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COMUNICAT 

 
Având în vedere că umplerea buteliilor trebuie să se efectueze în stații de umplere 
special construite în acest scop și autorizate de către ISCIR și că procesul umplerii 
buteliilor este compus din mai multe etape, acesta fiind prevăzut în prescripția tehnică 
PT C3-2012, după cum urmează: 
1) Verificări înainte de umplere: stare generală butelie (inscripționări, existență urme de 
lovituri, arsuri, coroziuni, măsurători dimensionale ale diametrului buteliei) și încadrarea 
în termenul pentru următoarea verificare tehnică periodică; 
2) Umplerea propriu zisă: folosirea de amestec GPL (gaz petrolier lichefiat) tip ARAGAZ 
(reglementat de standardul SR 66:2007) odorizat cu mercaptan (pentru sesizarea 
eventualelor scăpări) și verificarea respectării gradului de umplere de maxim 80%; 
3) Verificare după umplere: verificarea etanșeității buteliei prin scufundarea într-o baie 
de apă caldă la temperatura de +35o ÷ +40o C; 
4) Activități finale: montarea piuliței de protecție, sigilarea robinetului, atașarea unei 
noi garnituri de etașare și a instrucțiunilor de instalare și utilizare. 
 
Pe fondul necunoașterii diferențelor între proprietățile GPL ARAGAZ și GPL AUTOGAZ 
precum și din cauza necunoașterii procesului de umplere, o parte a populației apelează la 
încărcarea de la SKID-urile auto, în acest caz umplerea făcându-se cu ajutorul unor 
dispozitive improvizate (reducții) și nerespectându-se succesiunea operațiilor care se 
desfășoară într-o stație de umplere autorizată. 

Având în vedere numărul mare de accidente înregistrate în perioada decembrie 2016 – 
decembrie 2018 datorate celor prezentate anterior. 

În conformitate cu prevederile Legii nr 64/2008, republicată, ISCIR este organul de 
specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele 
statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor 
şi echipamentelor prevăzute în această lege. 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, art. 3, alin. (1),        
lit. o), ISCIR a inițiat campania ”Nu încărca butelia la stația GPL”, în regim de anunț de 
interes public, pentru care CNA a emis Recomandarea nr. 6 din data de 28.02.2019. 

Spotul video îl puteți găsi și pe site-ul ISCIR la adresa 
http://iscir.ro/doc/info/Spot%20video%20butelii.mp4. 

 
Sorin Marian Roman 

Inspector de Stat Șef 
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