât 
îmbin rile sudate ale recipientului s fie accesibile pentru examinarea vizual. 
 
2.1.20 Cisternele de cale ferat vor fi astfel construite încât s aib  permanent legtura cu pmântul din 
punct de vedere electric. În timpul operaiilor de umplere sau golire, cisterna va fi legat cu p mântul 
printr-un dispozitiv. Toate pr ile vagonului cistern destinat transportului de lichide, al cror punct de 
aprindere nu este mai mare de 55°C, precum şi transportului gazelor inflamabile trebuie s fie legate prin 
leg turi echipoteniale. Orice contact metalic care poate provoca o coroziune electrochimic trebuie s fie 
evitat. 
La autocisterne şi containere, legtura cu pmântul va fi asigurat la umplere şi golire, înainte de 
începerea operaiilor respective. 
 
2.1.21 Recipientele, cu excepia celor pentru gaze lichefiate puternic rcite, pot fi protejate împotriva 
radiaiilor solare prin: 

a) înveliş din tabl  cu grosimea de cel puin 1,5 mm, care trebuie s acopere pe toat lungimea cel 
pu in treimea superioar şi cel mult jum tatea superioar a circumferinei recipientului; învelişul 
respectiv trebuie s fie separat de recipient printr-un strat de aer de circa 4 cm grosime; 
b) înveliş complet din material termoizolant adecvat, cu grosimea corespunztoare. 

Protecia calorifug  nu va îngreuna manevrarea şi verificarea robinetelor, şi trebuie s fie demontabil 
pentru a permite examinarea suprafeelor exterioare ale recipientului cu ocazia verificrilor periodice. 
 
2.1.21.1  Vopsirea recipientului nu constituie protecie calorifug .  
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2.1.22 Recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite trebuie s fie izolate cu un înveliş continuu, pe 
toat  suprafaa. În cazul învelişului ermetic cu izolaie prin vid, acesta trebuie s fie calculat pentru o 
presiune exterioar de 0,1 MPa (1 bar) şi echipat cu dispozitiv de siguran cu elemente de rupere. 
 
2.1.23 La recipientele destinate transportului oxigenului lichid sau amestecurilor de oxigen lichid cu alte 
gaze sau lichide, trebuie ca la construirea şi exploatarea lor s nu se foloseasc la fixarea pe şasiuri, la 
izola ie şi la etanşarea sau la întreinerea dispozitivelor de închidere, materiale combustibile sau materii 
care conin gr simi sau ulei. 
 
2.1.24 Recipientele cisterne şi recipientele containere care se transport pe c i rutiere vor fi prevzute cu 
elemente sprg toare de valuri. Suprafaa elementului sprg tor de valuri trebuie s fie cel puin 70% din 
suprafaa seciunii transversale a recipientului în care se monteaz. 
Volumul coninut de o partiie separat de dou sp rg toare de valuri nu va fi mai mare de 7.500 litri. 
Grosimea peretelui elementului sprg tor de valuri nu va fi mai mic decât grosimea peretelui corpului 
recipientului. 
 
2.1.25 Cercurile de rulare ale butoaielor vor fi metalice, rezistente, fixate rigid de corpul recipientului şi 
amplasate astfel încât s asigure stabilitatea butoiului în poziia orizontal . 
 
2.2 Arm turi 
 
2.2.1 Arm turile care echipeaz recipientul şi condi iile pe care acestea trebuie s le îndeplineasc se vor 
înscrie în desenul tip de ansamblu. 
 
2.2.2 Arm turile, oricare ar fi amplasarea lor, trebuie s fie protejate împotriva riscurilor de smulgere 
sau avariere în timpul transportului şi manipul rii. Maximum de dispozitive trebuie s fie aşezate pe un 
minim de orificii practicate în peretele recipientului. 
 
2.2.3 Fiecare butoi, cu excepia celor pentru clor şi oxiclorur  de carbon (fosgen) trebuie s fie prev zut 
cu un robinet pentru umplere şi golire a gazului. Acest robinet se va monta pe unul din funduri şi va fi 
prev zut în interiorul recipientului cu o eav  îndoit  în form  de arc al crui cap t liber trebuie s fie în 
apropierea mantalei recipientului. 
Butoaiele pentru clor şi fosgen trebuie s fie prev zute cu dou robinete de umplere şi golire, conductele 
interioare fiind îndoite în sens diametral opus una fa de alta şi respectând condiia de la aliniatul 
precedent. 
 
2.2.4 Containerele şi cisternele cu umplerea-golirea prin partea de jos trebuie s fie prev zute cu dou 
sisteme de închidere în serie, independente unul fa de altul, din care unul constituit dintr-un dispozitiv 
interior (cu excepia recipientelor pentru transportul gazelor lichefiate puternic rcite) fixat direct pe 
recipient şi altul aşezat la fiecare extremitate a racordului de golire. Dispozitivul interior poate fi manevrat 
de sus sau de jos. 
În ambele cazuri, poziia deschis sau închis a dispozitivului interior trebuie s poat  fi verificat  de la sol. 
Mecanismele de comand ale dispozitivului interior trebuie s fie astfel proiectate încât s împiedice orice 
deschidere neprevzut  sub efectul unui şoc sau al unei aciuni neprevzute. În caz de avarie a 
dispozitivului de comand exterior, sistemul de închidere interior trebuie s r mân  eficace. 
 
2.2.5 Racordurile sau orificiile de umplere şi de golire, precum şi de egalizare a presiunii ale cisternelor 
pentru gaze lichefiate, inflamabile şi/sau toxice trebuie s fie prev zute cu dispozitiv interior cu siguran 

 19



PT C 12-2003 

şi închidere rapid, care se închide automat în caz de deplasare intempestiv a cisternei sau de incendiu. 
Închiz torul acestui dispozitiv trebuie s poat  fi declanşat de la distan, automat sau manual. 
Robinetele şi dispozitivele interioare de închidere pentru mediile inflamabile şi/sau toxice nu trebuie s 
prezinte pierderi de fluid. 
 
2.2.6 Cisternele şi containerele pentru transportul gazelor lichefiate puternic rcite inflamabile şi/sau 
toxice pot fi echipate cu dispozitive exterioare de închidere în locul dispozitivelor interioare de închidere, 
dac  aceste dispozitive sunt prevzute cu o protecie cel puin echivalent cu aceea asigurat de peretele 
recipientului. 
 
2.2.7 Recipientele pentru clor, dioxid de sulf, oxiclorur de carbon, mercaptan metilic şi hidrogen 
sulfurat nu trebuie s aib  racorduri situate sub nivelul lichidului. Nu sunt admise orificii de curare 
manual . 
 
2.2.8 Racordurile sau orificiile de umplere-golire şi de egalizare a presiunii pentru gaze toxice şi/sau 
inflamabile, situate la partea superioar a cisternelor, trebuie s fie prev zute cu un al doilea dispozitiv de 
închidere exterior pe lâng cele menionate la pct. 2.2.5. Acesta trebuie s poat  fi închis printr-o flanş  
oarb  sau cu un alt dispozitiv care s ofere aceeaşi siguran . 
 
2.2.9 Recipientele pentru gaze lichefiate sau dizolvate sub presiune pot fi prevzute, cu excepia 
racordurilor de umplere-golire şi de egalizare a presiunii gazelor, cu racorduri pentru indicatoare de nivel, 
manometre, termometre, funcie de necesitate. 
 
2.2.10 Recipientele pentru gaze comprimate vor avea racorduri pentru manometre. Recipientele pentru 
gaze lichefiate puternic rcite trebuie s fie prev zute cu indicatoare de nivel sau cu manometre 
difereniale. 
 
2.2.11 Containerele şi cisternele, cu excepia celor pentru gaze lichefiate puternic rcite, pot fi prevzute 
cu maxim dou supape de siguran cu arc a cror sum a seciunilor de liber  trecere trebuie s fie de cel 
pu in 20 cm2, pentru fiecare 30 m3 din capacitatea recipientului, sau o fraciune a acesteia. Aceste supape 
trebuie s se deschid automat la o presiune cuprins între 0,9 şi 1,0 ori presiunea de încercare hidraulic a 
recipientului. Supapele trebuie s reziste la efectele dinamice, inclusiv la mişc ri ale lichidelor. 
Recipientele pentru gaze toxice nu trebuie s aib  supape de siguran. Ele pot fi dotate cu supape de 
siguran  numai precedate de membrane de rupere care s se rup la o presiune cuprins între 0,9 şi 1,0 ori 
presiunea de încercare a recipientului. 
 
2.2.12 Containerele şi cisternele pentru gaze lichefiate puternic rcite trebuie s fie prev zute cu dou 
supape de siguran independente. Fiecare supap trebuie s fie astfel conceput încât s permit  ieşirea 
din recipiente a gazelor care se formeaz prin evaporare în timpul exploatrii normale, astfel ca presiunea 
s  nu depşeasc cu mai mult de 10% presiunea maxim admisibil  de lucru. 
Una din cele dou supape de siguran poate fi înlocuit printr-o membran de rupere care trebuie s se 
rup  la presiunea de încercare hidraulic. 
În caz de dispariie a vidului la recipientele izolate prin vid sau în caz de distrugere a 20% din izolaia 
termic  a celorlalte recipiente, supapa de siguran şi discul de rupere trebuie s permit  ieşirea unui astfel 
de debit încât presiunea din recipient s nu poat dep şi presiunea de încercare hidraulic. 
La recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite, supapele de siguran trebuie s fie construite astfel 
încât s func ioneze corespunztor chiar la temperatura de exploatare cea mai sczut . 
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2.2.13 Recipientele containere fixate pe mijloace de transport rutiere, care servesc lucrrilor din 
agricultur  şi care se încarc numai pe baz de m surare a volumului, trebuie s fie dotate cu indicatoare 
de nivel, manometre şi dispozitive de siguran împotriva suprapresiunilor, care s satisfac condiiile 
prev zute în proiect. Dispozitivele de închidere necesare pe racordurile de umplere şi golire trebuie s 
corespund prevederilor de la pct. 2.2.4. Recipientele susmenionate nu pot circula pe drumurile publice în 
stare încrcat . 
 
2.2.14 În cazul prevederii de indicatoare cu sticl de nivel, acestea trebuie s fie cu sticl  plan  rezistent 
la condiiile de lucru. Pe racordurile de legtur  cu recipientul trebuie s fie montate dispozitive cu 
închidere automat în caz de spargere a sticlei. 
 
2.2.15 Amplasarea racordurilor şi construcia evilor interioare vor asigura posibilitatea evacurii cât mai 
complete a lichidului şi a gazelor din recipient, precum şi umplerea complet cu lichid a recipientului 
(pentru stabilirea capacitii, încercarea de presiune hidraulic etc.). 
 
2.2.16 La cisternele de cale ferat se va prevedea posibilitatea ca racordarea pentru umplere, golire şi 
evacuare s se poat face pe oricare din pr ile laterale ale vagonului. 
 
2.2.17 Capetele libere ale robinetelor sau ale racordurilor de umplere, golire şi evacuare vor avea capace 
demontabile (flanş  oarb ) rezistente la presiunea din recipient şi etanşe. 
Sunt admise şi dopuri filetate, dar la care etanşarea nu este asigurat pe filet. 
 
2.2.18 Robinetele vor fi protejate contra manevrrii de c tre personal neinstruit cu capace metalice, 
rezistente, demontabile, bine fixate, prevzute cu orificii de aerisire şi cu posibilitatea de sigilare în poziia 
„închis”. Robinetele vor fi şi ele sigilate în poziia „închis”. 
 
3 INSCRIP II 
 
3.1 Fiecare recipient va fi prevzut cu o plac de timbru tip I, conform STAS 4781, pentru cazul 
gazelor comprimate şi cu o plac de timbru tip II, conform STAS 4781, pentru cazul gazelor lichefiate sau 
dizolvate sub presiune. Plcile de timbru vor fi din oel inoxidabil. 
În cazul gazelor lichefiate, pe recipientele care se umplu sau golesc cu presiune se va înscrie presiunea 
maxim  de golire şi/sau de umplere, care va fi cel mult egal cu presiunea maxim admis  de lucru (pe o 
plac  suplimentar sau prin vopsire direct pe recipient). 
 
3.2 Cisternele şi containerele cu un volum mai mare de 1.000 l, cu utilizare multipl (a se vedea  
pct. 5.4.2), vor fi inscripionate suplimentar pe placa de timbru cu: 

- denumirea neprescurtat a tuturor gazelor din grupa respectiv cu care recipientul poate fi 
umplut; 
- înc rc tura maxim admis  pentru fiecare gaz în parte. 

Pe placa de timbru se va înscrie presiunea de încercare hidraulic cea mai mare a gazului din grupa 
respectiv. 
 
3.3 Placa de timbru se fixeaz pe corpul recipientului prin intermediul unei plci suport şi se 
amplaseaz: 

a) la butoaie: pe fundul prevzut cu robinet de umplere şi golire; dac aceast amplasare nu este 
posibil  datorit  dimensiunilor reduse ale fundului, se admite amplasarea pe fundul cellalt sau pe 
manta, între cercurile de rulare, cu condiia s  fie asigurat protecia împotriva loviturilor; 
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b) la containere şi cisterne: în apropierea robinetului de umplere şi de golire sau pe unul din 
funduri. 
 

3.4 La completarea plcii de timbru se vor respecta urmtoarele: 
a) presiunea de încercare hidraulic va fi cea stabilit conform prevederilor prezentei prescripii 
tehnice; 
b) capacitatea (volumul) recipientelor pentru gazele lichefiate sau dizolvate se stabileşte prin 
metoda volumetric sau gravimetric, cu o abatere maxim admisibil  de 1%; nu este admis 
determinarea capacitii printr-un calcul bazat pe dimensiunile recipientului; 
c) valoarea încrc turii se stabileşte pe baza capacitii recipientului şi a gradului maxim de 
umplere corespunztor gazului respectiv, prevzut în tabelele 1 sau 2 din anexa P, dup caz; 
d) în spaiile rezervate pe placa de timbru se înscriu succesiv: data efecturii verific rii (luna şi 
anul), scadena la verificare periodic (anul) şi poansonul organului care a executat verificarea; 
anul se indic numai prin ultimele dou cifre (de exemplu: 10.90-95, pentru verificarea efectuat în 
luna octombrie 1990, cu scadena în aceeaşi lun  din anul 1995). 
 

3.4.1 Pentru recipientele la care este prevzut  placa de timbru tip I, conform STAS 4781, verificarea 
periodic  se înscrie în spaiile corespunztoare celui de al treilea compartiment. 
 
3.5 Vehiculul pe care se fixeaz cisterna va avea o plac indicatoare metalic, fixat  rigid, pe care se 
vor inscripiona: 

a) denumirea şi sediul dein torului; 
b) denumirea neprescurtat a gazului cu care se umple efectiv recipientul; 
c) înc rc tura maxim admis  pentru gazul respectiv; în cazul vagoanelor de cale ferat, 
înc rc tura maxim admis  se va stabili inând seama de caracteristicile vagonului, ale gazului 
lichefiat şi de categoria de cale ferat pe care va circula; 
d) tara ansamblului format din platform (vagon, autovehicul, remorc) şi recipientul gol, inclusiv 
echipamentul fixat pe aceasta, în kg; 
e) capacitatea şi temperatura minim admis  de umplere. 

În cazul recipientelor cu utilizare multipl, pe placa indicatoare sau pe plci rabatabile se înscrie 
denumirea tuturor gazelor din grupa respectiv şi înc rc tura maxim admis  pentru fiecare gaz în parte. 
În acest caz, unitatea care a executat umplerea va lsa vizibile numai înscrierile valabile pentru gazul cu 
care se umple recipientul în mod efectiv, înscrierile referitoare la celelalte gaze fiind acoperite. 
La cisternele de cale ferat vor exista etichete de pericol şi alte inscripii prev zute de instruciunile RID 
sau RIV, iar pentru cisternele rutiere cele prevzute de reglementrile rutiere interne sau internaionale, 
dup  caz. 
Condi ia de la lit. c) de mai sus nu se aplic în cazul cisternelor pentru gaze comprimate. 
 
3.5.1 Dac  în urma unor lucrri de reparaii se modific  tara iniial , se va proceda astfel: 

a) pentru vagoane-cistern şi containere, reparatorul este obligat s stabileasc şi s  înscrie noua 
valoare a tarei şi s  ob in  avizul organelor de drept; 
b) pentru autocisterne, semiremorci şi remorci, reparatorul este obligat s stabileasc şi s  înscrie 
valoarea real a tarei şi s  ob in  avizul organelor de drept. 
 

3.6 Recipientele vor avea suprafeele exterioare protejate prin vopsire cu vopsea de ulei, de aluminiu 
sau de email de culoare gri sau argintiu conform STAS 5189. 
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3.7     Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate trebuie s fie marcate cu o band vopsit  cu culoarea 
portocalie, lat de aproximativ 30 cm, care înconjoar f r  întrerupere recipientul la jumtatea înl imii. 
Recipientele protejate calorifug vor avea înscris pe corp meniunea „calorifug” sau „izolat termic prin 
vid”. 
 
3.8 Cisternele şi containerele cu un volum mai mare de 1.000 l vor avea în apropierea robinetelor de 
umplere, golire şi faz  gaz, dup caz, schema de manevrare a robinetelor. 
 
4 AUTORIZAREA FUNC ION RII  

 
4.1  Autorizarea func ion rii şi înregistrarea recipientelor  
 
4.1.1 Recipientele care fac obiectul prezentei prescripii tehnice vor putea fi puse în funciune şi date în 
exploatare numai dac unitatea dein toare a obinut autorizaia de funcionare eliberat conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
4.1.2 Recipientele cisterne si recipientele containere se autorizeaz pentru funcionare şi se verific  
obligatoriu numai de ctre ISCIR-INSPECT IT. 
 
4.1.3 Recipientele butoaie se autorizeaz pentru  funcionare şi se verific  de c tre RSVTI al unit ii 
de in toare. 
 
4.1.4 Pentru obinerea autorizaiei de funcionare a recipientelor cisterne şi recipientelor containere, 
de in torul/proprietarul trebuie s solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza creia îşi desf şoar  
activitatea, efectuarea verificrilor conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, înaintând totodat 
urm toarele: 

- documentaia tehnic , întocmit  de c tre unitatea constructoare, care va cuprinde: 
a) proiectul de execuie (desenul tip de ansamblu+breviarul de calcul) avizat de ISCIR-
INSPECT; 
b) certificatele de calitate ale materialelor de baz şi de adaos utilizate la execuia 
elementelor recipientului supuse presiunii sau care se asambleaz prin sudare la acesta ; 
declaraii de conformitate pentru elementele componente (armturi, dispozitive de 
siguran  etc.) care echipeaz recipientul, dup caz; 
c) lista procedurilor de sudare folosite la execuia îmbin rilor sudate şi specificaiile 
procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeaz  fişele de 
omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la 
omologarea procedurilor de sudare, Colecia ISCIR (în copie); 
d) tabelul nominal cu sudorii autorizai conform prevederilor prescripiei tehnice referitoare 
la autorizarea sudorilor, Colecia ISCIR, care au executat lucrrile de sudare, întocmit de 
RTS, la care se ataşeaz  autorizaiile sudorilor (în copie); 
e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când efectuarea acestuia este prevzut  în 
proiectul de construire; 
f) buletinele (certificatele) cuprinzând rezultatele examinrilor, verific rilor şi încerc rilor 
efectuate conform cerinelor proiectului de execuie, de ctre unit i (laboratoare) 
autorizate de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prescripiilor tehnice specifice, 
Colecia ISCIR; 
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g) procesul-verbal de încercare pneumatic de etanşeitate efectuat la recipientele pentru 
gaze toxice, inflamabile sau gaze lichefiate puternic rcite (buletin de vid, dup caz); 
h) declaraia de conformitate eliberat de unitatea constructoare ; 

- buletine care stabilesc valoarea capacitii; 
- documentul/dovada de luare în eviden de c tre ISCIR-INSPECT, în cazul recipientelor 
importate. 
 

4.1.5 Documentaia întocmit  conform pct. 4.1.4 va fi înregistrat la ISCIR-INSPECT IT, care va stabili 
cu beneficiarul data la care urmeaz s  se efectueze verificarea în vederea autorizrii func ion rii de c tre 
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, restituind documentaia depus. Documentaia 
incomplet  va fi înapoiat unit ii de in toare pentru a fi completat, iar data verificrii va fi stabilit  în 
condi iile ar tate anterior, dup completarea acesteia. 
 
4.1.6 La data stabilit pentru efectuarea verificrilor, unitatea dein toare trebuie s preg teasc 
recipientul. De asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La verificare nu trebuie s 
lipseasc RSVTI al unit ii de in toare. În cazul recipientelor închiriate (cu excepia cazurilor când se 
închiriaz  din alte ri), la verificare va participa atât RSVTI al unit ii de in toare cât şi cel al unit ii care 
a închiriat recipientul. 
 
4.1.7 Autorizarea funcion rii recipientelor se acord numai dac în urma verificrilor efectuate se 
constat îndeplinirea condiiilor prev zute în prezenta prescripie tehnic . În cazul acordrii autorizaiei de 
func ionare, în procesul-verbal încheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificrilor 
efectuate se vor meniona parametrii de funcionare aprobai, precum şi data (ziua, luna şi anul) stabilit  
pentru urmtoarea verificare tehnic periodic . Dac  recipientele nu sunt pregtite pentru efectuarea 
verific rilor sau în cazul constatrii unor lipsuri sau deficiene, care vor fi menionate în procesul-verbal, 
autorizaia de funcionare nu va fi acordat. 
 
4.1.8 Cisternele şi containerele se înregistreaz la ISCIR-INSPECT IT în raza creia acestea 
func ioneaz. 
Pentru recipientele care au fost autorizate pentru funcionare, ISCIR-INSPECT IT va efectua înregistrarea 
acestora, acordând numrul de înregistrare ISCIR şi va elibera cartea recipientului–partea de exploatare. 
Unitatea dein toare are obligaia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea recipientului–partea de 
exploatare în cel mult 30 de zile de la data înregistrrii. 
 
4.1.9 Butoaiele se înregistreaz în evidena intern  a unit ii de in toare, numrul de înregistrare fiind 
acordat de ctre aceasta. Unitatea dein toare are obligaia s  comunice anual la ISCIR-INSPECT IT lista 
butoaielor autorizate. Autorizarea funcion rii butoaielor de ctre RSVTI al unit ii de in toare se face în 
aceleaşi condi ii ca şi autorizarea funcion rii de c tre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. 
 
4.1.10 C r ile recipientelor–partea de exploatare, atât pentru cele din evidena ISCIR-INSPECT IT cât şi 
pentru cele care sunt în evidena intern  a unit ii de in toare, se pstreaz de c tre RSVTI. Evidena 
recipientelor va fi inut  de c tre unit ile dein toare într-un registru, conform modelului din anexa D, 
pentru cisterne şi containere şi separat pentru butoaie. Unitatea dein toare este obligat s  p streze în 
condi ii corespunztoare cartea recipientului–partea de exploatare şi s  o transmit odat  cu acesta în cazul 
înstr in rii (vânz rii). 
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4.2  Verific ri tehnice pentru autorizarea func ion rii 
 
4.2.1 În vederea eliberrii autorizaiei de funcionare a recipientelor, inspectorul de specialitate al 
ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unitii de in toare (în cazurile prevzute de prezenta prescripie 
tehnic ) va efectua urmtoarele verificri: 

a) verificarea existenei documentaiei tehnice a recipientului , conform pct. 4.2.3; 
b) revizia interioar, conform pct. 4.2.4; 
c) încercarea de presiune hidraulic, conform pct. 4.2.5; 
d) încercarea pneumatic de etanşeitate, conform pct. 4.2.6; 
e) verificarea reglrii dispozitivelor de siguran, dac  este cazul, conform pct. 4.2.7. 

Verific rile se vor efectua la dein tor. 
 
4.2.2 Pe baza verificrilor efectuate, cu rezultate corespunztoare, se va acorda autorizaia de funcionare 
şi se va stabili data la care urmeaz s  se efectueze urmtoarea verificare tehnic periodic , conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice (a se vedea cap. 6). În cazul recipientelor care se livreaz 
înc rcate cu fluidul de lucru, la care nu se repet verific rile la dein tor, conform pct. 4.2.1 lit. b) (revizia 
interioar ) şi c) (încercarea de presiune hidraulic), data urmtoarei verific ri tehnice periodice se 
stabileşte inând seama de data efecturii încerc rilor de presiune la unitatea constructoare. Pentru 
celelalte recipiente, termenele scadente se stabilesc inând seama de datele la care au fost efectuate 
verific rile la constructor, chiar dac unele din operaiile de verificare nu se mai repet. Recipientele 
cisterne şi recipientele containere vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe plcu e 
speciale, urmtoarele date: 

- num rul autorizaiei de funcionare; 
- presiunea maxim admisibil  de lucru; 
- scadena de verificare. 

 
4.2.3 Verificarea existenei documentaiei tehnice 
 
Documentaia tehnic  minim  necesar ob inerii autorizaiei de funcionare este: 

a) documentaia tehnic  de însoire, care trebuie s conin  cel puin datele prevzute la pct. 4.1.4; 
b) buletinul care stabileşte valoarea capacitii; 
c) instruciunile de utilizare (exploatare) elaborate de productor, redactate în limba român. 

 
4.2.4 Revizia interioar  
 
Revizia interioar const  în verificarea interioar şi verificarea exterioar a recipientului , astfel: 

a) verificarea interioar : examinarea tuturor elementelor recipientului la interior, în scopul 
constatrii st rii suprafeelor, a îmbinrilor sudate, precum şi a comportrii recipientului fa  de 
ac iunea fluidului coninut; 
b) verificarea exterioar : examinarea tuturor elementelor recipientului la exterior, în scopul 
constatrii st rii suprafeelor, a îmbinrilor sudate şi a depistrii eventualelor defecte ca urmare a 
operaiilor de transport, precum şi a comportrii recipientului fa  de aciunea mediului ambiant. 

Verificarea exterioar va cuprinde şi verificarea existenei inscripion rii, conform cap. 3. 
În cazul recipientelor noi (care urmeaz s  fie puse în funciune pentru prima dat), efectuarea verificrii 
interioare nu este obligatorie dac recipientul a fost protejat (conservat) corespunztor şi poate fi efectuat 
numai verificarea exterioar. 
 

 25



PT C 12-2003 

4.2.5 Încercarea de presiune hidraulic  
 
4.2.5.1 Încercarea de presiune hidraulic se efectueaz numai dac rezultatele verificrilor anterioare au 
fost corespunztoare. Încercarea de presiune hidraulic nu este obligatorie dac sunt îndeplinite 
urm toarele condiii: 

a) încercarea de presiune hidraulic a fost efectuat la unitatea constructoare şi de la data efecturii 
acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat) 
corespunztor (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel încât s 
fie exclus  posibilitatea ca mediul exterior s acioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia; 
b) recipientul nu a suferit deformaii locale vizibile ca urmare a operaiilor de transport. 
 

4.2.5.2 Încercarea de presiune hidraulic se efectueaz cu ap sau alt lichid neutru, la o presiune stabilit 
conform documentaiei tehnice. Temperatura maxim a lichidului de încercare nu trebuie s dep şeasc 
500C, iar temperatura minim nu trebuie s fie mai mic  decât temperatura minim admisibil  de lucru a 
recipientului, dar nu mai puin de 150C. 
 
4.2.5.3 Dac  temperatura mediului ambiant în timpul încercrii este mai mic decât temperatura minim 
admisibil  de lucru a recipientului, presiunea în recipient se va mri pân  la cel mult 20% din valoarea 
presiunii maxime admisibile de lucru, meninându-se aceast valoare un timp suficient pentru ca 
temperatura metalului recipientului în orice punct s devin  cel puin egal  cu temperatura minim 
admisibil  de lucru a recipientului. În acest scop, lichidul de încercare va avea o anumit temperatur 
stabilit  de unitatea care efectueaz încercarea (reparatoare sau dein toare, dup caz), astfel încât s se 
evite apariia unor şocuri termice periculoase în pereii recipientului. Se vor lua msuri pentru evitarea 
pericolului de îngheare a lichidului din recipient. 
 
4.2.5.4 Încercarea de presiune hidraulic se va efectua astfel încât mrirea şi micşorarea presiunii s se 
fac  continuu şi f r  şocuri. 
 
4.2.5.5 În timpul umplerii cu lichidul de încercare se vor lua msuri pentru eliminarea complet a aerului, 
astfel încât s nu se produc pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid va fi 
astfel stabilit încât evacuarea aerului s evite crearea unei presiuni periculoase în recipient în timpul 
umplerii. 
 
4.2.5.6 În timpul încercrii de presiune hidraulic g urile de control prevzute la inelele de compensare 
vor fi accesibile pentru examinare. Dup încercare gurile se vor putea astupa cu dopuri filetate. 
 
4.2.5.7 În timpul încercrii de presiune hidraulic recipientul va fi prevzut cu un al doilea manometru de 
control, în plus fa  de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control va avea 
valoarea cel mult egal cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare s se 
citeasc pe treimea mijlocie a scrii gradate. 
 
4.2.5.8 Este interzis executarea oricror lucr ri, în vederea înltur rii unor neetanşeit i, în timp ce 
recipientul se afl sub presiune. 
 
4.2.5.9 Durata de meninere a recipientului la presiunea de încercare va fi stabilit prin documentaia 
tehnic , îns  nu va fi mai mic de 30 de minute. Aceasta va fi înscris în cartea recipientului-partea de 
exploatare. Examinarea suprafeelor recipientului se va face numai dup reducerea presiunii de încercare 
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la valoarea presiunii maxime admisibile PS. 
 
4.2.5.10 Încercarea de presiune hidraulic se consider reuşit  dac  nu se constat: 

- deform ri plastice vizibile, fisuri sau crp turi ale elementelor recipientului; 
- pic turi (l crim ri) sau scurgeri pe la îmbinrile sudate, în materialul de baz sau la 
îmbin rile demontabile. 

În cazul în care la încercrile de presiune hidraulic se vor constata defecte care depşesc criteriile de 
acceptare prevzute, defectele se vor înltura, dup care încercrile respective vor fi repetate. 
În scopul obinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioar recipientului va fi cât mai uscat 
posibil pentru a se evita condensarea vaporilor de ap. 
 
4.2.5.11 Dup  executarea încercrii de presiune hidraulic sunt interzise orice lucrri de sudare, 
deform ri la rece sau la cald la elementele recipientului care lucreaz sub presiune. 
 
4.2.6 Încercarea pneumatic  de etanşeitate 
 
4.2.6.1 În afar  de încercarea de presiune hidraulic, recipientele care lucreaz cu fluide toxice, explozive 
sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumatic de etanşeitate. Încercarea se efectueaz de c tre 
RSVTI al unit ii de in toare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, înainte de punerea recipientului în 
func iune, dup demontarea unor elemente ale acestuia sau dup o oprire îndelungat din funciune care 
poate duce la pierderea etanşeit ii.  
Încercarea se efectueaz cu aer sau azot, dup caz, şi se consider reuşit  dac  nu se constat o sc dere a 
presiunii şi pierderi de fluid. 
Valoarea presiunii de încercare pneumatic de etanşeitate şi durata de meninere vor fi cele prevzute de 
documentaia de însoire. 
Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercrii de etanşeitate va fi scris în cartea recipientului-partea de 
exploatare. 
 
4.2.6.2 Încercarea pneumatic de etanşeitate se va efectua cu respectarea prevederilor de la pct. 4.2.5.4, 
4.2.5.7, 4.2.5.8 şi 4.2.5.11. În cazuri justificate prin proiect, se admite efectuarea încercrii pneumatice de 
etanşeitate şi prin alte metode (cu amoniac şi fenolftalein , freon etc.), cu condiia ca metodologia de 
încercare şi criteriile de acceptare a defectelor s fie stabilite prin instruciuni elaborate de comun acord 
între proiectant, dein tor şi unitatea constructoare sau reparatoare. Instruciunile vor fi anexate la 
documentaia tehnic . 
 
4.2.7 Verificarea regl rii dispozitivelor de siguran   
 
În cazul în care sunt prevzute în proiect, se va verifica existena dispozitivelor de siguran (inclusiv a 
sigiliilor) şi a documentaiei de însoire a acestora (certificatul de verificare şi reglare corespunztor) care 
va fi ataşat  la cartea recipientului-partea de exploatare. 
 
5  EXPLOATARE 
 
5.1   Obliga iile şi responsabilit ile unit ilor de in toare 
 
5.1.1 Agenii economici dein tori de recipiente cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie 
metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune sunt obligai s  ia toate msurile în 
vederea respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice, în scopul funcion rii recipientelor în condiii 
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de siguran . 
 
5.1.2 În vederea asigurrii condi iilor pentru funcionarea în condiii de siguran , unit ile dein toare 
au urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

a) s  înregistreze recipientele  la ISCIR-INSPECT IT; 
b) s  întocmeasc şi s  in  la zi evidena centralizat a acestora, conform modelului din anexa D; 
c) s  supun recipientele  la verificrile tehnice efectuate de ctre ISCIR-INSPECT IT sau de ctre 
RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru cazurile prevzute la cap. 4) în vederea autorizrii 
func ion rii şi la verific rile tehnice periodice (conform perioadelor de scaden acordate), 
preg tind recipientele şi creând toate condiiile necesare în scopul verificrii acestora; 
d) s  ob in , înainte de punerea în funciune, de la ISCIR-INSPECT IT autorizaia de funcionare 
pentru recipientele noi, vechi repuse în funciune sau cele aflate în exploatare la scaden, conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice; este interzis punerea în funciune şi exploatarea  
recipientelor fr  autorizaia de funcionare; 
e) s  ia m surile necesare astfel ca recipientele s fie folosite în condiii de siguran , executând 
reviziile curente, reparaiile şi între inerea lor permanent, conform normativelor legale şi 
prezentei prescripii tehnice; 
f) s  foloseasc personal de deservire instruit pentru exploatarea recipientelor; personalul 
îns rcinat s  lucreze cu recipientele trebuie s aib  vârsta de cel puin 18 ani împlinii şi s  fie 
instruit de ctre dein tor şi verificat c  şi-a însuşit cunoştin ele teoretice şi practice necesare cu 
privire la funcionarea în condiii de siguran  a recipientelor; acest personal trebuie s cunoasc 
bine dispozitivele de siguran şi aparatele de msurare şi control, funcionarea lor, precum şi 
m surile necesare în caz de defectare a acestora; unitatea dein toare va ine evidena scris a 
instructajelor şi verific rilor periodice efectuate; 
g) s  solicite la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din eviden a recipientelor scoase din uz şi casate. 

 
5.1.3 Dac  cu ocazia verificrilor efectuate de unitatea dein toare se constat defeciuni, care 
pericliteaz sigurana în funcionare a recipientului, acesta se va opri imediat din funciune, dein torul 
având obligaia s  anune în termen de 24 de ore ISCIR-INSPECT IT în vederea examinrii acestuia şi 
lu rii m surilor corespunztoare. 
 
5.2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic  a instala iilor  (RSVTI) 
 
5.2.1 Agenii economici dein tori sunt obligai s  numeasc personal propriu de specialitate (cu studii 
superioare tehnice, maiştri sau tehnicieni), în raport cu numrul şi instalaiilor, care va fi autorizat de 
ISCIR-INSPECT IT şi care va rspunde împreun cu conducerea agentului economic de luarea msurilor 
pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice. Personalul menionat, denumit „responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnic  a instala iilor” (RSVTI) , va fi numit prin decizie intern, conform 
modelului din anexa E, dat de conducerea agentului economic. 
 
5.2.2 RSVTI are urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

a) s  cunoasc legislaia şi prescripiile tehnice în vigoare care reglementeaz func ionarea în 
condi ii de siguran  a recipientelor; 
b) s  efectueze verificrile şi încerc rile în vederea autorizrii func ion rii la prima punere în 
func iune şi la verific rile tehnice periodice (conform perioadelor de scaden acordate) la 
recipientele pentru care este împuternicit în scris de ctre ISCIR-INSPECT IT sau la care, conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice, aceast responsabilitate revine unitii de in toare; 
c) s  întocmeasc planul anual de verificri şi încerc ri pentru verificarea tehnic periodic  (la 
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scaden ) a celor aflate în exploatare, pe care îl supune aprobrii conducerii şi îl înainteaz la 
ISCIR-INSPECT IT  în raza creia se afl instalaiile; 
d) s  urm reasc exploatarea recipientelor în condiii de siguran , executarea reviziilor curente, a 
reparaiilor şi a întreinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripii 
tehnice; 
e) s  organizeze şi s  participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a 
recipientelor; 
f) s  urm reasc preg tirea recipientelor în vederea efecturii de c tre inspectorii de specialitate ai 
ISCIR-INSPECT IT a verificrilor şi încerc rilor şi s  comunice la ISCIR-INSPECT IT datele de 
efectuare a acestora; 
g) s  anune la ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele produse la recipiente şi s  participe la 
cercetarea acestora; 
h) s  colaboreze cu celelalte compartimente din unitatea dein toare în vederea aplicrii şi 
respectrii prevederilor prezentei prescripii tehnice; 
i) s  in  evidena recipientelor, conform anexei D, şi s  urm reasc p strarea corespunztoare a 
autorizaiilor de funcionare (cartea recipientului-partea de exploatare); 
j) s  dein  prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, aplicabile instalaiilor proprii, precum şi actele 
normative aplicabile. 

 
5.2.3 În vederea obinerii autorizaiei de RSVTI, pentru personalul nominalizat prin decizie intern, 
unitatea dein toare de recipiente va înainta la ISCIR-INSPECT IT o documentaie întocmit  conform 
anexei F. 
Personalul propus pentru autorizare va fi examinat privind cunoaşterea prevederilor prescripiilor tehnice 
aplicabile, Colecia ISCIR, şi a responsabilit ilor care îi revin funcie de specificul recipientelor pe care 
unitatea le deine. 
Pentru personalul declarat admis în urma examenului susinut, ISCIR-INSPECT IT va elibera autorizaia 
de RSVTI conform modelului din anexa G. 
Autorizaia este nominal şi este valabil numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat 
personalul respectiv. 
 
5.3 Condi ii generale 
 
5.3.1 Staia de umplere şi golire a recipientelor trebuie s corespund prevederilor proiectului, s asigure 
posibilitatea umplerii corecte şi a golirii în condiii de siguran  şi s  satisfac prevederile normelor de 
prevenire şi stingerea incendiilor. 
Aparatele de msurare utilizate la umplere şi cântarul de control vor fi verificate conform prevederilor 
legale. 
Conductele de compensare a presiunii vor fi astfel dimensionate încât s permit  o egalizare rapid a 
presiunii. 
În cazul gazelor lichefiate şi a gazelor dizolvate sub presiune, conductele de umplere-golire şi de evacuare 
trebuie s fie prev zute cu aparate pentru indicarea presiunii şi temperaturii fluidului. 
 
5.3.2 Personalul care execut lucr rile de umplere, golire, curare, întreinere, reparare şi revizie la 
recipiente va fi instruit şi verificat pentru astfel de lucrri de c tre dein tor/utilizator sau cel care execut 
umplerea sau golirea, dup caz. Responsabilii cu umplerea sau golirea recipientelor vor fi numii în scris 
de c tre conducerea unitii respective. 
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5.3.3 La toate operaiile de umplere-golire, la curarea interioar, precum şi pe timpul transportului, se 
vor respecta normele de protecia muncii specifice pentru aceste activiti. 
 
5.4  Umplerea 
 
5.4.1 Unitatea care execut umplerea va avea un registru de eviden a recipientelor umplute, pentru 
fiecare tip de gaz, numerotat, şnuruit şi sigilat de ISCIR-INSPECT IT de care aparine. În registru se va 
înscrie pentru fiecare recipient în parte: 

a) denumirea şi sediul beneficiarului; 
b) num rul de identificare al vehiculului cu care se transport recipientul, pentru cisterne şi 
num rul de identificare, pentru containere şi butoaie; 
c) num rul de fabricaie al recipientului; 
d) capacitatea recipientului (în litri); 
e) înc rc tura maxim admis  (în kg); 
f) tara (în kg), conform pct. 3.5; 
g) tara efectiv constatat la cântrirea executat înainte de umplere (în kg); 
h) data cântririi (anul, luna, ziua); 
i) rezultatul reviziei executate conform pct. 5.4.4 şi 5.4.5; 
j) semn tura responsabilului cu umplerea recipientelor; 
k) data umplerii; 
l) masa efectiv a înc rc turii (în kg); 
m) tara constatat la cântrirea de verificare dup umplere (în kg); 
n) rezultatul reviziei dup umplere (a se vedea pct. 5.4.9); 
o) semntura responsabilului dup umplerea recipientului. 

Registrul se va pstra de ctre şeful staiei de umplere. 
 
5.4.1.1 Toate înscrierile se vor face cite, f r  şters turi, corecturi sau scrieri ulterioare. 
 
5.4.1.2  În cazul recipientelor pentru gaze comprimate şi al containerelor fixate pe mijloace de transport 
rutiere, care servesc lucrrilor din agricultur  şi care se încarc numai pe baz de m surare a volumului, se 
înscriu numai datele de la pct. 5.4.1 lit. a), b), c), d), i), j), k), n) şi o), cu precizarea valorii presiunii 
remanente şi a presiunii de încrcare. 
 
5.4.2 Cisternele, containerele şi butoaiele se pot umple numai cu gazul pentru care au fost autorizate şi 
inscrip ionate. Se admite utilizarea recipientelor pentru transportul succesiv a mai multor gaze lichefiate 
(utilizare multipl ), numai dac gazele fac parte din aceeaşi grup  menionat  mai jos. 
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Grupa 1 hidrocarburi halogenate (de la 3a şi 4a din anexa A) 

Grupa 2 
hidrocarburi (3b şi 4b), butadien 1,2 şi butadien 1,3 (3c) şi amestecul de butadien 1,3 şi 
hidrocarburi (4c) din anexa A 

Grupa 3 
amoniac (3at), oxid de metil (3b), dimetilamin, etilamin , metilamina, trimetilamin (3bt) 
şi clorur  de vinil (3c) din anexa A 

Grupa 4 bromur de metil (3at), clorur de etil şi clorur  de metil (3bt) din anexa A 
Grupa 5 amestecuri de oxid de etilen cu dioxid de carbon, oxid de etilen cu azot (4ct) din anexa A

Grupa 6 
azot, dioxid de carbon, gaze rare, hemioxid de azot (protoxid de azot), oxigen (7a), aer, 
amestecuri de azot cu gaze rare, amestecuri de oxigen cu azot, chiar dac ele conin gaze 
rare (8a) din anexa A 

Grupa 7 
etan, etilen şi metan (7b) şi amestecuri de metan cu etan, chiar dac ele conin propan sau 
butan (8b) din anexa A 

 
Recipientele care au fost umplute cu gazele din grupele 1 sau 2 trebuie s fie golite de gazele lichefiate 
înainte de încrcarea altor gaze din aceeaşi grup . 
Recipientele care au fost umplute cu gazele din grupele 3…7 trebuie s fie golite de gazele lichefiate şi 
inertizate înainte de încrcarea altor gaze din aceleaşi grupe. 
Utilizarea multipl  a unui recipient este admis numai dac acesta corespunde tuturor condiiilor impuse 
gazelor care urmeaz a se încrca. 
 
5.4.3 Utilizarea recipientelor pentru transportul gazelor din grupe diferite (a se vedea pct. 4.4.2) este 
posibil  numai dup golirea complet, cur area, degazarea acestora şi autorizarea funcion rii pentru noul 
gaz, ca urmare a lucrrilor de retimbrare (dac este cazul) efectuate conform prevederilor de la cap. 7. 
 
5.4.4 Înainte de umplere recipientele vor fi verificate de responsabilul cu umplerea. Rezultatul verificrii 
şi concluzia privind admiterea pentru umplere se vor înscrie în registrul indicat la pct. 5.4.1. 
 
5.4.5 Este interzis umplerea recipientelor la care se constat: 

a) la inscrip ii : 
- lipsa pl cii de timbru sau inscripionarea ei incomplet sau incorect; 
- lipsa pl cii indicatoare; 
- dep şirea scadenei pentru verificarea periodic; 
- lipsa inscripiei: num r autorizaie de funcionare, data scadenei pentru verificare, 
presiunea maxim admisibil  de lucru şi a poansonului inspectorului de specialitate al 
ISCIR-INSPECT; 

b) la p r ile exterioare: 
- c  pereii recipientului prezint urme de lovituri sau rizuri, suprapuneri, exfolieri, 
ondulaii şi urme de ciocan etc., dac adâncimea lor depşeşte limitele abaterii negative la 
grosimea tablei; 
- c  echipamentul recipientului prezint deterior ri sau lipsuri, iar armturile sau îmbinrile 
sunt neetanşe; 
- lipsuri sau deteriorri de orice natur la partea de rulare sau depşirea termenului de 
revizie la partea de rulare; 

c) la interior : 
- c  lipseşte presiunea remanent de minim 0,05 MPa (0,5 bar); 
- prezena unui alt gaz decât cel cu care se va umple recipientul. 
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5.4.5.1  Atunci când nu se poate stabili existena presiunii remanente sau când recipientul a fost anterior 
umplut cu un alt gaz, se va proceda conform prevederilor de la pct. 5.4.4 şi 5.4.6. 
 
5.4.6 Înainte de prima umplere, precum şi dup  fiecare degazare complet a recipientului pentru gaze 
combustibile, se va evacua, în prealabil, aerul cu ajutorul unui gaz inert. 
 
5.4.7 Umplerea recipientelor cu gaze lichefiate sau gaze lichefiate dizolvate sub presiune se va face 
controlat astfel încât valoarea încrc rii maxime admise s nu fie depşit . În cazul gazelor comprimate, 
presiunea de încrcare nu va depşi presiunea maxim admisibil  de lucru. Recipientele pentru transportul 
gazelor lichefiate puternic rcite de la 7b şi 8b (anexa A) se vor umple astfel încât la temperatura la care se 
atinge presiunea maxim admisibil  de lucru volumul lichidului s ating  cel mult 95% din capacitatea 
recipientului. Recipientele pentru transportul gazelor lichefiate puternic rcite de la 7a şi 8a (anexa A) pot 
fi umplute pân la cel mult 98% la temperatura şi presiunea de încrcare. 
 
5.4.8 Dup  umplere cu gaze lichefiate (cu excepia gazelor lichefiate puternic rcite) sau cu gaze 
dizolvate sub presiune fiecare recipient va fi supus unei cântriri de verificare, recipientul nefiind în 
leg tur  cu instalaia de umplere şi de egalizare a presiunii, legturile respective fiind demontate. În caz de 
supraîncrcare se va proceda imediat la golirea surplusului de gaz, dup care se va executa o nou 
cânt rire de verificare. Se admite ca la încrcarea containerelor fixate pe mijloace de transport rutiere, care 
servesc lucrrilor din agricultur  şi care se încarc numai pe baz de m surare a volumului s nu se 
efectueze cântrirea de verificare. 
 
5.4.9 În timpul umplerii, precum şi dup  umplere, se va verifica etanşeitatea armturilor şi a îmbin rilor 
recipientului. Remedierea eventualelor defecte se va executa numai dup evacuarea gazului din recipient. 
 
5.4.10 Expedierea recipientelor umplute se va putea face numai cu avizul responsabilului cu umplerea, 
dup  închiderea şi aplicarea sigiliilor la capacele de protecie şi/sau la robinete. 
 
5.4.11 Înainte de începerea încrc rii cisternelor sau containerelor se vor lua msuri pentru ca acestea s 
fie bine fixate pentru eliminarea posibilitilor de deplasare şi se vor proteja contra lovirii de alte mijloace 
de transport. 
Cisternele pentru gaze inflamabile şi/sau toxice vor avea montat, în timpul încrc rii, un sistem de 
comand care va aciona dispozitivul cu siguran şi închidere rapid în caz de incendiu sau de deplasare 
neprevzut  a cisternei. 
 
5.5  Transportul, depozitarea şi golirea 
 
5.5.1 Butoaiele vor fi transportate în vehicule prevzute cu arcuri, aşezate în poziie orizontal , cu axa 
longitudinal  în lungul vehiculului şi asigurate împotriva deplasrii laterale. Cel puin în perioada aprilie-
septembrie vehiculele vor fi acoperite. 
 
5.5.2 Nu este permis ca împreun cu cisternele, containerele şi butoaiele s se transporte diverse 
materiale sau persoane. 
 
5.5.3 Depozitarea butoaielor pline sau goale se va face în locuri ferite de radiaii solare sau de alte surse 
de înc lzire. Nu se admite folosirea cisternelor ca rezervoare de depozitare. Se poate admite utilizarea 
fluidelor direct din cistern numai în cazul când timpul în care se consum fluidul în instalaia tehnologic 
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este aproximativ egal cu timpul de transvazare din cistern în recipientele de depozitare, dar nu mai mult 
de dou zile. Unitatea va lua msuri corespunztoare ca în timpul golirii cisternelor acestea s fie 
amplasate într-un loc special amenajat în acest scop, protejate împotriva lovirii de c tre alte mijloace de 
transport şi bine fixate pentru eliminarea posibilitilor de deplasare. 
 
5.5.3.1 În sensul celor menionate la pct. 5.5.3, prin rezervor de depozitare se înelege situaia când 
recipientul cistern este legat la instalaia tehnologic în care se utilizeaz gazul respectiv. 
 
5.5.4 Imediat dup primirea recipientelor încrcate şi înainte de utilizare beneficiarul va verifica 
starea lor exterioar, inclusiv existena sigiliilor. Defectele constatate vor fi comunicate unitii care a 
executat umplerea, pentru efectuarea remedierilor. Pân la efectuarea remedierilor, beneficiarul va lua 
m suri de prevenire a unor eventuale accidente. 
 
5.5.5 Nu este admis înc lzirea cu foc direct sau cu alte mijloace de înclzire având temperatura 
mai mare de 50°C, pentru activizarea golirii recipientelor sau dac conductele de umplere-golire sau de 
egalizare a presiunii, precum şi robinetele au fost obturate cu ghea . 
 
5.5.6 Dup  golire, cisternele, containerele şi butoaiele vor avea o presiune remanent de minim 
0,05 MPa (0,5 bar) şi vor fi asigurate ca şi cele pline. 
 
5.5.7 Recipientele golite de fluid, necurate, pot fi transportate dup expirarea scadenelor de 
verificare pentru a fi supuse verificrilor şi încerc rilor în vederea reautorizrii. 
 
5.5.8 Înainte de începerea descrc rii cisternelor sau containerelor se vor lua msuri pentru ca 
acestea s fie bine fixate, pentru eliminarea posibilitilor de deplasare, şi se vor proteja împotriva lovirii 
de alte mijloace de transport. Cisternele pentru gaze inflamabile şi/sau toxice vor avea montat, în timpul 
descrc rii, un sistem de comand care va aciona dispozitivul cu siguran şi închidere rapid în caz de 
incendiu sau de deplasare neprevzut  a cisternei. 
 
5.5.9 Expedierea recipientelor goale se va putea face numai cu avizul responsabilului cu golirea şi 
aplicarea sigiliilor la capacele de protecie şi/sau la robinete. 
 
5.6 Cur area interioar  
 
5.6.1 Demontarea armturilor şi a capacelor de la gurile de vizitare (sau de curare) se va executa 
numai dup degazarea complet a interiorului recipientului. La recipientele pentru gaze inflamabile 
ventilarea se va executa cu gaz inert sau cu abur şi apoi cu aer uscat. Ventilarea nu trebuie s formeze în 
exterior amestec de gaze care poate fi periculos sau dun tor. 
 
5.6.2 Sp larea recipientelor pentru gaze toxice se va executa cu ap sau cu alte lichide corespunztoare, 
stabilite prin instruciunile întocmite de unitatea dein toare sau cea care execut aceast operaie şi care 
se vor neutraliza dup evacuarea din recipient. 
 
5.6.3 Lucr rile de cur are, reparare şi verificare în interiorul cisternelor se vor executa concomitent de 
c tre cel puin doi muncitori, din care unul va rmâne în afara recipientului şi va menine permanent 
leg tura cu cel din interior. Persoana care intr în cisternele pentru gaze care prezint pericol de intoxicare 
sau pericol pentru organele respiratorii va purta o masc izolant  cu aspirare liber a aerului sau cu 
conducte de aer şi va fi supravegheat în mod obligatoriu de o persoan care va sta în afara mediului 
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nociv. Purt torul m ştii va fi prev zut cu un mijloc de comunicare cu persoana care îl supravegheaz 
(semnalizator acustic, frânghie cu care poate semnaliza etc.), precum şi cu centur prev zut  cu frânghie 
de siguran  cu ajutorul creia s  poat  fi scos afar în caz de nevoie. Persoana sau persoanele care intr în 
recipient pentru a scoate afar un accidentat vor purta obligatoriu mşti izolante (cu aspiraie liber  a 
aerului, cu aducie de aer curat sau aparate izolante). Este interzis utilizarea în acest caz a mştilor de 
gaze filtrante. Intrarea în cistern se va putea face fr  masc de gaze numai dup prezentarea buletinului 
de analiz eliberat de un laborator de specialitate, prin care se certific inexistena în recipient a gazelor 
nocive sau periculoase. Intrarea în cistern se va putea face numai dup ce şeful de echip a verificat c 
sunt respectate toate msurile de protecie a muncii. 
 
5.6.4 Lucr rile de cur are, reparare şi verificare în interiorul containerelor vor fi stabilite prin 
instruciuni de c tre unitatea dein toare sau cea care execut aceste operaii, inând seama şi de 
prevederile pct. 5.6.3. 
 
6  VERIFICAREA TEHNIC  PERIODIC  
 
6.1 Verificarea tehnic  periodic –condi ii generale 
 
6.1.1 Recipientele sunt supuse în exploatare la verificri tehnice periodice (VTP), care constau în revizii 
interioare (RI), încercri de presiune (IP), revizii exterioare (RE) şi încerc ri de etanşeitate (IE). Cu 
aceast ocazie se verific starea tehnic a recipientului şi a instalaiei aferente acestuia, în conformitate cu 
prevederile prezentei prescripii tehnice. În cazul în care rezultatele verificrii sunt corespunztoare se 
acord  autorizaia de funcionare în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmtoarei VTP 
(scadena). Unit ile dein toare sunt obligate s preg teasc recipientele pentru efectuarea verificrilor 
tehnice periodice şi s  asigure toate condiiile necesare efecturii acestora (echipament de protecie, 
personal şi utilaje necesare). 
 
6.1.2 Verific rile tehnice periodice vor fi efectuate astfel: 

a) pentru recipientele cisterne şi recipientele containere: verific rile tehnice periodice vor fi 
efectuate de ctre ISCIR-INSPECT IT; 
b) pentru recipientele butoaie: verific rile tehnice periodice vor fi efectuate de ctre RSVTI al 
unit ii de in toare.  

Rezultatele verificrilor efectuate vor fi consemnate în cartea recipientului–partea de exploatare. La 
efectuarea verificrilor tehnice periodice se vor respecta prevederile prezentei prescripii tehnice. 
 
6.1.3 Unitatea dein toare este singura rspunztoare pentru respectarea termenelor scadente de 
efectuare a verificrilor tehnice periodice, chiar dac termenele respective îi sunt sau nu comunicate de 
ISCIR-INSPECT IT. Data propus pentru efectuarea verificrilor tehnice periodice se transmite la ISCIR-
INSPECT IT, de ctre unitatea dein toare, cu cel puin 30 de zile înainte. Data exact pentru efectuarea 
verific rii se stabileşte de unitatea dein toare de comun acord cu ISCIR-INSPECT IT, fr  s  fie dep şit 
termenul de scaden al operaiei de verificare înscris în cartea recipientului-partea de exploatare. 
 
6.2 Etapele verific rii tehnice periodice 
 
6.2.1 Revizia interioar  
 
6.2.1.1 Revizia interioar trebuie s fie efectuat cel puin la jum tatea intervalului prevzut pentru 
încercarea de presiune hidraulic, la cisterne şi containere. Cu aceast ocazie se va efectua şi încercarea 
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pneumatic de etanşeitate, precum şi verificarea funcion rii corecte a întregului echipament, inclusiv a 
robinetelor. Documentul prin care se confirm verificarea se ataşeaz  la cartea recipientului. În afar de 
termenul scadent, revizia interioar trebuie s se efectueze şi în urm toarele cazuri: 

- cu ocazia unei  reparaii; 
- dup  o întrerupere a funcion rii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funciune a 
recipientului; 
- atunci când aspectul (starea) recipientului o impune. 
 

6.2.1.2 Unitatea dein toare este singura rspunztoare pentru respectarea termenelor scadente de 
efectuare a reviziei interioare, chiar dac termenele respective îi sunt sau nu reamintite de ctre ISCIR-
INSPECT IT. 
 
6.2.1.3 Dac  la revizia interioar se constat c  starea recipientului nu mai asigur func ionarea 
acestuia în condiii de siguran  la presiunea maxim admisibil  de lucru, inspectorul de specialitate al 
ISCIR-INSPECT IT poate reduce termenul pentru urmtoarea revizie interioar şi/sau de comun acord cu 
de in torul poate reduce parametrii de lucru, înscriind motivele în procesul-verbal încheiat. Parametrii de 
lucru reduşi vor fi înscrişi pe placa de timbru de ctre unitatea dein toare. 
 
6.2.1.4 Dac  cu ocazia reviziei interioare se constat defecte care ar putea genera avarii sau accidente 
în exploatare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va înscrie defectele respective în procesul-
verbal încheiat şi va interzice punerea în funciune a recipientului. Autorizaia de funcionare va putea fi 
acordat numai dup remedierea defectelor şi efectuarea unei noi verificri. 
 
6.2.1.5 Dac  la reviziile suplimentare, efectuate înainte de umplere, se constat defecte care 
pericliteaz sigurana în funcionare, recipientul se va opri din funciune de ctre RSVTI al unit ii 
de in toare şi va fi anunat  ISCIR-INSPECT IT. Pentru stabilirea posibilit ilor de funcionare în 
continuare, unitatea dein toare împreun cu proiectantul de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT şi, 
dup  caz, constructorul şi al i specialişti convocai de dein tor vor examina starea tehnic a recipientului 
şi vor analiza şi stabili m surile necesare, precum şi condi iile în care acesta poate funciona în continuare. 
Dup  identificarea şi rezolvarea problemelor care au cauzat oprirea din funcionare a recipientului, 
unitatea dein toare va solicita la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificrilor în vederea obinerii 
autorizaiei de funcionare în continuare. 
 
6.2.1.6 Metodologia de la pct. 6.2.1.5 se poate aplica şi în alte cazuri, atunci când în exploatarea 
recipientelor se vor constata deficiene importante. 
 
6.2.2 Încercarea de presiune 
 
6.2.2.1 Încercarea de presiune se efectueaz în conformitate cu prevederile pct. 4.2.5, în scopul verificrii 
rezistenei şi etanşeit ii recipientului şi evidenierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la 
revizia interioar. 
 
6.2.2.2 Scadenele la încercarea de presiune hidraulic vor fi stabilite astfel: 

a) pentru cisternele de cale ferat destinate transportului fluorurii de bor, gazului de oraş, 
bromurii de hidrogen, clorului, dioxidului de azot, dioxidului de sulf, oxiclorurii de carbon, 
hidrogenului sulfurat şi clorurii de hidrogen: la maxim 4 ani; 
b) pentru cisternele de cale ferat destinate transportului celorlalte gaze comprimate, lichefiate 
sau dizolvate sub presiune: la maxim 8 ani; 
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c) pentru cisternele rutiere destinate transportului gazelor menionate la lit. a) de mai sus: la 
maxim 3 ani; 
d) pentru cisternele rutiere destinate transportului gazelor menionate la lit. b) de mai sus: la 
maxim 6 ani; 
e) pentru butoaiele şi containerele destinate transportului gazelor menionate la lit. a) de mai sus:  
la maxim 2,5 ani; 
f) pentru butoaiele şi containerele destinate transportului celorlalte gaze comprimate, lichefiate 
sau dizolvate: la maxim 5 ani; 
g) pentru recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite: revizia intern (atunci când este 
posibil ) şi încercarea de presiune hidraulic (atunci când este posibil) se efectueaz la 6 ani; în 
cazul recipientelor menionate la pct. 6.3: încercarea de etanşeitate se efectueaz la 6 ani (în 
locul încercrii de presiune hidraulic). 

În afar  de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune trebuie s se efectueze şi în urm toarele 
cazuri: 

- dup  o reparaie, conform cap. 7; 
- dup  o întrerupere a funcion rii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funciune a 
recipientului; 
- atunci când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are motive s se îndoiasc de 
starea bun a recipientului. 

De in torul este singurul rspunztor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercrii de 
presiune, chiar dac termenele respective îi sunt sau nu reamintite de ctre ISCIR-INSPECT IT. 
 
6.2.2.3 Încercarea de presiune va fi precedat de o revizie interioar. Recipientul trebuie s aib  arm turile 
montate şi în  stare bun de funcionare. 
Dup  efectuarea încercrii de presiune se va verifica reglarea dispozitivelor de siguran care echipeaz 
recipientul. 
 
6.2.3 Revizia exterioar  
 
6.2.3.1 Revizia exterioar se execut inopinat în timpul funcion rii recipientului şi are drept scop 
stabilirea strii generale a recipientului şi, în principal, a dispozitivelor de siguran. 
 
6.2.3.2 Cu ocazia reviziei exterioare se va verifica: 

- existena şi buna funcionare a dispozitivelor de siguran; 
- starea recipientului şi a îmbin rilor (p r ile vizibile şi accesibile); 
- dac  exist  instruciuni detaliate de exploatare şi dac  personalul de deservire le cunoaşte. 

 
6.2.4 Încercarea de etanşeitate 
 
Pentru recipientele la care este prevzut  încercarea de etanşeitate, aceasta se va efectua la VTP, în 
condi iile prev zute la pct. 4.2.6. Verificarea etanşeit ii se va efectua cu mijloacele prevzute în 
documentaia de însoire a recipientului. 
 
6.3 Verificarea tehnic  periodic –condi ii speciale 
 
6.3.1 Verificarea periodic a recipientelor pentru gaze lichefiate puternic rcite, la care izolaia 
exterioar este nedemontabil sau este realizat prin vid, const în efectuarea unei încercri de etanşeitate 
în condiiile stabilite prin proiect şi în efectuarea examinrii interioare şi a încercrii de presiune 
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hidraulic , în cazul unor reparaii la peretele de rezisten al recipientului. 
 
6.3.2 La recipientele pentru gaze lichefiate puternic rcite izolate prin vid se va efectua şi m surarea 
efectiv  a vidului de izolare, care se va înscrie în cartea recipientului-partea de exploatare. În situaia în 
care din msurarea vidului rezult valori peste cea admis, valoarea vidului se va aduce la cea prevzut  în 
proiect. 
 
7 REPARAREA 
 
7.1 Lucr ri de reparare care se verific  de c tre ISCIR-INSPECT IT 
 
7.1.1 Lucr rile indicate la pct. 7.1.2, executate în cadrul reparaiilor planificate sau neplanificate la 
recipiente, se verific de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT şi/sau de ctre RSL 
(autorizat de ISCIR-INSPECT IT) al unitii reparatoare. Lucrrile de reparare se vor efectua numai la 
recipientele la care dein torul prezint  documentaia de proiectare şi execuie a acestora. 
 
7.1.2 Lucr rile executate în cadrul reparaiilor la recipiente, care se verific de c tre inspectorii de 
specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de ctre RSL (autorizat de 
ISCIR-INSPECT IT) ai unit ilor reparatoare sunt urmtoarele: 

a) înlocuirea de virole, funduri sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi 
asambla la recipient; 
b) repararea prin încrcare cu sudur a elementelor sub presiune care prezint coroziuni sau 
eroziuni, izolat sau grupat; 
c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crp turilor elementelor sub presiune; 
d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente; 
e) înlocuirea armturilor de siguran  cu alte tipodimensiuni care difer de cele prevzute în 
proiectul iniial; 
f) remedierea (refacerea) zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evalurii 
st rii tehnice a recipientelor; 
g) executarea de lucrri ca urmare a modificrii proiectului ini ial de construire a recipientului sau 
care duc la modificarea parametrilor iniiali maximi admişi pentru funcionarea acestuia (presiune 
maxim , temperatur minim , temperatur maxim  etc.); 
h) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu perei dubli. 

 
7.1.3 Dac  în cadrul reparaiilor (planificate sau neplanificate) s-au executat alte lucrri de reparare 
decât cele menionate la pct. 7.1.2 şi care nu afecteaz incinta sub presiune, verificarea tehnic a reparaiei 
se va efectua de ctre personalul autorizat de ISCIR-INSPECT IT al unitii reparatoare (RSL) sau 
de in toare (RSVTI). 
 
7.1.4 Lucr rile de reparare indicate la pct. 7.1.2 se vor executa numai de ctre ageni economici 
autorizai de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
7.1.5 Lucr rile de reparare a recipientelor se vor executa cu respectarea prevederilor prezentei prescripii 
tehnice, ale prescripiei tehnice PT C 4/2, Colecia ISCIR, şi ale documentaiei tehnice de reparare 
elaborate în funcie de complexitatea lucrrilor. 
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7.2  Documentaia tehnic  de reparare 
 
7.2.1 Înaintea începerii lucrrilor de reparare, unitatea reparatoare, cu acordul scris al unitii 
de in toare, va întocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare, care va conine cel puin 
descrierea recipientului (instalaia aferent), lucr rile de reparare ce urmeaz a se efectua şi condi iile 
tehnice de execuie a acestora, precum şi programul de examinri, verific ri şi încerc ri care urmeaz a se 
efectua pe parcursul şi la finalul lucr rilor de reparare. Pentru lucrrile de reparare la care se întocmeşte 
proiect de reparare, acesta se va ataşa la memoriul tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare. Memoriul 
tehnic va fi înaintat la ISCIR-INSPECT IT în vederea acceptrii începerii lucr rilor de reparare. Se 
interzice începerea lucrrilor de reparare fr  procesul-verbal de acceptare al ISCIR-INSPECT IT. Prin 
procesul-verbal de acceptare a începerii lucrrilor de reparare, ISCIR-INSPECT IT poate solicita ca 
anumite operaii, examin ri, verific ri sau încercri s  se efectueze în prezena inspectorului de 
specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea reparatoare este obligat s  solicite participarea inspectorului 
de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la operaiile, examin rile, verific rile sau încercrile respective. 
 
7.2.2 Pentru lucrrile de reparare menionate la pct. 7.1.2 lit. a), d) (în cazul executrii unor suduri noi), 
f), g), h) (în cazul modificrii proiectului ini ial) se va întocmi proiect de reparare, care se va ataşa la 
documentaia tehnic  de reparare. Pentru celelalte tipuri de lucrri de reparare, necesitatea întocmirii 
proiectului de reparare se va stabili de ctre ISCIR-INSPECT IT şi/sau unitatea reparatoare (autorizat de 
ISCIR-INSPECT IT), funcie de complexitatea lucrrilor de reparare. Proiectele de reparare vor fi 
întocmite de ctre unit i de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT conform prevederilor prezentei 
prescripii tehnice. 
Proiectele respective pot fi elaborate şi de c tre alte unit i de proiectare, cu condiia ca acestea s fie, în 
prealabil utiliz rii lor, verificate şi avizate de o unitate de proiectare autorizat. 
Proiectele de reparare vor fi avizate, privind conformitatea acestora cu prevederile prescripiei tehnice PT 
C 4/2, Colecia ISCIR, de ctre ISCIR-INSPECT sau, în baza unei împuterniciri scrise, de ctre personalul 
propriu al unit ii de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT. Cu acordul ISCIR-INSPECT pot fi luate în 
considerare şi alte coduri de proiectare. La întocmirea proiectelor de reparare se vor respecta obligatoriu 
cerinele tehnice prevzute de RID/ADR, dup caz. 
 
7.2.3 Documentaia tehnic  de reparare, întocmit de c tre unitatea reparatoare va cuprinde urmtoarele: 

a) memoriul tehnic de prezentare a lucrrilor de reparare acceptat de ISCIR-INSPECT IT (inclusiv 
proiectul de reparare avizat de ISCIR-INSPECT); 
b) certificatele de calitate ale materialelor de baz şi de adaos utilizate la execuia p r ilor 
recipientului supuse presiunii sau care se asambleaz prin sudare la acesta; declaraii de 
conformitate pentru elementele componente (armturi, dispozitive de siguran etc.) care echipeaz 
recipientul, dup caz; 
c) lista procedurilor de sudare folosite în execuia îmbin rilor sudate şi specificaiile procedurilor 
de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeaz  fişele de omologare (WPAR), în 
conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, 
Colecia ISCIR (în copie). 
NOT : Se admite înlocuirea fişelor de omologare a procedurilor de sudare (WPAR) cu un tabel 
care s cuprind  num rul fişei de omologare (intern şi nr. de înregistrare ISCIR) şi domeniul de 
valabilitate al acestora. 
d) tabelul nominal cu sudorii autorizai conform prevederilor prescripiei tehnice referitoare la 
autorizarea sudorilor, Colecia ISCIR, care au executat lucrrile de sudare, întocmit de RTS, la 
care se ataşeaz  autorizaiile sudorilor (în copie); 
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e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevzut în memoriul tehnic sau în 
proiectul de reparare; 
f) buletinele (certificatele) cu rezultatele examinrilor, verific rilor şi încerc rilor efectuate; 
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s se specifice 
c  instalaia se poate supune verificrilor tehnice în scopul autorizrii func ion rii; 
h) certificatul de conformitate privind lucrrile de reparare efectuate. 

 
7.3 Verificarea tehnic  a lucr rilor de reparare 
 
7.3.1 Unit ile reparatoare sunt obligate s asigure inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT 
sau personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT posibilitatea verificrii recipientelor în timpul şi la 
finalul lucr rilor de reparare. Verificarea tehnic a recipientelor în timpul reparaiilor şi la final se 
efectueaz la unitatea dein toare sau reparatoare, dup cum reparaia se efectueaz la dein tor sau la 
reparator. Verificarea tehnic a recipientelor în timpul lucrrilor de reparare se va efectua de ctre ISCIR-
INSPECT IT în raza creia se execut reparaia şi/sau de ctre personalul tehnic de specialitate, autorizat 
de ISCIR-INSPECT IT, al unitii reparatoare. Verificarea tehnic a recipientelor la finalul lucrrilor de 
reparare se va efectua de ctre ISCIR-INSPECT IT în raza creia se execut reparaia sau, cu acordul scris 
al ISCIR-INSPECT IT, de ctre RSVTI al unit ii de in toare. 
 
7.3.2 Pentru recipientele la care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, autorizaia 
de funcionare se elibereaz de c tre unitatea dein toare, verificarea lucrrilor de reparare se efectueaz 
de c tre  RSVTI al acesteia împreun cu RSL al unit ii reparatoare. În urma verificrilor efectuate, 
func ie de rezultatele obinute, RSVTI al unit ii de in toare poate acorda autorizaia de funcionare. 
 
7.3.3 În cazul recipientelor  sau elementelor acestora, la care datorit concepiei constructive nu mai este 
posibil  examinarea cu ocazia verificrii tehnice în vederea autorizrii func ion rii dup  reparaie, este 
obligatoriu ca unitatea reparatoare s prezinte recipientele  respective pentru verificare  inspectorilor de 
specialitate ai  ISCIR-INSPECT IT sau personalului tehnic de specialitate (RSL), autorizat de ISCIR-
INSPECT IT, înainte de asamblare, în fazele în care examinarea acestora este posibil. 
 
7.3.4 Verificarea recipientelor la finalul lucrrilor de reparare va consta în: 

- verificarea documentaiei tehnice de reparare, întocmit conform pct. 7.2.3; 
- verificarea execuiei lucr rilor de reparare (verificarea elementelor recipientului la care s-au 
efectuat lucrrile de reparare). 

Pentru recipientele la care rezultatele verificrilor efectuate la finalul lucrrilor de reparare sunt 
corespunztoare, se vor efectua verificrile în vederea obinerii autorizaiei de funcionare conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
7.3.5 Unit ile reparatoare sunt obligate s execute suplimentar, la cererea inspectorilor de specialitate ai 
ISCIR-INSPECT IT sau a personalului tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT, orice alte 
m sur ri, verific ri sau încercri necesare stabilirii calitii execuiei lucr rilor de reparare. 
 
7.3.6 Verific rile tehnice în vederea autorizrii de funcionare dup reparaie se vor efectua de ctre 
inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT în conformitate cu prevederile prezentei prescripii 
tehnice. În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificrilor efectuate în vederea autorizrii func ion rii se 
vor stabili şi datele urmtoarelor verific ri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripii tehnice. 
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7.3.7 Documentaia tehnic  de reparare a recipientului se va anexa la cartea recipientului–partea de 
exploatare. Efectuarea lucrrilor de reparare se va înscrie de ctre unitatea reparatoare în registrul intern 
de eviden  a lucr rilor de reparare a recipientelor , conform modelului din anexa H, iar pentru cele care se 
înregistreaz la ISCIR-INSPECT IT şi în cartea recipientului-partea de exploatare la rubrica evidena 
exploat rii. 
 
7.3.8 Unit ile autorizate de ISCIR-INSPECT IT s efectueze reparaii la recipiente vor ine la zi 
evidena lucr rilor executate (care fac obiectul prevederilor prezentei prescripii tehnice), într-un registru 
numerotat, şnuruit şi parafat de ISCIR-INSPECT IT în raza creia se gseşte unitatea şi care va cuprinde 
datele conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
7.3.9 Pentru fiecare recipient, unitatea reparatoare este obligat s  modifice parametrii înscrişi pe placa 
de timbru sau s aplice o nou plac  de timbru, conform STAS 4781, în urmtoarele cazuri: 

- dup  modificarea parametrilor de funcionare iniiali ai recipientului (presiune, temperatur, fluid 
etc.); 
- în toate cazurile stabilite/avizate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. 
 

7.3.10 Unit ile reparatoare sunt obligate s pun  la dispoziia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-
INSPECT IT sau a personalului autorizat de ISCIR-INSPECT IT, pe parcursul lucrrilor de reparare şi la 
efectuarea verificrilor finale, urm toarele: 

- documentaia tehnic  a recipientului; 
- toate datele necesare privind lucrrile executate, care s permit  stabilirea calit ii şi modul de 
efectuare a lucrrilor de reparare; 
- personalul şi utilajele necesare verificrii recipientelor; 
- echipamentul de protecie necesar. 

 
7.4 Retimbrare 
 
7.4.1 Recipientele a cror exploatare, reparare, funcionare şi verificare se efectueaz în conformitate cu 
prevederile prezentei prescripii tehnice, aflate în funcionare f r  placa de timbru, vor trebui s fie 
timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. Aplicarea plcii de timbru la 
recipientele aflate în funcionare se poate face atunci când aceasta lipseşte, este deteriorat sau se modific 
parametrii de funcionare ai acestora. Sunt exceptate recipientele care prin proiectul de execuie nu au 
prev zut  plac  de timbru, coninutul acesteia fiind marcat, în întregime, printr-o metod de inscripionare 
permanent pe corpul recipientului. 
 
7.4.2 Pentru recipientele oprite din funcionare, la care placa de timbru nu exist sau care este deteriorat 
şi la care se solicit autorizaia de funcionare, retimbrarea se face în urma efecturii unor examinri, 
verific ri şi investigaii conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
7.4.3 Recipientele la care unitatea dein toare nu posed documentaia tehnic , care s permit  
identificarea datelor necesare retimbrrii, vor fi scoase din uz şi casate conform prevederilor prezentei 
prescripii tehnice. Se interzice punerea în funciune a acestora. 
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8 EXAMIN RI, VERIFIC RI ŞI INVESTIGA II ÎN VEDEREA EVALU RII ST RII 
 TEHNICE  
 
8.1 Evaluarea strii tehnice a recipientelor aflate în funcionare, sau care urmeaz s  fie puse în 
func ionare dup o perioad de timp în care au fost oprite, se efectueaz pe baza unui program de 
examin ri, verific ri şi investigaii întocmit de ctre unit i de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-
INSPECT pentru aceast activitate conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. Programele de 
examin ri, verific ri şi investigaii se vor întocmi numai pentru recipientele la care dein torul prezint  
documentaia tehnic , care s permit  identificarea tuturor datelor tehnice necesare efecturii 
examin rilor, verific rilor şi investigaiilor în vederea evalurii st rii tehnice a acestora. 
 
8.2 Programele de examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a recipientelor 
vor fi întocmite numai de ctre unit i de proiectare specializate, autorizate de ISCIR-INSPECT conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice (a se vedea pct. 11.3). 
 
8.3 Programul de examinri, verific ri şi investigaii, întocmit pentru recipiente de ctre o unitate 
autorizat  de ISCIR-INSPECT, va fi transmis, înaintea efecturii acestora, la ISCIR-INSPECT pentru 
avizare. Acesta va cuprinde cel puin urm toarele: 

a) descrierea recipientului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcionare (volum, 
presiune, temperatur, fluid de lucru); se va anexa şi desenul tip de ansamblu; 
b) prezentarea lucrrilor de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii 
etc.) care au avut loc în timpul perioadei de funcionare a recipientului; 
c) planuri care cuprind examinrile, verific rile şi încerc rile care se propun a fi efectuate la 
recipient; se vor întocmi schie care vor cuprinde, dup caz, poziionarea exact a punctelor şi a 
locurilor unde urmeaz s  se efectueze examinri vizuale şi/sau nedistructive, msur ri de grosimi 
etc. şi a zonelor din care urmeaz s  fie prelevate epruvete pentru încercri distructive; 
d) menionarea condiiilor de execuie a examinrilor, verific rilor şi încerc rilor care se propun a 
fi efectuate la recipient (prescripii tehnice, standarde etc.), precum şi a criteriilor de acceptare a 
rezultatelor obinute. 

Examin rile, verific rile şi încerc rile vor fi efectuate numai dup avizarea de ctre ISCIR-INSPECT a 
programului propus. 
 
8.4 Examin rile nedistructive vor fi efectuate de ctre unit i autorizate de ISCIR-INSPECT conform 
prevederilor prescripiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care execut examin ri 
nedistructive la instalaiile mecanice sub presiune, Colecia ISCIR, cu operatori autorizai de ISCIR-
INSPECT conform prevederilor prescripiei tehnice referitoare la autorizarea personalului care execut 
examin ri nedistructive la instalaiile mecanice sub presiune, Colecia ISCIR. 
Examin rile distructive vor fi efectuate de ctre unit i autorizate de ISCIR-INSPECT conform 
prevederilor prescripiei tehnice referitoare la autorizarea laboratoarelor care execut examin ri distructive 
asupra materialelor utilizate la instalaiile mecanice sub presiune, Colecia ISCIR. 
 
8.5 ISCIR-INSPECT poate solicita ca anumite examinri, verific ri sau încercri s  se efectueze în 
prezena inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Unitatea de proiectare autorizat împreun 
cu unitatea care execut examin rile, verific rile sau încercrile respective sunt obligate s solicite 
participarea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la efectuarea acestora. 
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8.6 Documentaia tehnic  (buletinele şi certificatele cu rezultatele obinute), întocmit ca urmare a 
examin rilor, verific rilor şi încerc rilor efectuate conform programului avizat, va fi transmis la ISCIR-
INSPECT pentru avizare. 
Documentaia tehnic  va include raportul final al unitii de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, 
care va cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcion rii în condi ii de siguran  a recipientului. 
Documentaia tehnic  avizat  de ISCIR-INSPECT împreun cu programul de examinri, încerc ri şi 
investigaii, avizat de ISCIR-INSPECT anterior, vor fi ataşate la cartea recipientului-partea de exploatare, 
urmând a fi prezentate inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT atunci când se solicit 
efectuarea examinrilor şi verific rilor în vederea obinerii autorizaiei de funcionare. 
 
8.7 Dac  în urma examinrilor, verific rilor şi încerc rilor efectuate rezult necesitatea efecturii unor 
lucr ri de reparare la recipient, acestea se vor efectua conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, 
iar examinrile şi verific rile în vederea obinerii autorizaiei de funcionare se vor efectua ulterior. 
 
9 SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA 
 
9.1 Scoaterea din uz a recipientelor se face de ctre dein tor în urm toarele cazuri: 

a) dac în urma verificrilor şi încerc rilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripii 
tehnice, la verificrile tehnice periodice sau dup reparaii, se constat c  recipientul nu mai 
prezint  siguran  în funcionare; 
b) dac  în urma examinrilor, verific rilor şi încerc rilor, efectuate în vederea evalurii st rii 
tehnice, se constat c  recipientul nu mai poate funciona în condiii de siguran  sau durata de 
func ionare a fost epuizat; 
c)la sfârşitul perioadei de funcionare, atunci când aceasta este prevzut  în proiectul de execuie al 
recipientului; 
d) atunci când recipientul a suferit o avarie, în urma creia acesta nu mai poate fi pus în funciune; 
e) dac recipientul nu mai poate fi identificat dup placa de timbru, dup marcajul de pe corp sau 
nu mai are cartea recipientului-partea de exploatare (aceasta neputând fi refcut ); 
f) atunci când dein torul renun  din proprie iniiativ  la recipient.  

NOT : Oprirea din funcionare şi conservarea  recipientului nu constituie scoatere din uz. 
 
9.2 Recipientele scoase din uz vor fi casate (distruse) prin grija dein torului. Operaia de casare a 
recipientului va fi confirmat printr-un proces-verbal întocmit de ctre RSVTI şi semnat de reprezentantul 
conducerii unit ii de in toare. 
 
9.3 Placa de timbru va fi demontat de pe recipient şi distrus  în prezena RSTVI al unit ii 
de in toare. Acest fapt va fi menionat în procesul-verbal încheiat. 
 
9.4 Procesul-verbal încheiat se va ataşa la cartea recipientului-partea de exploatare, care va rmâne în 
arhiva dein torului.  
Unitatea dein toare va comunica, în scris, la ISCIR-INSPECT IT scoaterea din uz şi casarea 
recipientului, în vederea scoaterii din evidena proprie a acesteia. 
 
9.5 Pentru recipientele care au funcionat cu fluide toxice, explozive sau inflamabile, înainte de casare 
se vor lua msuri pentru neutralizare în vederea eliminrii oric rui risc de producere de incidente şi 
accidente. 
 
9.6 Refolosirea recipientelor scoase din uz este permis numai în cazul în care acestea vor fi folosite 
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ca recipiente de depozitare a unor fluide fr  presiune şi la care vehicularea acestora nu produce presiune 
în interior. Se interzice refolosirea recipientelor dac acestea au funcionat cu fluide toxice, explozive sau 
inflamabile.  
 
9.7 Sunt interzise repunerea în funciune şi exploatarea recipientelor scoase din uz şi casate. 
 
10 AVARII 
 
10.1 În cazul avariilor care determin oprirea din funciune sau funcionarea în condiii de nesiguran a 
recipientelor, precum şi în cazuri de accidente provocate de acestea, unitile dein toare vor anuna în 
mod obligatoriu, telefonic şi prin fax, în cel mult 8 ore, ISCIR-INSPECT IT în raza creia s-a produs avaria 
în vederea efecturii cercet rilor tehnice. Cu aceast ocazie se vor anuna cel puin urm toarele date: 
numele, prenumele şi func ia persoanei care anun, modul în care poate fi contactat în vederea obinerii 
unor date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei, felul instalaiei, urm rile avariei. 
 
10.2 Unitatea dein toare are urmtoarele obligaii: 

a) s  ia toate msurile necesare pentru ca situaia produs de avarie sau în timpul accidentului s 
r mân  nemodificat pân  la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu 
excepia cazului în care situaia respectiv ar constitui un pericol pentru viaa şi s n tatea 
persoanelor; 
b) s  ia toate msurile de asigurare a condiiilor de securitate  în cazul în care fluidul de lucru este 
toxic, inflamabil sau exploziv; 
c) s  izoleze pe cât posibil zona de lucru a recipientului avariat. 

RSVTI al unit ii de in toare va întocmi un raport cu situaia tehnic  a instalaiei imediat dup avarie, care 
poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi interveniile operate asupra zonei avariate pentru a 
se evita riscurile suplimentare pe care avaria respectiv le poate genera. 
 
10.3 Inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT va întocmi procesul-verbal de constatare a 
avariei sau accidentului şi îl va transmite la ISCIR-INSPECT. 
În cartea recipientului-partea de exploatare se va întocmi de ctre inspectorul de specialitate al ISCIR-
INSPECT IT sau de ctre RSVTI al unit ii de in toare procesul-verbal de oprire din funcionare a 
recipientului. Dac procesul-verbal de oprire se întocmeşte de ctre RSVTI, un exemplar al acestuia se va 
transmite la ISCIR-INSPECT IT. 
 
10.4 Recipientele care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din funcionare vor fi supuse 
unor examinri, verific ri şi investigaii, în vederea evalurii st rii tehnice şi stabilirii condi iilor privind 
repunerea în funciune a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
10.5 Dac  în urma examinrilor, verific rilor şi investigaiilor efectuate sunt necesare lucrri de 
reparare, acestea vor fi efectuate, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, de ctre unit i 
reparatoare autorizate de ISCIR-INSPECT IT.  
 
10.6 Punerea în funciune a recipientelor care au suferit avarii se va efectua numai dup îndeplinirea 
cerinelor de la pct. 10.4 şi 10.5 şi ob inerea autorizaiilor de funcionare conform prevederilor prezentei 
prescripii tehnice.  
 
10.7 Punerea în funciune a recipientelor fr  respectarea prevederilor de la pct. 10.6 atrage dup sine 
oprirea din funciune a acestora şi efectuarea unor examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii 

 43



PT C 12-2003 

st rii tehnice şi retragerea autorizaiei unit ii reparatoare, dac au fost efectuate lucrri de reparare fr  
respectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
11 AUTORIZAREA AGEN ILOR ECONOMICI 
 
11.1 Autorizarea pentru elaborarea  proiectelor de construire şi/sau reparare 
 
11.1.1 Proiectele de construire şi/sau de reparare a recipientelor cisterne, recipientelor containere şi 
recipientelor butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se elaboreaz 
de c tre ageni economici de proiectare specializai şi autorizai de c tre ISCIR-INSPECT. Proiectele 
respective pot fi elaborate şi de c tre alte unit i de proiectare, cu condiia ca acestea s fie, în prealabil, 
verificate şi avizate conform de o unitate de proiectare autorizat. Agenii economici de proiectare vor 
confirma în proiectele pe care le elaboreaz c  au respectat prevederile prescripiilor tehnice în domeniu, 
Colecia ISCIR. 
 
11.1.2 În vederea autorizrii, unit ile de proiectare sau agenii economici care au uniti de proiectare, 
care elaboreaz proiecte de construire şi/sau reparare la recipiente cisterne, recipiente containere şi 
recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, vor înainta la 
ISCIR-INSPECT o cerere scris însoit  de o documentaie întocmit  în conformitate cu prevederile 
anexei I. Pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de proiectare, cererea se va depune cu cel puin 30 de 
zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitii autorizaiei. 
 
11.1.3 Agenii economici, respectiv unitile de proiectare autorizate, au urmtoarele obligaii şi 
responsabilit i: 

a) s  posede prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, specifice domeniului pentru care solicit 
autorizarea; 
b) s  numeasc prin decizie intern, conform anexei E, personal tehnic de specialitate în numr 
necesar care s verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranei în funcionare şi care 
s  r spund împreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor din prescripiile tehnice, Colecia 
ISCIR, semnând proiectele în acest sens; 
c) s  adopte soluii tehnice care s permit  func ionarea recipientelor în condiii de siguran , s  
prevad în documentaia tehnic  examin rile şi încerc rile ce trebuie s fie efectuate în unitile 
montatoare şi reparatoare, precum şi la locul de funcionare, pentru verificarea parametrilor de 
func ionare în siguran, r spunzând de alegerea corect a acestora şi de respectarea prevederilor 
prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR; 
d) s  elaboreze în cadrul proiectelor desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice 
conform prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, care s permit  verificarea parametrilor de 
func ionare în siguran a recipientelor, în timpul reparrii şi la locul de funcionare, pentru 
emiterea autorizaiei de funcionare în exploatare; 
e) s  elaboreze instruciuni tehnice, dup caz, pentru exploatarea, întreinerea, revizia şi verificarea 
recipientelor, care s serveasc şi pentru pregtirea personalului de exploatare, întreinere, revizie 
şi verificare; 
f) s  solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conform a proiectelor elaborate, prezentând în 
acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul de specialitate menionat la lit. b); este 
interzis  folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fr  avizul conform al ISCIR-
INSPECT; 
g) s  numeasc prin decizie intern, conform anexei E, în vederea autorizrii de c tre ISCIR-
INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeaz s  avizeze conform proiectele proprii, în 
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condi iile precizate de prezenta prescripie tehnic , respectiv desenele tip de ansamblu; orice 
schimbare a personalului de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare conform, 
va fi comunicat, în scris, la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitiv dup  confirmarea, în scris, a 
personalului; 
h) s  solicite la ISCIR-INSPECT împuternicire pentru avizarea conform a proiectelor elaborate de 
c tre personalul propriu; 
i) s  avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primesc 
împuternicire scris din partea ISCIR-INSPECT şi s  in  evidena acestora  într-un registru 
conform modelului din anexa K. 

 
11.1.4 Personal tehnic de specialitate pentru verificare 
 
Personalul tehnic de specialitate care verific proiectele din punct de vedere al siguranei în funcionare, 
numit de unitatea de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT, are urmtoarele obligaii şi 
responsabilit i: 

- s  verifice proiectele din punct de vedere al respectrii prevederilor prescripiilor tehnice, 
Colecia ISCIR; 
- s  confirme c a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea 
ştampilei  pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. 

 
11.1.5 Personal tehnic de specialitate pentru avizare conform 
 
11.1.5.1 Personalul tehnic de specialitate, care urmeaz a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru 
avizarea conform a proiectelor, trebuie s fie absolvent al unui institut de învmânt superior tehnic de 
specialitate de lung durat  şi s  aib  o vechime în specialitate de cel puin 8 ani, din care cel puin 3 ani 
în proiectare sau 5 ani în construirea recipientelor sub presiune. 
 
11.1.5.2 Personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT s avizeze conform proiectele, 
are urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire 
din partea ISCIR-INSPECT; 
- s  confirme avizarea conform prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în 
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, precizând şi num rul de exemplare 
avizat; 
- s  participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT. 

 
11.1.6 În vederea autorizrii agenilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripii tehnice, pentru eliberarea autorizaiei inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are 
urm toarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  verifice concordana dintre datele trecute în documentaia prezentat de unitatea de proiectare 
care solicit autorizarea şi situaia din unitatea respectiv, precum şi existena prescripiilor 
tehnice, Colecia ISCIR, în domeniu; 
- s  verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, 
personalul propus pentru autorizare; 
- s  întocmeasc un proces-verbal privind rezultatele verificrilor efectuate. 
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11.1.7 În cazul obinerii unor rezultate corespunztoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic 
autorizaia de proiectare pentru domeniul solicitat, conform modelului din anexa J. Valabilitatea 
autorizaiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia. 
 
11.1.8 Verificarea şi avizarea conform  a proiectelor 
 
11.1.8.1 Verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordana acestora cu prevederile 
prescrip iilor tehnice, Colec ia ISCIR, în vigoare 
 
Confirmarea verificrii se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii ştampila conform 
modelului de mai jos: 
 
 * 

Verificat, corespunde prescripiei tehnice, Colecia 
ISCIR, în vigoare**: 
Numele şi prenumele: 
Data:    Semn tura: 

 
 
 
 
 
NOTE: *  Se va scrie denumirea agentului economic. 
             **Se vor meniona indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate. 
 
11.1.8.2 Avizarea conform  a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor 
prescrip iilor tehnice, Colec ia ISCIR, în vigoare 
 
Confirmarea avizrii conforme se va face pe desenul tip de ansamblu, aplicând pe copii (minim 2 
exemplare) ştampila conform modelului de mai jos: 

a) în cazul în care avizarea conform se face de ctre ISCIR-INSPECT:  
 

AVIZAT conform:* 
ISCIR-INSPECT** 
Numele şi prenumele: 
Data:    Semn tura: 

 
NOTE: *  Se vor meniona indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate. 

 ** Se specific  Inspecia Teritorial ................ În cazul în care avizarea conform se face de ctre 
ISCIR-INSPECT (unitatea central) nu se va specifica nimic. 

 
b) în cazul în care avizarea conform se face de ctre personalul propriu al unitii de proiectare, 
autorizat de ISCIR-INSPECT: 

 
* 
AVIZAT conform:** 
Numele şi prenumele: 
Data:     Semntura: 
Nr./data: *** 
Nr. autorizaie/data: 
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NOTE: * Se va scrie denumirea agentului economic. 
**  Se vor meniona indicativele principalelor prescripii tehnice utilizate. 
***Se va scrie nr. scrisorii de împuternicire din partea  ISCIR-INSPECT şi data emiterii acesteia. 

 
11.1.8.3 Avizarea conform  va consta în: 

- avizarea conform a desenului tip de ansamblu, înainte de începerea lucrrilor de execuie 
sau reparare; 
- avizarea conform, dup  caz, a desenului tip de ansamblu „AS BUILT” la terminarea 
execuiei lucr rilor (când proiectul iniial se modific  din punct de vedere constructiv), 
cuprinzând toate modificrile introduse pe parcursul acesteia în desenul tip de ansamblu, 
care va fi ataşat la documentaia tehnic .  

Unitatea de proiectare rspunde de concepia corect a soluiilor tehnice, de alegerea materialelor, de 
calculul de rezisten potrivit condiiilor de funcionare în condiii de siguran , de condi iile tehnice de 
execuie şi control prevzute în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale prescripiilor 
tehnice, Colecia ISCIR. 
Unitatea în cadrul creia se avizeaz conform desenele tip de ansamblu va reine câte un exemplar din 
fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de eviden conform modelului din anexa K. 
Autorizaia acordat de ISCIR-INSPECT agenilor economici de proiectare trebuie s fie valabil  la data 
aviz rii conforme a proiectelor. 
 
11.1.8.4 Avizarea conform a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru recipientele 
care se procur din import, se va face de ctre ISCIR-INSPECT sau, cu acordul scris al  acesteia, de ctre 
o unitate de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.  
Înainte de avizarea conform, ISCIR-INSPECT poate solicita ca  proiectul de execuie s  fie transmis, 
prin grija importatorului, pentru verificare în ceea ce priveşte concordana cu prevederile prescripiilor 
tehnice, Colecia ISCIR, unei unit i de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT. 
 
11.2  Autorizarea pentru executarea lucrrilor de construire şi/sau reparare 
 
11.2.1  În vederea acordrii autorizaiei de a executa lucrri de construire şi/sau reparare recipiente 
cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT, în raza creia îşi are sediul, o 
documentaie întocmit  în conformitate cu prevederile anexei L. 
Pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire şi/sau reparare, cererea se va depune cu cel puin 
30 de zile calendaristice înainte de termenul de expirare a valabilitii acesteia. 
 
11.2.2  Agenii economici autorizai s  execute lucrri de construire şi/sau reparare recipiente 
cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau 
dizolvate sub presiune au urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

a) s  execute lucrrile de construire şi/sau reparare în conformitate cu proiectul, valabil la data 
începerii lucrrilor respective, cu prevederile procesului tehnologic de execuie, cu cele cuprinse în 
Sistemul de Management al Calitii, dup  caz, cu cele din documentaia tehnic , precum şi cu cele 
din prezenta prescripie tehnic , r spunzând de aplicarea corespunztoare a acestora pe toat durata 
prev zut  pentru utilizarea instalaiei; 
b) s  avizeze înainte de începerea lucrrilor de reparare, documentaia de reparaie, conform 
prevederilor prezentei prescripii tehnice; 
c) s  preg teasc şi s  prezinte recipientele şi toate documentaiile tehnice necesare, în timpul şi la 
sfârşitul construirii şi/sau reparrii, la verific rile care se efectueaz de c tre inspectorul de 
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specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de ctre personalul propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT 
IT în acest scop, în condiiile precizate de prezenta prescripie tehnic ; 
d) s  foloseasc la lucr rile de construire şi/sau reparare, pentru elementele sudate, tehnologii de 
execuie şi de examinare având la baz proceduri de sudare omologate în conformitate cu 
prevederile prescripiei tehnice referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecia ISCIR; 
e) s  foloseasc la lucr rile de construire şi/sau reparare numai personal calificat; sudorii şi 
personalul care execut examin rile nedistructive vor fi autorizai în conformitate cu prevederile 
prescripiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, respectiv ale prescripiei tehnice referitoare 
la autorizarea personalului care execut examin ri nedistructive, Colecia ISCIR; 
f) s  întocmeasc şi s  prezinte odat cu recipientele  documentaia tehnic  prev zut  de prezenta 
prescripie tehnic ; 
g) s  posede prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, şi standardele specifice domeniului de lucrri 
pentru care solicit autorizarea; 
h) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden pentru fiecare categorie de lucrri pentru 
care au fost autorizai, conform modelului din anexa H; registrele vor fi numerotate, vizate şi 
sigilate de ISCIR-INSPECT IT, în raza creia îşi au sediul; pentru agenii economici care au 
subunit i în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de eviden a lucr rilor 
executate; 
i) s  ia m suri corespunztoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT 
IT, s -şi poat  îndeplini în condiii bune sarcinile prevzute şi s  comunice în scris la ISCIR-
INSPECT IT, în raza creia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv; pân la 
definitivarea schimbrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrri care fac 
obiectul autorizaiei; 
j) s  implementeze Sistemul de Management al Calitii, prin elaborarea manualelor de asigurare a 
calit ii, a procedurilor de verificare a calitii, de control şi încerc ri specifice şi prin aplicarea 
acestora; 
k) s  numeasc personal tehnic propriu pentru verificarea lucrrilor care fac obiectul autorizrii 
(RSL) şi responsabil tehnic cu sudura (RTS), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu 
num rul şi complexitatea instalaiilor, care s fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în 
raza creia îşi au sediul.  

 
11.2.3 Responsabilul cu supravegherea lucrrilor (RSL)  
 
Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea construirii şi/sau 
repar rii recipientelor (RSL) are urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  cunoasc legislaia, prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, standardele şi alte acte normative în 
domeniu; 
- s  verifice introducerea în execuie numai a proiectelor având desenul tip de ansamblu avizat 
conform de ctre ISCIR-INSPECT sau de ctre unit i de proiectare autorizate de ISCIR-
INSPECT în acest scop; 
- s  verifice introducerea în execuie a materialelor şi execuia pe faze de lucru şi la terminarea 
lucr rilor, din punct de vedere  al respectrii prevederilor din documentaia de execuie şi ale 
prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, şi s  supun la încercri instalaiile respective; 
- s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate (documentaia de construire 
sau reparare) sub aspectul concordanei recipientului cu documentaia respectiv, precum şi al 
respectrii prevederilor prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR; 
- s  încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile şi rezultatele verificrilor 
şi examin rilor, precum şi dispoziiile obligatorii; 
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- s  verifice registrele de eviden a lucr rilor executate, conform anexei H, şi s  urm reasc 
inerea la zi a acestora; 

- s  participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT; 
- s  aplice, în cazurile prevzute de prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, pe instalaiile verificate 
poansonul oficial de verificare, dup modelul din figura de mai jos: 

 
 
 
 
  

În centrul poansonului se va înscrie: 
ISCIR 
RSL 1* 

Pe contur se va înscrie: denumirea 
agentului economic sau sigla acestuia sau 
marca acestuia prescurtat. 

 
 
 
 

NOT : * În cazul existenei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc. 
- s  semneze şi s  ştampileze actele întocmite; modelul de ştampil  este indicat în figura de mai 
jos: 

 În centrul ştampilei se va înscrie:   
RSL1* 

Pe contur se va înscrie: denumirea 
agentului economic sau sigla acestuia sau 
marca acestuia prescurtat. 

 
 
 
 
 
 

NOT : * În cazul existenei mai multor RSL se va înscrie 2, 3 etc. 
 
 
11.2.4 Responsabilul Tehnic cu Sudura (RTS) 
 
11.2.4.1 Prin „Responsabil Tehnic cu Sudura” (RTS), în sensul prezentei prescripii tehnice, se înelege 
“Coordonatorul sudor” definit în standardul SR EN 719. 
 
11.2.4.2 Personalul tehnic de specialitate care urmeaz a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT ca 
„Responsabil Tehnic cu Sudura” (RTS) trebuie s aib  o vechime în domeniul proiectrii sau aplicrii 
tehnologiilor de sudare, utilizate în construirea sau repararea instalaiilor mecanice sub presiune, dup 
cum urmeaz: 

- minim 2 ani pentru absolvenii unui institut de înv mânt tehnic superior;  
- minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudur. 

 
11.2.4.3 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ctre ISCIR-INSPECT IT, suplimentar fa de 
cerinele din SR EN 719, are şi urm toarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, standardele şi alte acte 
normative în vigoare privind sudarea elementelor recipientelor sub presiune; 
- s  verifice dac tehnologia de execuie şi de examinare a elementelor sudate este în concordan 
cu  procedura de sudare omologat; 
- s  verifice proiectul de construire şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuie, astfel 
încât soluiile adoptate s asigure condiii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni 
datorate ciclului termic de sudare s fie minim ; 
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- s  asigure alegerea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele de baz utilizate, în 
conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiiile tehnologice impuse s 
se realizeze o îmbinare sudat corect  a instalaiei; 
- s  verifice c  materialele de adaos sunt însoite de certificatele de calitate prevzute de standarde 
şi s  admit  introducerea în execuie numai a materialelor de adaos prevzute în proiect sau 
stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare; 
- s  asigure condiiile necesare pentru efectuarea probelor şi încerc rilor în vederea omologrii 
procedurilor de sudare, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la 
omologarea procedurilor de sudare, Colecia ISCIR, şi s  ia m surile necesare ca la repararea 
elementelor instalaiilor s  se foloseasc numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare 
omologate; 
- s  supravegheze ca materialele de baz introduse în execuie s  fie conforme cu proiectul de 
execuie; 
- s  verifice modul în care se depoziteaz şi se introduc în execuie materialele de adaos, luând 
m suri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbri fa  de tehnologia elaborat şi de procedura 
de sudare omologat; 
- s  organizeze, s îndrume şi s  verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidena 
lucr rilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice referitoare la 
autorizarea sudorilor, Colecia ISCIR; 
- s  urm reasc efectuarea verificrii calit ii îmbin rilor sudate pe fluxul tehnologic de execuie, 
s  verifice rezultatele obinute şi s  vizeze documentele privind verificarea îmbinrilor sudate, care 
se ataşeaz  la documentaia tehnic ; 
- s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi s  ia m suri 
corespunztoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor; 
- s  participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT; 
- s  in  la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR-INSPECT IT, a procedurilor de 
sudare omologate, precum şi a lucr rilor executate de sudori; modelul de poanson pentru sudori 
este indicat în figura de mai jos: 

 
În centrul poansonului se va înscrie:   

ISCIR 
Nr............... 

Pe contur se va înscrie: denumirea 
agentului economic sau sigla acestuia sau 
marca acestuia prescurtat.  

 
 
 
 
 
 
 

- s  semneze şi s  ştampileze actele întocmite; modelul de ştampil  este indicat în figura de mai 
jos: 

 
 
 
 
 
 
 

 

În centrul ştampilei se va înscrie:   
RTS 1* 

Pe contur se va înscrie: denumirea 
agentului economic sau sigla acestuia sau 
marca acestuia prescurtat. 

NOT : * În cazul existenei mai multor RTS se va înscrie 2, 3 etc. 
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11.2.5 În vederea autorizrii agenilor economici pentru lucrri de construire sau reparare, în conformitate 
cu prevederile prezentei prescripii tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT are 
urm toarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  verifice concordana dintre datele din documentaia prezentat de unit ile care solicit 
autorizarea şi situaia existent la unitate; 
- s  verifice personalul tehnic propus (RSL şi RTS) privind pregtirea în domeniu şi cunoaşterea 
prevederilor prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR; 
- s  verifice existena în unitate a prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, în domeniu, precum şi a 
standardelor şi a altor acte normative din domeniu; 
- s  întocmeasc un proces-verbal privind rezultatele verificrilor efectuate. 
 

11.2.6 În cazul obinerii unor rezultate corespunztoare, ISCIR-INSPECT IT va elibera agentului 
economic autorizaia de a executa lucrri de construire şi/sau reparare la recipiente, pentru domeniul 
solicitat, conform modelului din anexa M.  
Valabilitatea autorizaiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia. 

 
11.3 Autorizarea pentru efectuarea de examinri, verific ri şi investiga ii în vederea evalu rii  
 st rii tehnice  
 
11.3.1 În vederea acordrii autorizaiei pentru efectuarea de examinri, verific ri şi investigaii în vederea 
evalu rii st rii tehnice a recipientelor cisterne şi recipientelor containere, agentul economic de proiectare 
specializat va înainta la ISCIR-INSPECT o documentaie întocmit  în conformitate cu prevederile anexei 
N.  
Pentru prelungirea valabilitii autorizaiei, cererea se va depune cu cel puin 30 de zile calendaristice 
înainte de termenul de expirare a valabilitii acesteia. 
 
11.3.2 Pentru efectuarea de examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a 
recipientelor cisterne şi recipientelor containere pot fi autorizai numai ageni economici (unit i) de 
proiectare care posed autorizaie de proiectare eliberat de ISCIR-INSPECT, conform prevederilor 
prezentei prescripii tehnice (a se vedea pct. 11.1), corespunztoare domeniului solicitat. 
 
11.3.3  Agenii economici autorizai pentru efectuarea de examinri, verific ri şi investigaii în vederea 
evalu rii st rii tehnice au urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

a) s  posede prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, specifice domeniului pentru care se solicit 
autorizarea; 
b) s  propun  prin decizie intern, conform modelului din anexa E, în vederea autorizrii de c tre 
ISCIR-INSPECT, personal tehnic de specialitate care s avizeze lucrrile efectuate;  
c) s  elaboreze programul de examinri, încerc ri, investigaii şi studiile specifice scopului urmrit 
şi s  le transmit pentru avizare la ISCIR-INSPECT; 
d) s  elaboreze instruciuni tehnice pentru exploatarea, întreinerea, revizia şi verificarea 
recipientelor, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obinute în urma evalurii st rii 
tehnice şi/sau studiului efectuat. 

 
11.3.4 Personal tehnic de specialitate pentru avizare 
 
11.3.4.1 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrrilor efectuate are 
urm toarele obligaii şi responsabilit i: 
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- s  avizeze programele de examinri, verific ri şi investigaii, întocmite în vederea evalurii st rii 
tehnice a recipientelor, înainte de transmiterea acestora la ISCIR-INSPECT; 
- s  avizeze documentaia tehnic  întocmit  ca urmare a examinrilor, verific rilor şi încerc rilor 
efectuate conform programului avizat de ISCIR-INSPECT, inclusiv raportul final al unit ii de 
proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea 
func ion rii în condi ii de siguran  a recipientului; 
- la elaborarea şi avizarea raportului final, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea 
func ion rii în condi ii de siguran  a recipientului, se vor lua în considerare numai buletine 
(certificate) de examinare, verificare şi încercare eliberate de uniti (laboratoare) autorizate de 
ISCIR-INSPECT. 

 
11.3.4.2  Personalul de specialitate care urmeaz a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizare trebuie 
s  fie absolvent al unui institut de învmânt superior tehnic de specialitate de lung durat  şi s  aib  o 
vechime în specialitate de cel puin 10 ani. 
 
11.3.5 În vederea autorizrii agenilor economici pentru efectuarea de examinri, verific ri şi investigaii 
în vederea evalurii st rii tehnice a recipientelor, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii 
tehnice, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT are urmtoarele obligaii şi responsabilit i: 

- s  verifice concordana dintre datele din documentaia prezentat de unit ile care solicit 
autorizarea şi situaia existent la unitate; 
- s  verifice personalul tehnic propus pentru autorizare, privind pregtirea în domeniu şi 
cunoaşterea prevederilor prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR; 
- s  verifice existena în unitate a prescripiilor tehnice în domeniu, Colecia ISCIR, precum şi a 
standardelor şi a altor acte normative din domeniu; 
- s  întocmeasc un proces-verbal privind rezultatele verificrilor efectuate. 

 
11.3.6 În cazul obinerii unor rezultate corespunztoare, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic 
autorizaia de a efectua examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a 
recipientelor cisterne şi recipientelor containere, conform modelului din anexa O. 
Valabilitatea autorizaiei este de 2 ani de la data emiterii acesteia. 
 
11.4 Tipuri de autoriza ii 
 
Autorizarea agenilor economici, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice, se va efectua pentru 
urm toarele activit i: 
 

A -  elaborare proiecte de construire şi/sau reparare; 
B - executare lucrri de construire şi/sau reparare; 
C -  efectuarea examinrilor, verific rilor şi investigaiilor în vederea evalurii st rii tehnice. 

 
Autorizaiile agenilor economici se pot acorda pentru urmtoarele domenii: 

1- recipiente cisterne, recipiente containere şi/sau recipiente butoaie metalice pentru gaze 
comprimate, lichefiate şi/sau dizolvate sub presiune; 
2- recipiente cisterne şi/sau recipiente containere pentru gaze lichefiate puternic rcite; 

NOT : Autorizaia obinut  pentru domeniul 2 acoper şi cerinele domeniului 1. 
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12 DISPOZI II FINALE 
 
12.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripii tehnice, unit ile de proiectare, 
respectiv unit ile autorizate pentru  construire, instalare şi/sau reparare, precum şi unit ile dein toare, 
dup  caz, cu avizul prealabil al constructorului, vor putea stabili pe proprie rspundere soluii 
compensatoare motivate corespunztor din punct de vedere tehnic care s nu afecteze sigurana în 
func ionare a recipientelor şi instalaiilor aferente şi care s exclud  pericolul de accidente. 
Unit ile care au stabilit aceste soluii le vor supune avizrii principalilor factori interesai (proiectant, 
beneficiar şi, dup  caz, tehnolog de proces, constructor, reparator sau montator, Inspecia de stat pentru 
protecia muncii, unit i de cercetare, proiectare, de învmânt superior de specialitate), inclusiv ISCIR-
INSPECT. 
 
12.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice se sancioneaz conform legislaiei în 
vigoare, mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate.  
 
12.3 La data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice îşi înceteaz valabilitatea urmtoarea 
prescripie tehnic : 
•  C 27-91 „Prescripii tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi butoaie metalice pentru 
gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”, aprobate prin Ordinul ministrului economiei 
na ionale nr. 1.592/1991. 
 
12.4 Prezenta prescripie tehnic  intr  în vigoare la data de 01.01.2004. 
 
12.5 Orice dispoziie contrar prevederilor prezentei prescripii tehnice îşi înceteaz valabilitatea. 
 
12.6 Utilizatorii prezentei prescripii tehnice sunt obligai s  se asigure c sunt în posesia ultimei ediii 
şi a tuturor modificrilor ap rute dup publicare. 
 
12.7 Toate autorizaiile eliberate pân la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii tehnice r mân 
valabile pân la data expirrii, numai pentru domeniile reglementate de prezenta prescripie tehnic . 
 
12.8 Trimiterile f cute în prezenta prescripie tehnic  la standarde, prescripii tehnice, acte legislative 
etc. se refer la ediiile în vigoare. 
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ANEXA A 
 

Tipuri de gaze 
 
A.1 Gaze comprimate 
 
Sunt considerate gaze comprimate, în sensul prezentei anexe, gazele a cror temperatur critic  este mai 
mic  de –10 0C.  

 
A.1.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic 

 
1a neinflamabile - argonul; azotul; heliul; kriptonul; neonul; oxigenul; 

tetrafluorometanul (R14). 
1at neinflamabile şi toxice - fluorul (coroziv); fluorura de bor; tetrafluorura de siliciu (coroziv). 
1b inflamabile - deuteriul; hidrogenul; metanul. 
1bt inflamabile şi toxice - monoxidul de carbon. 
1ct instabile din punct de 

vedere chimic şi toxice 
- monoxidul de azot NO (oxid nitric) (neinflamabil). 

 
A.1.2 Amestecuri de gaze comprimate 

 
2a neinflamabile - amestecurile de dou sau mai mult de dou din urm toarele gaze: gaze rare 

(care conin cel mult 10% din volum xenon), azot, oxigen, cu cel mult 30% 
din volum dioxid de carbon.  
- amestecurile neinflamabile de dou sau mai mult de dou din urm toarele 
gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care conin cel mult 10% din volum 
xenon) cu cel mult 30% din volum dioxid de carbon; azotul care conine cel 
mult 6% din volum etilen; aerul. 

2b inflamabile - amestecurile cu mai puin de 90% din volum metan cu hidrocarburi de la 3b 
şi 5b. 
- amestecurile inflamabile de dou sau mai mult de dou din urm toarele 
gaze: hidrogen; metan; azot; gaze rare (care conin cel mult 10% din volum 
xenon) cu cel mult 30% din volum dioxid de carbon. 
- gazul natural. 

2bt inflamabile şi 
toxice 

- gazul de oraş. 
- amestecurile de hidrogen cu cel mult 10% din volum seleniur de hidrogen 
sau fosfin sau silan sau hidrur de germaniu sau cu cel mult 15% din volum 
arsin . 
- amestecurile de azot sau de gaze rare (care conin cel mult 10% din volum 
xenon) cu cel mult 10% din volum seleniur de hidrogen sau fosfin sau silan 
sau hidrur de germaniu sau cel mult 15% din volum arsin. 
- gazul de ap. 
- gazul de sintez (de exemplu: dup Fischer-Tropsch). 
- amestecurile de monoxid de carbon cu hidrogen sau cu metan. 

2ct instabile din 
punct de vedere 
chimic, toxice 

- amestecurile de hidrogen cu cel mult 10% din volum diboran. 
- amestecurile de azot sau de gaze rare (care conin cel mult 10% din volum 
xenon) cu cel mult 10% din volum diboran. 
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ANEXA A (continuare) 
 
A.2 Gaze lichefiate 

 
Sunt considerate gaze lichefiate, în sensul prezentei anexe, gazele a cror temperatur critic  este egal 
sau mai mare de -100C. 

 
A.2.1 Gaze lichefiate care au o temperatur critic  egal  sau mai mare de 70°C 

 
A.2.1.1   Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic 

 
3a neinflamabile - cloropentafluoretanul (R115); diclorodifluorometanul (R12); 

dicloromonofluorometanul (R21); dicloro-1,2 tetrafluoro –1,1,2,2 etanul 
(R114); monoclorodifluorometanul (R 22); 
monoclorodifluoromonobromometanul (R 12 B1); monocloro-1-trifluoro-2, 2, 
2-etanul (R 133a); octofluorociclobutanul (RC 318). 

3at neinflamabile şi 
toxice 

- amoniacul; bromura de hidrogen (coroziv); bromura de metil; clorul 
(coroziv); clorura de bor (coroziv); clorura de nitrosil (coroziv); dioxidul de 
azot NO2; peroxid de azot; tetroxid de azot N2O4 (coroziv); dioxidul de sulf; 
fluorura de sulfuril; hexafluoropropenul (R 1 216); hexafluorura de wolfram; 
oxiclorura de carbon (fosgen) (coroziv); trifluorura de clor (coroziv). 

3b inflamabile 
 

- butanul; butenul-1; cis-butenul-2; transbutenul-2; ciclopropanul difluoro-1,1-
etanul (R 152 a); difluoro-1,1-monocloro-1-etanul (R 142 b); izobutanul; 
izobutenul; metilsilanul; oxidul de metil; propanul; propenul; trifluoro-1,1,1-
etanul. 

3bt inflamabile şi 
toxice 

- arsina; clorura de etil; clorura de metil; diclorosilanul; dimetilamina; 
dimetilsilanul; etilamina; mercaptanul metilic; metilamina; seleniura de 
hidrogen;hidrogen sulfurat; trimetilamina; trimetilsilanul. 

3c instabile din 
punct de vedere 
chimic 

- butadiena -1,2; butadiena -1,3; clorura de vinil. 

3ct instabile din 
punct de vedere 
chimic şi toxice 
 (vezi NOTE) 

-bromura de vinil; cianogenul; clorur de cianogen (neinflamabil)(coroziv ); 
oxidul de etilen; oxidul de metil şi de vinil; trifluorocloretilena (R 113). 

 
NOTE:  
1) Pentru hidrocarburile halogenate sunt admise, de asemenea, denumirile folosite în comer, cum ar 
fi: Algofren; Areton; Edifren; Flugen; Foran; Freon; Fresan; Frigen; Isoeon; Kaltron,  urmate de cifra de 
identificare a materiei fr  litera R. 
2) În recipientele care conin „butadiena –1,2” concentraia de oxigen în faza gazoas nu trebuie s 
dep şeasc 50 ml/m3. 
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ANEXA A (continuare) 
 
A.2.1.2  Amestecuri de gaze lichefiate 
 

- amestecurile de materii enumerate la 3a cu sau fr  hexafluoropropen de la 3at 
care, ca: 
amestec F1 au la 70°C o tensiune de vapori care nu depşeşte 1,3 MPa (13bar) 

şi la 50°C o mas volumic  care nu este mai mic decât aceea a 
dicloromonofluorometanului (1,30 kg/l); 

amestec F2 au la 700C o tensiune de vapori care nu depşeşte 1,9 MPa (19 bar) 
şi la 500C o mas volumic   care nu este mai mic decât aceea a 
diclorodifluorometanului (1,21 kg/l); 

amestec F3 au la 700C o tensiune de vapori care nu depşeşte 3 MPa (30 bar) şi 
la 500C o mas volumic  care nu este mai mic decât aceea a 
monoclorodiflorometanului (1,09 kg/l). 

4a neinflamabile 
(vezi NOTE) 

- amestecul azeotrop de diclordifluorometan (R 12) şi de difluoro-l,1 etan (R 
152a), numit R 500; amestecul azeotrop de cloropentafluoretan (R 115) şi 
monoclorodifluorometan (R 22), numit R 502;  
- amestecul de 19% pân la 21% din mas monoclorodifluoromonobromometan 
(R 12 B 1). 

4at neinflamabile 
şi toxice 

- amestecurile de bromur de metil şi de cloropicrin care au la 50°C o tensiune de 
vapori mai mare de 300 KPa (3 bar); 

4b  inflamabile - amestecurile de hidrocarburi enumerate la 3b şi de etan şi de etilen de la 5b 
care, ca: 
amestec A au la 700C o tensiune de vapori care nu depşeşte 1,1 MPa (11 bar) 

şi la 500C o mas volumic  nu mai mic de 0,525 kg/l; 
amestec A0  au la 700C o tensiune de vapori care nu depşeşte 1,6 MPa (16 bar) 

şi la 500C o mas volumic  nu mai mic de 0,495 kg/l; 
amestec A1 
 

au la 70°C o tensiune de vapori care nu depşeşte 2,1 MPa (21 bar) 
şi la 500C o mas volumic  nu mai mic de 0,485 kg/l; 

amestec B  
 

au la 700C o tensiune de vapori care nu depşeşte 2,6 MPa (26 bar) 
şi la 500C o mas volumic  nu mai mic de 0,450 kg/l; 

4b1 vezi NOT  

amestec C  au la 70°C o tensiune de vapori care nu depşeşte 3,1 MPa (31 bar) 
şi la 50°C o mas volumic  nu mai mic de 0,440 kg/l. 

4b2  amestecurile de hidrocarburi de la 3b şi 5b care conin metan 
4bt inflamabile şi 

toxice 
- amestecurile de dou sau mai mult de dou din urm toarele gaze: 
monometilsilan; dimetilsilan; trimetilsilan; clorura de metil şi clorura de metilen 
în amestecuri, care la 500C au o tensiune de vapori mai mare de 300 KPa (3 bar); 
- amestecurile de clorur de metil şi de cloropicrin şi amestecurile de bromur de 
metil şi de bromur de etilen care au amândou la 50°C o tensiune de vapori mai 
mare de 300 KPa (3 bar). 

 
 
 
 

 56



PT C 12-2003 

 
ANEXA A  (continuare) 

 
4c instabile din 

punct de 
vedere 
chimic 

- amestecurile de butadien -1,3 şi hidrocarburile de la 3b care au la 70°C o 
tensiune de vapori care nu depşeşte 1,1 MPa (11 bar) şi la 50°C o mas volumic  
nu mai mic  de 0,525 kg/l; 
- amestecurile de metilacetilen şi propadien cu hidrocarburile de la 3b care: ca 
amestec P1, conin cel mult 63% din volum metilacetilen şi propadien, cel mult 
24% din volum propan şi propen, procentul de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de 
cel puin 14% din volum; ca amestec P2, conin cel mult 48% din volum 
metilacetilen şi propadien, cel mult 50% din volum propen şi propan, procentul 
de hidrocarburi saturate cu C4 fiind de cel puin 5% din volum. 

4ct instabile din 
punct de 
vedere 
chimic şi 
toxice 

- oxidul de etilen care conine maxim 10% din mas dioxid de carbon; 
oxidul de etilen care conine maxim 50% din mas formiat de metil cu azot pân 
la o presiune total maxim  de 1 MPa (10 bar) la 50°C; oxidul de etilen cu azot 
pân  la o presiune total de 1 MPa (10 bar) la 50°C; diclorodifluorometanul care 
conine 12% din mas oxid de etilen. 

 
NOTE: 
1) Tricloromonofluorometanul (R11), triclorotrifluoroetanul (R 113) şi monoclorotrifluoroetanul (R 
133) nu sunt gaze lichefiate în sensul prezentei anexe şi, în consecin , nu sunt supuse prevederilor 
prezentei anexe. Acestea pot totuşi intra în compoziia amestecurilor F 1 pân la F 3. 
2) Vezi NOTE de la A.2.1.1. 

 
NOT : Pentru amestecurile menionate anterior sunt admise pentru desemnarea acestor materii 
urm toarele denumiri folosite în comer: 
 
Denumiri la 4b Denumiri folosite în comer 
Amestec A, amestec A0 butan 
Amestec C propan 

 
A.2.2 Gaze lichefiate care au o temperatur critic  egal  sau mai mare de -10°C, dar mai mic  
 de 700C 
 
A.2.2.1   Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic 

 
5a neinflamabile 

(vezi NOTE) 
- bromotrifluorometanul (R 13 B 1); clorotrifluorometan (R 13); dioxidul de 
carbon; hemioxidul de azot N2O (oxid azotos, protoxid de azot);hexafluoretanul 
(R 116); hexafluorura de sulf; trifluorometanul (R 23); xenonul. 

5at neinflamabile 
şi toxice 

- clorura de hidrogen (coroziv) 
 

5b inflamabile - etanul; etilena; silanul. 
5bt inflamabile şi 

toxice 
- hidrura de germaniu; fosfina. 

5c instabile din 
punct de 
vedere chimic 

- difluoro-1,1-etilen;  fluorura de vinil. 
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ANEXA A  (continuare) 

 
5ct instabile din 

punct de 
vedere chimic 
şi toxice 

- diboranul. 

 
NOTE: 
1) Hemioxidul de azot nu este admis în transport decât în cazul în care are un grad minim de 
puritate de 99%. 
2) Vezi NOTE de la A.2.1.1. 

 
A.2.2.2    Amestecurile de gaze lichefiate 

 
6a neinflamabile 

(vezi NOT ) 
- dioxidul de carbon care conine de la1% pân la 10% din mas azot; 
oxigen, aer sau gaze rare; amestecul azeotrop de clorotrifluorometan (R 
13) şi trifluorometan (R 23), numit R 503. 

6c instabile din punct 
de vedere chimic 

- dioxidul de carbon care conine maxim 35% din mas oxid de etilen. 

6ct instabile din punct 
de vedere chimic 
şi toxice 

- oxidul de etilen care conine mai mult de 10% ,dar maxim 50% din 
mas  dioxid de carbon. 

 
NOT : Dioxidul de carbon care conine mai puin de 1 % din mas azot, oxigen, aer sau gaze rare 

este o materie de la 5a. 
 

A.3 Gaze lichefiate puternic r cite 
 
A.3.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic 
 
7a neinflamabile - argonul; azotul; dioxidul de carbon; heliul; hemioxidul de azot N2O (oxid 

azotos, protoxid de azot); kriptonul; neonul; oxigenul; xenonul. 
7b inflamabile - etanul; etilena; hidrogenul; metanul. 

 
A.3.2 Amestecurile de gaze lichefiate puternic rcite 
 
8a neinflamabile - aerul; amestecurile de materii de la 7a. 
8b inflamabile - amestecurile de materii de la 7b; gazul natural. 
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ANEXA A  (sfârşit) 
 

A.4 Gaze dizolvate sub presiune 
 
A.4.1 Gaze pure şi gaze pure din punct de vedere tehnic 
 
9at neinflamabile şi 

toxice 
(vezi NOT ) 

- amoniacul dizolvat în ap cu mai mult de 35% şi cel mult 40% din 
greutate amoniac; 
- amoniacul dizolvat în ap cu mai mult de 40% şi cel mult 50% din 
greutate amoniac. 

9c instabile din punct 
de vedere chimic 

- acetilena dizolvat într-un solvent (aceton), absorbit de materii 
poroase 

 
NOT : Apa amoniacal cu cel puin 10 % şi cel mult 35% din mas amoniac nu este supus prevederilor 
prezentei anexe. 
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ANEXA B 

 
Standarde aplicabile 

 
STAS 4635-90, Utilaj pentru industria chimic. Recipiente. Capaciti nominale 

  
STAS 4781-85, Recipiente sub presiune. Placa de timbru 

  
STAS 6464-72, Utilaj pentru industria chimic. Recipiente cilindrice. Clasificare 
  
STAS 7442-90, Utilaj pentru industria chimic. Recipiente metalice. Temperaturi 
  
STAS 9371-83, Vehicule rutiere. Recipiente pentru transportat ciment. Condiii tehnice 

generale de calitate  
  
SR 66:2001, Gaz petrolier lichefiat. Condiii şi metode de încercare 
  
SR EN 719:1995, Coordonarea sudrii. Sarcini şi responsabilit i 
  
SR EN 12300:2002, Recipiente criogenice. Curare 
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ANEXA C 
 

Model de proces-verbal ISCIR 
 

ROMÂNIA 
Inspecia de stat pentru 

controlul cazanelor, 
recipientelor sub presiune şi 

instalaiilor de ridicat 
- ISCIR - 

Proces–verbal 
de verificare tehnic  

nr. ……………. 

INSPEC IA 
TERITORIAL ………………… 
Adresa……………………….. 
Telefon……………………… 
Fax…………………………… 

 
Încheiat astzi ……………… cu ocazia …………………………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 738/2003, 
Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripiilor tehnice, 
Colecia ISCIR, la ……………………………………………….........……………………………………  
tip…………………………………………………………cu nr. de fabricaie/inventar…………………………… 
şi cartea instalaiei nr………………………având parametrii ultimei verificri…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Denumirea agentului economic………………………………………din localitatea………………………..……. 
str.................................………..nr…….jude/sector …………………. Cod fiscal ………….....…………………. 
Verificarea s-a efectuat la unitatea………...................................…din localitatea ……………………………….. 
str. ……………………………..….……nr.……jude/sector………….. ………………………………………..… 
Subsemnatul……………………………………………..……………………….……1).am constatat urmtoarele: 
………………………………………………………………………..………….……………………….……….……
………………………………………………………..…………………………………………….……………….…
………………………………………………………………………………………..……….……………………….
……………………………………………………………………..…………..………….……………………………
….….…………………………………………………...………………..……………………………………………
……….………………………………….………………………………………………….………………………… 
Am dat urmtoarele dispoziii: ….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….….……….………………………..……………………………………
…………………………………………..….………………………………………………………………………… 
Dup  aceast verificare s-a admis……………………………………2) ……………………….…………… 
…3)………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………Scadena 
urm toarei verific ri se fixeaz la data de.............…………………………………….………… 
Pentru aceast verificare se va plti suma de…………………lei de ctre ……….......………………………din 
localitatea ………………………….. str. …………………………… nr. …… jude/sector ……………în 
cont……………………………………………….…deschis la Banca..………..………………filiala …………… 

 
Am luat la cunoştin : 

 
 Organ de   Directorul agentului   Responsabil cu   Delegatul agentului 
 verificare      economic sau   supravegherea şi  economic montator, 
        delegatul su    verificarea tehnic        reparator 
 ……………        ………………  ..………………     ..…………… 
 ……………           ……………  ……………….      ….…………. 
___________ 
1) Funcia, numele şi prenumele. 
2) Se vor înscrie parametrii de funcionare ai instalaiei, func ie de felul (tipul) acesteia. 
3) Date despre supapa de siguran.
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ANEXA D 

 
Registru pentru evidena instala iilor 

(recipiente sub presiune) 
 

Scadena 
urm toarei 
verific ri 

Nr. 
înregistrare 

ISCIR-
INSPECT IT  

Locul 
func ion rii 
instalaiei 
(secia, 

localitatea, 
strada, nr., 

sector, jude) 

Unitatea 
constructoare 

Tipul 
instalaiei, 
parametrii 
principali x)

Nr. de 
fabricaie (nr. 
inventar) /an 
de fabricaie 

Proces-
verbal de 
autorizare 
ISCIR- 

INSPECT 
IT 

RI IP 

Semn-
tura 

RSVTI 

         

         

         

         

 

_______________________ 

x) Volumul (l), presiunea nominal (bar), temperatura maxim/minim  (0C), fluidul de lucru. 
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ANEXA E 

 
Model de decizie intern  pentru numirea responsabilului autorizat  

de ISCIR-INSPECT 
 
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC  
 

D E C I Z I E 
Nr ..........din ........................ 

 
Unitatea  ........................................... reprezentat prin ............................................................................ 
manager (director),  
Având în vedere legislaia cu privire la funcionarea în condiii de siguran  a instalaiilor mecanice sub 
presiune, prin care unitile de proiectare, montatoare şi/sau reparatoare precum şi cele care dein aceste 
instalaii sunt obligate s numeasc personal tehnic (ingineri şi tehnicieni de specialitate) în raport cu 
num rul şi complexitatea instalaiilor, care s fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicrii 
m surilor prevzute de prescripiile tehnice, 
 

D E C I D E : 
 
1 Domnul (Doamna)......................................................de specialitate...................................................... 
având funcia de........................................începând cu data de...........................se numeşte 
*................................................................în cadrul unitii, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT. 
2 Responsabilul *....................................................................este obligat s cunoasc şi s  aplice 
întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi ale prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, sarcinile lui fiind 
cele care rezult din prescripiile tehnice, Colecia ISCIR. 
3 Activitatea responsabilului *.............................................................va fi coordonat şi îndrumat  din 
partea conducerii de ............................................... care rspunde împreun cu acesta de luarea msurilor 
pentru aplicarea legislaiei în vigoare şi a prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR. 
4 Înc lcarea obligaiilor prev zute în prescripiile tehnice, Colecia ISCIR, atrage, dup caz, r spunderea 
disciplinar , material , civil  sau penal a celor vinovai. 
5 Prezenta decizie anuleaz decizia anterioar nr. ………din ………….. şi devine definitiv  dup  
autorizarea responsabilului de ctre ISCIR-INSPECT. 
 
 
  MANAGER,      OFICIU JURIDIC 
  (Numele, prenumele,     (Numele, prenumele 
  semntura şi ştampila)     şi semn tura) 
 
___________________ 
*Se completeaz, dup  caz: - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI); 
            - Responsabil cu avizarea conform a proiectelor; 
            - Responsabil cu supravegherea lucrrilor (RSL); 
             - Responsabil tehnic cu sudura  (RTS). 
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ANEXA F 

 
Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei de responsabil cu supravegherea şi 

verificarea tehnic  a  instala iilor (RSVTI) 
 
Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic dein tor de instalaii sub presiune (recipiente sub 
presiune) care solicit autorizarea personalului propriu ca RSVTI. Aceasta se înainteaz la ISCIR-
INSPECT IT şi va conine: 

a) adres de solicitare în care trebuie s se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea 
în care este amplasat sediul şi, dup  caz, atelierele de producie şi laboratoarele proprii (strad, num r, 
sector/jude, telefon, fax); 
b) lista instalaiilor (recipientelor sub presiune) pe tipuri, întocmit conform modelului din anexa D; 
c) decizia intern de numire, conform anexei E, a personalului propriu propus pentru autorizarea ca 
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI); 
d)  copie de pe  actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare. 
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ANEXA G 

 
Model de autoriza ie pentru  RSVTI 

 
 
(Pagina 1) 
ISCIR 
INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR , RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE 
ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 
ISCIR-INSPECT IT …………………. 
 
 
AUTORIZA IE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNIC   

A INSTALA IILOR SUB PRESIUNE 
 

AUTORIZA IA  Nr. x)__________ 
 

 
Numele şi prenumele ......................................................., data şi locul naşterii......................................... 
buletin/cartea de identitate seria ...........nr. .............................eliberat() de...............…............................ 
..........................................la data de............................................................................................................ 
În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. ...................din.............................................a 
agentului economic............................................................................................., 
domnul (doamna)...........................................................se autorizeaz s  execute în cadrul unitii: 

a) verificarea tehnic pentru autorizarea funcion rii 
xx)............................................................................. 
noi montate precum şi a celor aflate în exploatare, la scaden şi dup  reparaii, în conformitate cu 
prevederile prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR;  
b) supravegherea tehnic a xx)  ………………………………………………………….……..din 
dotarea sau folosina agentului economic.  

 
 
Data............................ 
 
 
 
INSPECTOR ŞEF, 
(Semntura şi ştampila) 
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ANEXA G  (sfârşit) 

 
 

(Pagina 2) 
Posesorul autorizaiei are obligaiile şi r spunderile prevzute de legislaia în vigoare şi prescripiile 
tehnice, Colecia ISCIR. Acesta efectueaz verific rile conform prescripiilor tehnice amintite, încheind 
documente în care consemneaz rezultatele obinute, precum şi dispoziiile obligatorii stabilite. Rspunde 
împreun cu conducerea unitii de luarea msurilor pentru aplicarea prescripiilor tehnice, Colecia 
ISCIR.  
Autorizaia este valabil numai în cadrul unitii pentru care a fost autorizat personalul.  
Autorizaia poate fi retras de c tre ISCIR-INSPECT IT în baza  documentului de constatare a comiterii 
unor abateri de la prevederile legale.  
Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de xxx)……………………………..(maxim 2 ani) 
 
 
___________________ 
NOTE: 
x) Se va trece numrul de înregistrare a agentului economic în evidena ISCIR-INSPECT IT supra numrul 
de ordine al autorizaiei.  
xx) Se va trece, dup caz, tipul instalaiilor sub presiune (recipiente sub presiune);  
personalul autorizat (RSVTI) va efectua verificrile tehnice pentru autorizarea funcion rii şi verific rile 
tehnice periodice la recipientele sub presiune, numai în cazurile prevzute de prescripia tehnic  PT C 12, 
Colecia ISCIR. 
xxx) Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul) 
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ANEXA H 

 
Model de registru pentru evidena lucr rilor de construire/reparare 

 
REGISTRU 

 
pentru evidena lucr rilor dex) _______________ recipiente sub presiune 

 
 

 

Nr. 
înregis-

trare 
ISCIR   

Locul 
func ion rii 
instalaiei 
(secia, 

localitatea, 
strada, nr., 

sector, jude) 

Unitatea 
constructoare 

Tipul 
instalaiei, 
parametri 

principali xx)

Nr. 
fabricaie 

(nr. 
inventar)/an 
fabricaie 

Elemente 
montate/ 
reparate, 

caracteris-
tici 

Proces-
verbal de 

verificare a 
mont rii/re-

par rii 

Semn-
tura 
RSL 

        

        

 
 

NOTE: 
  x)  Se va scrie dup caz: construire, reparare, conform obiectului autorizaiei. 
 xx) Volumul (l), presiunea nominal (bar), temperatura maxim/minim  (0C), fluidul de lucru. 
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ANEXA I 

 
Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei 
de elaborare a proiectelor de construire şi/sau reparare 

 
Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic (unitatea de proiectare) care solicit autorizarea 
pentru elaborarea proiectelor de construire şi/sau reparare a recipientelor sub presiune. Aceasta se 
înainteaz la ISCIR-INSPECT şi va conine: 

a) adres de solicitare în care trebuie s se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea 
în care este amplasat sediul şi, dup  caz, atelierele de proiectare proprii (strad, num r, sector/jude, 
telefon, fax); 
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care s fie precizat explicit domeniul de 
activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicit autorizarea (în copie); 
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerului (în copie); 
d) certificatul de înregistrare fiscal sau codul unic de înregistrare (în copie); 
e) memoriu tehnic care s cuprind  domeniul pentru care se solicit autorizarea (respectiv elaborarea 
proiectelor pentru construire şi/sau reparare recipiente sub presiune), cu specificarea parametrilor 
admişi (volum maxim, presiune maxim, temperatur minim /maxim , fluide) şi a caracteristicilor 
func ionale; 
f) procedur privind modul de desfşurare a activit ii de proiectare (organizarea şi responsabilit ile, 
prescripiile tehnice, standardele şi normativele de proiectare specifice domeniului de proiectare 
solicitat etc.); 
g) lista personalului tehnic de specialitate propus pentru avizarea conform a proiectelor elaborate, 
cuprinzând: numele şi prenumele, pregtirea teoretic, vechimea în specialitate şi cea în domeniul 
specificat; 
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E; 
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare; 
j) document din care s rezulte c personalul propus pentru autorizare este angajatul unitii pe 
perioad nedeterminat; 
k) lista principalelor proiecte elaborate de personalul propriu pentru care se solicit autorizarea. 

 
NOT : În cazul existenei unor subunit i (filiale, ateliere etc.), pentru care se solicit autorizarea şi care 
au un alt sediu decât al agentului economic solicitant, se vor indica adresele acestora şi, dup  caz, datele 
menionate la lit. e), g), h), i), j) şi k). 
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ANEXA J 

 
Model de autoriza ie de proiectare 

 
ANTET ISCIR-INSPECT 
 
Nr.................din ......................... 

 
AUTORIZA IE DE PROIECTARE 

(Conform procesului-verbal nr...........din..................) 
 
1 Agentul economic: 

(Denumirea) 
(adresa) 

(RC   J….. ; CF   R……) 
 
2 Domeniul autoriza iei: 
 
Proiectarea, verificarea şi avizarea conform a proiectelor de construire şi/sau reparare a recipientelor sub 
presiune supuse prevederilor prescripiei tehnice PT C 12, Colecia ISCIR, având urmtorii parametri: 
 
3 Personal autorizat pentru avizarea conform a proiectelor: 

 
(numele personalului autorizat) 

4  Men iuni: 
 
Orice schimbare fa de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAIEI DE PROIECTARE dac nu 
este anunat  în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmat  în termen de 30 de zile de ctre 
ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanii s i legali, împreun cu persoanele autorizate 
r spund de respectarea prevederilor legale în domeniu. 
 
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZA IEI:  …………….(maxim 2 ani) 
 
 
 
INSPECTOR DE STAT ŞEF,    INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT, 
 
 
        Inspector de specialitate, 
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ANEXA  K 

 
Model de registru pentru aviz ri conforme proiecte 

 
REGISTRU DE AVIZ RI CONFORME PROIECTE DE (1) _________________________  

 
 

 

Parametri de lucru

Nr.
crt. 

Nr. 
proiect 

Denumirea 
proiectului T min. P max. Volum T max. 

Fluid 
de lucru

Beneficiar 

Nr. şi data 
adresei ISCIR de 
împuternicire pt. 

AVIZARE 
CONFORM  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

         

 
 

VERIFICAT conform PT ISCIR (2) AVIZAT CONFORM  

Numele şi 
prenumele 

Semntura  
Numele şi 
prenumele 

Semntura Data 
OBSERVA II 

11 12 13 14 15 16 
 
 
 
 

     

 
_______________ 
NOTE: 
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pe tipuri de instalaii proiectate (pentru construire sau 
pentru reparare); 
(2) Împuternicit prin decizie dat de conducerea unitii (poate fi şi personal autorizat de ISCIR-
INSPECT, dar avizarea conform o efectueaz ISCIR-INSPECT sau alt persoan autorizat pentru 
avizare din unitate şi nominalizat  în autorizaia de proiectare).  
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ANEXA L 

 
Con inutul  documenta iei  pentru  ob inerea autoriza iei de a  executa lucrri de construire şi/sau 

reparare 
 
Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic care solicit autorizarea pentru executarea 
lucr rilor de construire şi/sau reparare la recipiente sub presiune. Aceasta se înainteaz la ISCIR-
INSPECT IT şi va conine: 

a) adres de solicitare, în care trebuie s se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea 
în care este amplasat sediul şi, dup  caz, atelierele de producie/reparare proprii (strad, num r, 
sector/jude, telefon, fax); 
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care s fie precizat explicit domeniul de 
activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicit autorizarea (în copie); 
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerului (în copie); 
d) certificatul de înregistrare fiscal sau codul unic de înregistrare (în copie); 
e) memoriu tehnic, care va cuprinde: 

- felul lucr rilor (construire, reparare);  
- domeniul autorizaiei (recipiente sub presiune), cu precizarea parametrilor admişi (volum maxim, 
presiune maxim, temperatur minim /maxim , fluide) şi a caracteristicilor funcionale; 
- calitatea şi dimensiunile principalelor materiale de baz folosite (conform grupelor din prescripia 
tehnic  referitoare la omologarea procedurilor de sudare, Colecia ISCIR); 
- procedurile de sudare omologate ce vor fi folosite în execuia lucr rilor de construire şi/sau 
reparare, cu precizarea pentru fiecare procedur a tipurilor de îmbinri (cap la cap, de racord, în 
col  etc.) ce vor fi executate şi pozi iile de sudare folosite; 
- metodele şi mijloacele de examinare nedistructiv din dotare pentru punerea în eviden a 
eventualelor defecte ce ar putea s apar  în execuie, în materialele de baz şi îmbin rile sudate, 
func ie de calitatea şi grosimea acestora, precum şi de procedeele de sudare aplicate; 
- punctele de control pe fluxul de fabricaie care concur la realizarea execuiei corespunztoare a 
lucr rilor (de exemplu: confirmarea prin poansonare a reproducerii marcajelor pe materialele de 
baz  dup  trasare şi înainte de debitare, verificarea pregtirii rostului pentru sudare etc.); 
- natura şi volumul lucr rilor efectuate în colaborare cu ali ageni economici; 

f) procedura privind modul de desfşurare a activit ii de construire şi/sau reparare (organizarea şi 
responsabilit ile, prescripiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului de 
construire/reparare solicitat etc.); 
g) lista cuprinzând numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu numit 
de agentul economic şi propus s fie autorizat de ctre ISCIR-INSPECT IT ca responsabil pentru 
supravegherea lucrrilor (RSL) şi ca responsabilului tehnic cu sudura (RTS); 
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E; 
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare; 
j) document din care s rezulte c personalul propus pentru autorizare este angajatul unitii pe 
perioad nedeterminat. 

NOTE:  
 La memoriul tehnic (lit. e)) se vor ataşa documente care vor cuprinde urmtoarele: 

a) dotarea cu utilaje de execuie a lucr rilor de construire şi/sau reparare pe care unitatea le deine; 
se vor specifica echipamentele din dotare pentru:  

- t iere (ghilotine, aparate de tiere oxiacetilenic, aparate cu plasm etc.); 
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ANEXA L (sfârşit) 
 
- formare–îndoire, ambutisare, prelucrri mecanice (valuri, maşini de îndoit, maşini şi 
dispozitive pentru prelucrarea rostului la table şi evi, funduri şi virole, maşini de mandrinat 
evi, maşini unelte: strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de g urit, maşini de 

rectificat, instalaii de ridicat, etc.); 
- sudare (convertizoare, transformatoare, tractoare de sudare, coloane de sudare, aparatur 
pentru sudare WIG, MIG, MAG etc.); 
- tratament termic (cuptoare, instalaii de tratament termic local, dispozitive de preînclzire 
înainte de sudare etc.); 

b) dotarea cu echipamente pentru msurarea şi verificarea dimensiunilor (dispozitive pentru 
m surarea diametrelor şi ovalit ii, şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometric, 
aparate şi dispozitive pentru msurarea deformaiilor etc.); 
c) lista procedurilor de sudare omologate conform prevederilor prescripiei tehnice referitoare la 
omologarea procedurilor de sudare, Colecia ISCIR, deinute de unitate (care va cuprinde: nr. 
intern al fişei de omologare (WPAR), procedeul de sudare, tipul îmbinrii, grupa materialelor de 
baz , grupa de grosimi şi diametre, nr. de înregistrare ISCIR etc.);  
d) lista sudorilor autorizai conform prevederilor prescripiei tehnice referitoare la autorizarea 
sudorilor, Colecia ISCIR, din cadrul unitii (care va cuprinde: nr. autorizaiei ISCIR, procedeul 
de sudare, tipul îmbinrii, grupa materialelor de baz, grupa de grosimi şi diametre, perioada de 
valabilitate etc.); 
e) dotarea cu laborator pentru efectuarea examinrilor nedistructive (autorizat de ISCIR-
INSPECT) şi laborator pentru efectuarea încercrilor mecanice, tehnologice, metalografice şi 
analizelor chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care unitatea nu dispune de 
laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (în copie) încheiat cu alt agent economic 
autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinrilor nedistructive şi distructive; 
f) lista personalului operator pentru examinri nedistructive, autorizat conform prevederilor 
prescripiei tehnice referitoare la autorizarea operatorilor pentru control nedistructiv, Colecia 
ISCIR, din cadrul unit ii (care va cuprinde: nr. autorizaiei ISCIR, metoda de control nedistructiv, 
nivelul de autorizare, perioada de valabilitate etc.); 
g) dotarea cu standuri pentru încercri şi verific ri: la presiune hidraulic, la presiune pneumatic, 
a dispozitivelor de siguran etc., inclusiv dotarea cu aparatur de m surare şi control a acestora; 
h) lista referitoare la lucrrile efectuate în colaborare cu ali ageni economici (care va cuprinde: 
lucr rile cuprinse în contractul de colaborare şi felul în care acestea se realizeaz, denumirea 
agentului economic cu care se efectueaz colaborarea etc.). 
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ANEXA M 

 
Model de autoriza ie pentru executarea lucr rilor de construire şi/sau reparare 

 
ANTET ISCIR-INSPECT IT 
 
Nr. ...................din ..................... 

 
AUTORIZA IE 

(Conform procesului-verbal nr...............din..................) 
 
1 Agentul economic: 

(Denumirea) 
(adresa) 

(RC  J….. ; CF   R……) 
2 Domeniul autoriza iei: 
 
Construirea şi/sau repararea recipientelor sub presiune supuse prevederilor prescripiei tehnice PT C 12, 
Colecia ISCIR, având urmtorii parametri: 
 
 
3 Personal autorizat : 

a) Responsabil cu supravegherea lucrrilor: (numele personalului autorizat) 
b) Responsabil tehnic cu sudura: (numele personalului autorizat) 

 
4  Men iuni: 
 
Orice schimbare fa de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAIEI dac  nu este anunat  în 
termen de 15 zile  de la producerea acesteia şi confirmat  în termen de 30 de zile de ctre ISCIR-
INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanii s i legali, împreun cu persoanele autorizate rspund de 
respectarea prevederilor legale în domeniu. 
 
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZA IEI: ……………(maxim 2 ani) 
 
 
 
 
INSPECTOR ŞEF,   Şef Serviciu (Birou), 
 
 
          
 
              Inspector de specialitate, 
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ANEXA N 

 
Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei de efectuare a examinrilor, verific rilor şi 

investiga iilor în vederea evalu rii st rii tehnice  
 

Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic care solicit autorizarea pentru întocmirea 
programelor de examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a recipientelor sub 
presiune. Aceasta se înainteaz la ISCIR-INSPECT şi va conine: 

a) adres de solicitare, în care trebuie s se precizeze datele referitoare la agentul economic: localitatea 
în care este amplasat sediul şi, dup  caz, atelierele de proiectare proprii (strad, num r, sector/jude, 
telefon, fax); 
b) statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care s fie precizat explicit domeniul de 
activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicit autorizarea (în copie); 
c) certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerului (în copie); 
d) certificatul de înregistrare fiscal sau codul unic de înregistrare (în copie); 
e) memoriu tehnic, care va cuprinde: 

- domeniul pentru se solicit autorizarea (recipiente sub presiune); 
- dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu contract, 
autorizate de  ISCIR-INSPECT; 

f) procedura privind modul de desfşurare a activit ii de întocmire a programelor de examinri, 
verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a recipientelor sub presiune (organizarea şi 
responsabilit ile, prescripiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile specifice domeniului 
solicitat etc.); 
g) lista cuprinzând numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic propriu numit 
de agentul economic şi propus s fie autorizat de ctre ISCIR-INSPECT pentru avizarea lucrrilor;  
h) deciziile de numire a personalului, conform modelului din anexa E; 
i) copie de pe actul de studii şi curriculum vitae al personalului propus pentru autorizare; 
j) document din care s rezulte c personalul propus pentru autorizare este angajatul unitii pe 
perioad nedeterminat. 
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ANEXA O 

 
Model de autoriza ie pentru efectuarea examinrilor, verific rilor şi investiga iilor 

în vederea evalurii st rii tehnice  
 
ANTET ISCIR-INSPECT 
Nr. ......... ... din ................. 
 

 
AUTORIZA IE  

 
pentru întocmirea programelor de examin ri, verific ri şi investiga ii în vederea 

 evalu rii st rii tehnice  
(Conform procesului-verbal nr...............din..................) 

 
1 Agentul economic:   

(Denumirea) 
(adresa) 

(RC   J….. ; CF   R……) 
2 Domeniul autoriza iei: 
 
Întocmirea programelor de examinri, verific ri şi investigaii în vederea evalurii st rii tehnice a 
instalaiilor mecanice sub presiune (recipiente sub presiune), menionate în autorizaia de proiectare 
nr...........din................ 
 
3 Personal autorizat pentru avizare: 

(numele personalului autorizat) 
 
4  Men iuni: 
 
Orice schimbare fa de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAIEI DE PROIECTARE dac nu 
este anunat  în termen de 15 zile de la producerea acesteia şi confirmat  în termen de 30 de zile de ctre  
ISCIR-INSPECT. Agentul economic, prin reprezentanii s i legali, împreun cu persoanele autorizate 
r spund de respectarea prevederilor legale în domeniu. 
 
5 Termenul de valabilitate al AUTORIZA IEI: ……….(maxim 2 ani)  
 
 
 
INSPECTOR DE STAT ŞEF,  INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT, 
 
 
         Inspector de specialitate, 
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ANEXA P  
 

Tabelul 1 - Gaze lichefiate care se transport în butoaie, containere şi cisterne cu D  ≤  1,5 m 
 

Presiune minim 
de încercare Denumirea materiei 

Cod 
Anexa A 

MPa (bar) 

Masa maxim
a coninutului pe 

litru de 
capacitate (kg) 

Cloropentafluoretan (R 115) 3a 2,5 25 1,06 
Diclorodifluorometan (R 12) 3a 1,8 18 1.15 
Dicloromonofluorometan (R 21)  3a 1.0 10 1,23 
Dicloro-1,2-tetrafluoro-1,1,2,2-etan (R 114)  3a 1.0 10 1.30 
Monoctorodifluorometan (R 22)  3a 2.9 29 1.03 
Monocloro-1-trifluoro-2.2,2-etan (R 133 a)  3a 1,0 10 1,18 
Octofluorociclobutan (RC 318)  3a 1.1 11 1,34 
Amoniac 3at 3,3 33 0,53 
Bromur  de hidrogen 3at 6,0 60 1,54 
Bromur  de metil 3at 1,0 10 1.51 
Clor 3at 2,2 22 1,25 
Monoclorodifluoromonobromometan (R 12 81) 3a 1,0 10 1,61 
Dioxid de azot NO2 3at 1,0 10 1.30 
Dioxid de sulf 3at 1,4 14 1.23 
Hexafluoropropen (R 1216) 3at 2,2 22 1.11 
Oxiclorur  de carbon 3at 2,0 20 1,23 
Butan 3b 1,0 10 0,51 
Buten-1 3b 1,0 10 0,53 
Cis-buten-2 3b 1,0 10 0,55 
Trans-buten 2 3b 1,0 10 0,54 
Ciclopropan  3b 2,0 20 0,53 

Difluoro-1,1 -etan (R 152 a) 3b 1,8 18 0,79 
Difluoro-1.1 -monocloro-1-etan (R 142 b) 3b 1,0 10 0,99 

Isobutan 3b 1,0 10 0,49 

Isobuten 3b 1,0 10 0,52 
Propan 3b 2,5 25 0,42 

Propen 3b 3,0 30 0,43 

Trifluoro-1,1,1-etan 3b 3,5 35 0,75 
Oxid de metil 3b 1,8 18 0,58 

Clorur  de etil 3bt 1,0 10 0,80 

Clorur  de metil 3bt 1,7 17 0,81 
Dimetilamin  3bt 1,0 10 0,59 

Etilamin  3bt 1,0 10 0,61 

Mercaptan metilic 3bt 1,0 10 0,78 
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ANEXA P (continuare) 
 

Presiune minim 
de încercare Denumirea materiei 

Cod 
Anexa A 

MPa (bar) 

Masa maxim
a coninutului 

pe litru de 
capacitate (kg) 

Metilamin  3bt 1,3 13 0,58 

Hidrogen sulfurat 3bt 5,5 55 0,67 

Trimetilamin  3bt 1,0 10 0,56 

Butadien-1,2 3c 1,0 10 0,59 

Butadien-1,3 3c 1,0 10 0,55 

Clorur  de vinil 3c 1,2 12 0,81 

Bromur  de vinil 3ct 1,0 10 1,37 
Oxid de metil şi de vinil 3ct 1,0 10 0,67 
Trifluorocloretilen (R 1113) 3ct 1,9 19 1,13 
Amestec F 1 4ct 1,2 12 1,23 
Amestec F 2 4a 1,8 18 1,15 

Amestec F 3 4a 2,9 29 1,03 
Amestec de gaz R 500 4a 2,2 22 1,01 
Amestec de gaz R 502 4a 3,1 31 1,05 
Amestecuri de 19% pân la 21% din masa 
diclorodifluorometan (R 12) şi de 79% la 81% din masa 
monoclorodifluoromonobromometan(R 12 B) 

4a 1,2 12 1,50 

Amestecuri de bromur de metil şi de cloropicrin  4at 1,0 10 1,51 
Amestec A(denumire comercial: butan) 4b 1,0 10 0,50 
Amestec A 0 (denumire comercial: butan) 4b 1,5 15 0,47 
Amestec A1 4b 2,0 20 0,46 
Amestec B 4b 2,5 25 0,43 
Amestec C(denumire comercial: propan) 4b 3,0 30 0,42 
Amestecuri de clorur de metil şi de clorur  de metilen 4bt 1,7 17 0,81 
Amestecuri de clorur de metil şi de cloropicrin  4bt 1,7 17 0,81 
Amestecuri de bromur de metil ş! de bromur de etilen 4bt 1,0 10 1,51 
Amestecuri de butadien -1,3 şi hidrocarburi 4c 1,0 10 0,50 
Amestecuri de metilacetilen/ propadien şi hidrocarburi     
Amestec P1 4c 3,0 30 0,49 
Amestec P2 4c 2,4 24 0,47 
Oxid de etilen care conine maxim 10% din mas dioxid de 
carbon 

4ct 2,8 28 0,73 

Oxid de etilen care conine cel mult 50% din mas format 
de metil cu azot pân la o presiune total de 1 MPa (10bar) 
la 50 0C 

4ct 2,5 25 0,80 

Oxid de etilen cu azot pân la o presiune total de 1MPa 

(10bar) la 50°C 

4ct 1,5 15 0,78 

Diclorodifluorometan care conine 12% din mas oxid de 

etilen  

4ct 1,8 18 1,09 
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ANEXA P (continuare) 

 
Presiune minim 

de încercare Denumirea materiei 
Cod 

Anexa A 
MPa (bar) 

Masa maxim
a coninutului 

pe litru de 
capacitate (kg) 

Amoniac dizolvat sub presiune fr  ap :     

- cu mai mult de 35% şi cel mult 40% din mas amoniac 9at 1,0 10 0,80 
- cu mai mult de 40% şi cel mu!t 50% din mas amoniac 9at 1,2 12 0,77 
 
OBSERVA II:  
1 Presiunile de încercare hidraulic prescrise vor fi cel puin egale cu tensiunile de vapori ale 
lichidelor la 700C reduse cu 0,1 MPa (1 bar), presiunea minim de încercare fiind totuşi de 1 MPa (10 
bar). 
2 inând seama de gradul de toxicitate al oxiclorurii de carbon (3at) şi al clorurii de cianogen (3ct), 
presiunea minim de încercare hidraulic a fost fixat  la 2 MPa (20 bar) pentru aceste gaze. 
3 Valorile maxime prescrise pentru gradul de umplere (în kg/litru) au fost determinate cu urmtoarea 
rela ie: 
gradul de umplere maxim admisibil  = 0,95 x densitatea în faza lichid la 500C, dar faza de vapori nu 
trebuie s dispar  sub 60°C. 

Tabelul 2 – Gaze lichefiate care se transport în containere şi cisterne cu D  >  1,5 m 
Presiunea minim de încercare 

pentru rezervoare 

Cu protecie F r  protecie Denumirea materiei 

 
Cod 
AnexaA

MPa (bar) MPa (bar) 

Masa 
maxim  

admisibil  a 
con inutului 
pe litru de 
capacitate 

(kg) 
Cloropentafluoretan (R 115) 3a 2,0 20 2,3 23 1,08 
Diclorodifluorometan (R 12) 3a 1,5 15 1,6 16 1,15 
Dicloromonofluorometan (R 21)  3a 1,0 10 1,0 10 1,23 
Dicloro-1,2 tetrafluoro-1,1,2,2-etan (R 114)  3a 1,0 10 1,0 10 1,30 
Monoclorodjfluorometan (R 22)  3a 2,4 24 2,6 26 1,03 
Monoclorodifluoromonobromometan (R 12 b1) 3a 1,0 10 1,0 10 1,61 
Monocloro-1 –trifluoro-2,2,2-etan (R 133 a)  3a 1,0 10 1,0 10 1,18 
Octofluorociclobutan (RC 318) 3a 1,0 10 1,0 10 1,34 
Amoniac 3at 2,6 26 2,9 29 0,53 
Bromur  de hidrogen 3at 5,0 50 5,5 55 1,54 
Bromur  de metil 3at 1,0 10 1,0 10 1,51 
Clor 3at 1,7 17 1,9 19 1,25 
Dioxid de azot NO2 3at 1,0 10 1,0 10 1,30 
Dioxid de sulf 3at 1,0 10 1,2 12 1,23 
Hexafluoropropen (R 1216) 3at 1,7 17 1,9 19 1,11 
Oxiclorur  de carbon 3at 1,5 15 1,7 17 1.23 
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ANEXA P (continuare) 
 

Presiunea minim de încercare 
pentru rezervoare 

Cu protecie F r  protecie Denumirea materiei 

 
Cod 
AnexaA

MPa (bar) MPa (bar) 

Masa 
maxim  

admisibil  a 
con inutului 
pe litru de 
capacitate 

(kg) 
Butan 3b 1,0 10 1,0 10 0,51 
Buten-1 3b 1,0 10 1,0 10 0,53 
Cis-buten-2 3b 1,0 10 1,0 10 0,55 
Trans-buten 2 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,54 
Ciclopropan  3b 1,6 1,6 1,8 18 0,53 
Difluoro-1,1 -etan (R 152 a) 3b 1,4 1,4 1,6 16 0,79 
Difluoro-1.1 -monocloro-1 -etan (R 142 b) 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,99 
Isobutan 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,49 
Isobuten 3b 1,0 1,0 1,0 10 0,52 
Oxid de metil  3b 1,4 1,4 1,6 16 0,58 
Propan 3b 2,1 2,1 2,3 23 0,42 
Propen 3b 2,5 2,5 2,7 27 0,43 
Trifluoro-1,1,1-etan 3b 2,8 2,8 3,2 32 0,79 
Clorur  de etil 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,80 
Clorur  de metil 3bt 1,3 1,3 1,5 15 0,81 
Dimetilamin  3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,59 
Etilamin  3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,61 
Mercaptan metilic 3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,78 
Metilamin  3bt 1,0 1,0 1,1 11 0,58 
Hidrogen sulfurat 3bt 4,5 4,5 5,0 50 0,67 
Trimetilamin  3bt 1,0 1,0 1,0 10 0,56 
Butadien-1,2 3c 1,0 1,0 1,0 10 0,59 
Butadien-1,3 3c 1,0 1,0 1,0 10 0,55 
Clorur  de vinil 3c 1,0 1,0 1,0 10 0,81 
Bromur  de vinil 3ct 1,0 1,0 1,0 10 1,37 
Oxid de metil şi de vinil 3ct 1,0 1,0 1,0 10 0,67 
Trifluorocloretilen (R1113) 3ct 1,5 1,5 1,7 17 1,13 
Amestec F1 4ct 1,0 1,0 1,1 11 1,23 
Amestec F 2 4a 1,5 1,5 1,6 16 1,15 
Amestec F 3 4a 2,4 2,4 2,7 27 1,03 
Amestec de gaz R 500 4a 1,8 1,8 2,0 20 1,01 
Amestec de gaz R 502 4a 2,5 2,5 2,8 28 1,05 
Amestecuri de 19% pân la 21% din mas 
diclorodifluorometan (R 12) şi de 79% la 81% din 
mas  monoclorodifluoromonobromometan(R 12 B)

4a 1,0 10 1,1 11 1,50 

 79



PT C 12-2003 

ANEXA P (sfârşit) 
Presiunea minim de încercare 

pentru rezervoare 

Cu protecie F r  protecie Denumirea materiei 

 
Cod 
AnexaA

MPa (bar) MPa (bar) 

Masa 
maxim  

admisibil  a 
con inutului 
pe litru de 
capacitate 

(kg) 
       
Amestecuri de bromur de metil şi de cloropicrin  4at 1,0 10 1,0 10 1,51 
Amestec A(denumire comercial: butan) 4b 1.0 10 1.0 10 0,50 
Amestec A 0 (denumire comercial: butan) 4b 1,2 12 1.4 14 0,47 
Amestec A1 4b 1,6 16 1,8 18 0,46 
Amestec B 4b 2,0 20 2.3 23 0.43 
Amestec C(denumire comercial: propan) 4b 2,5 25 2,7 27 0,42 
Amestecuri de clorur de metil şi de clorur  de 
metilen 

4bt 1,3 13 1,5 15 0,81 

Amestecuri de clorur de metil şi de cloropicrin  4bt 1,3 13 1.5 15 0.81 
Amestecuri de bromur de metil şi de bromur de 
etilen 

4bt 1.0 10 1,0 10 1.51 

Amestecuri de butadien -1,3 şi hidrocarburi 4c 1,0 10 1.0 10 0.50 
Amestecuri de metilacetilen propadien şi 
hidrocarburi 

      

Amestec P1 4c 2.5 25 2,8 28 0,49 
Amestec P2 4c 2.2 22 2,3 23 0,47 
Oxid de etilen care conine maxim 10% din mas 
dioxid de carbon 

4c 2,4 24 2,6 26 0,73 

Oxid de etilen cu azot pân la o presiune total de 

1MPa (10bar) la 50°C 

4ct 1,5 15 1.5 15 0.78 

Diclorodifluorometan care conine 12% din mas 
oxid de etilen 

4ct 1.5 15 1,6 16 1,09 

Amoniac dizolvat sub presiune în ap:       
- cu mai mult de 35% şi cel mult 40% din mas 
amoniac 

9at 1.0 10 1,0 10 0,80 

- cu mai mult de 40% şi cel mu!t 50% din mas 
amoniac 

9at 1,2 12 1.2 12 0,77 

OBSERVA II : 
1 Presiunile de încercare hidraulic prescrise sunt: 

a) dac  recipientele sunt prevzute cu o protecie calorifug . cei puin egale cu tensiunile de vapori ale 
lichidelor la 60°C. micşorate cu o,1 MPa (1 bar), dar cel puin 1 MPa (10 bar); 

b) dac  recipientele nu sunt prevzute cu o protecie calorifug , cel puin egale cu tensiunile de vapori 
ale lichidelor la 65°C, micşorate cu 0,1 MPa (1 bar), dar cel puin 1 MPa (10 bar); 

2 Din cauza toxicit ii ridicate a oxiclorurii de carbon (2at) presiunea minim de încercare hidraulic pentru 
acest gaz este fixat la 1,5 MPa (15 bar), dac rezervorul este prevzut cu o protecie calorifug , şi la 1,7 MPa (17 
bar), dac nu este prevzut cu o asemenea protecie. 
3 Valorile maxime prescrise pentru gradul de umplere (în kg/litru) sunt calculate în astfel: 
gradul de umplere maxim admisibil  = 0,95 x densitatea fazei lichide la 50°C. 
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