MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

18.09.2020
COMUNICAT

Având în vedere:
- corespondența organismului notificat APRAGAZ (cu număr de identificare 0029),
înregistrată la ISCIR cu nr. 5553/19.06.2020, în care specifică faptul că recipientele pentru
stingătoare cu marcajul „TOF” și „CE0029” nu au evaluarea conformității efectuată de
catre ei, iar producătorul YUYAO TIAN BO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO.LTD afirmă că
aceste recipiente nu sunt fabricate de către ei;
- că acest tip de recipiente a fost a fost folosit la fabricarea stigătoarelor puse la dispoziție
pe piață în anii 2018 și 2019 de către GEFIL SA cu sediul în localitatea Ploiești;
- că în urma verificărilor efectuate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR s-a
constatat că nu s-a dus la îndeplinire în totalitate de catre GEFIL SA măsura de retragere
de pe piață a stingătoarelor neconforme, măsură dispusă de către ISCIR în data de
11.12.2019;
Informăm deținătorii că stingătoarele care au acest tip de recipient sunt neconforme și
este interzisă utilizarea lor în continuare.
Solicităm persoanelor juridice autorizate pentru supraveghere tehnică la umplere,
verificare tehnică periodică și reparare, ca în cazul in care identifică stingătoare care au
acest tip de recipient să întocmească un proces verbal de neconformitate în care să
specifice că este interzisă utilizarea acestora în continuare și care să cupridă un tabel cu
rubricile: deținător, tip stingător, număr de bucăți.
Procesul verbal va fi transmis deținătorului și spre știință la ISCIR, în termen de 5 zile de la
data întocmirii.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa iscir@iscir.ro, sau numărul de
fax 021.411.98.80
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