
1





“Disponibilitatea şi capacitatea unei societăţi comerciale de a prezenta cât mai multe 
documente şi referinţe legate de produsele pe care le comercializează, în special prin 
intermediul web site-ului propriu, este direct proporţională cu seriozitatea acesteia.” 

– Justin Time
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	 Asociația	pentru	o	Piață	a	Stingerii	
Incendiilor	Armonizată	sau	APSIA	a	luat	ființă	la	
începutul	anului	2018,	după	5	luni	de	planificare.	
Aceasta	a	reprezentat	viziunea	comună	a	firmelor	
Gefil	S.A.	(producător	și	importator	de	mijloace	
destinate	stingerii	incendiilor	și,	totodată,	lider	de	
piață	în	România),	Proutil	Service	SRL	și	Aninoasa	
Tim	SRL	(cei	mai	mari	prestatori	de	servicii	de	
verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	
incendiu	din	zonele	Olteniei,	respectiv	Banatului).

	 Premisele	pe	care	s-a	constituit	APSIA	au	
fost:

	 Numărul	foarte	mare	de	produse 
neconforme	din	piață	(la	vânzare	sau	în	dotarea	
beneficiarilor):	stingătoare	de	incendiu,	furtunuri	
PSI,	racorduri,	sisteme	de	hidranți	de	interior,	
pulberi,	spumanți,	alte	accesorii	PSI	(reducţii,	țevi	
de	refulare,	distribuitoare,	chei	STORZ	etc).

							-	Deși	exista	legislație	care	să	limiteze	și	să	
interzică	astfel	de	produse,	ea	nu era respectată 
de	un	procent	mare	al	firmelor	producătoare,	
importatoare	și	distribuitoare;

							-Numărul	foarte	mare	de	produse falsificate 
din	piață	(vanzarea	de	produse	neconforme	şi	
asocierea	acestora	cu	certificate	valide);

							-	Înțelegerea foarte slabă a legislației 
privind	operațiunile	de	verificat,	reparat	și	
reîncărcat	stingătoare	de	incendiu	de	către	firmele	
prestatoare	de	astfel	de	servicii,	la	o	distanță	de	3	
ani	de	la	intrarea	în	vigoare	a	ordinului	ministerial	
care	guvernează	acest	sector:	OMAI	138/2015;

							-	Încălcarea flagrantă și intenționată a 
legislației	din	domeniu:	OMAI	88/2012,	OMAI	
87/2010	și	OMAI	138/2015;

							-	Slaba informare	din	rândul	beneficiarilor	
privind	produsele	și	serviciile	PSI.	Aceștia	erau	
foarte	ușor	înșelați	de	firmele	din	domeniu	prin	
vânzarea	de	produse	neconforme,	neexecutarea	

serviciilor	într-o	manieră	corespunzătoare,	
nepunerea	la	dispoziție	a	documentației	corecte	și	
complete	sau	prin	facturarea	de	servicii	și	produse	
fictive	aferente	operațiunilor	de	mententanță,	etc.

	 Anterior	perioadei	“Colectiv”,	3	categorii	de	
actori	s-au	format	pe	piața	PSI	din	România:

							-	Categoria	celor	care	au	făcut	tot	ce	le-a	
stat	în	putință	să	intre	în	legalitate	cu	produsele	
și	serviciile	oferite	și	să	își	desfășoare	activitatea	
într-un	mod	profesional	(aprox. 10%);

							-	Categoria	celor	care	nu	știau	legislația,	nu	
au	citit-o,	nu	au	înțeles-o	și	își	executau	activitatea	
“după	ureche”,	dar	care,	în	acelaşi	timp,	nu	făceau	
niciun	efort	pentru	a-și	adapta	sistemele	de	
funcționare	în	spiritul	și	litera	legilor	(aprox. 60%);

							-	Categoria	celor	care	sub	nici	o	formă	nu	
au	dorit	să	respecte	legislația	din	domeniu	(deși	
o	cunoșteau)	deoarece	profitul	se	diminua,	
sancţiunile	erau	foarte	slabe,	beneficiarii	nu	erau	
bine	informați	și	mai	dezamăgitor,	pentru	că	nu	
le	pasa	cu	adevărat	de	consecințele	acțiunilor	lor	
(aprox. 30%).

	 Pe	fondul	descris	anterior	exista	și	o	
legislație	foarte	permisivă,	în	sensul	că:

							-	Amenzile	au	fost	și	încă	sunt	foarte	mici	
valoric,	aproape	simbolice; 

							-	Obținerea	unei	licențe	pentru	verificat,	
reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	incendiu	se	
poate	realiza	foarte	ușor	într-un	interval	de	maxim	
40	de	zile	de	la	începerea	procedurii;

							-	Persoanele	atestate	să	execute	lucrările	de	
mentenanță	nu	își	pierd	licențele	chiar	dacă	firmei	
pentru	care	lucrează	i	se	retrage	autorizația	în	
cazul	constatării	unor	abateri	grave.	Acestea	pot	
să	își	exercite	ușor	activitatea,	fiind	angajate	în	
cadrul	altor	societăți	comerciale;
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							-	Retragerile	de	pe	piață	în	cazul	constatării	
producției/comercializării	de	produse	neconforme	
nu	sunt	formulate	detaliat	(nu	se	specifică	cum	
și	în	ce	interval),	ele	având	un	caracter	foarte	
general,	lăsând	loc	de	interpretări.	

	 Această	legislație	foarte	permisivă	nu	
sperie	firmele.	Doar	pe	cele	mai	mari	cu	contracte	
solide	pe	intervale	de	timp	medii	și	lungi	și	care	
colaborează	cu	diverși	beneficiari	importanți		(a	se	
citi	multinaționale,	Ministerul	Apărării,	obiective	de	
interes	strategic	etc.)	pot	fi	afectate	grav,	deoarece	
în	situația	pierderii	licenței	de	verificat,	reparat	și	
reîncărcat	stingătoare	sau	instalații	PSI	sau	în	

situația	retragerii	unei	game	de	produse	de	pe	
piață,	aceşti	beneficiari	le	pot	trage	la	răspundere	
și	pot	invoca	penalități	serioase.	

	 Societățile	comerciale	mici,	pe	de	cealaltă	
parte,	riscă	foarte	puțin.	Acestea	lucrează	în	
general	cu	beneficiari	de	talie	mică	din	punct	de	
vedere	al	dotarilor	PSI	(agenții	de	turism,	bănci,	
farmacii,	hoteluri	etc.),	cu	care	nu	au	contracte	
și	care	nu	au	informațiile	necesare	să	le	tragă	la	
răspundere.

	 În		acest	context,	în	ianuarie	2018,	APSIA	
ia	ființă	în	mod	oficial.

1.2 - PROIECTELE DIN PERIOADA 2018-2019
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	 La	începutul	activității,	APSIA	s-a	adresat	
următoarelor	entități:

							-	Firmelor producătoare și importatoare, 
pentru	a	se	conforma	legislaţiei	în	vigoare	(OMAI	
88/2012)	în	sensul	de	a	produce	și	de	a	importa	
doar	produse	certificate	și	de	a	stopa	vânzarea	de	
produse	neconforme	și	/	sau	false;

							-	Firmelor prestatoare de servicii de	
verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	
incendiu	și	sisteme	de	hidranți,	pentru	a	scoate	
din	uz	toate	produsele	neconforme	din	dotarea	
beneficiarilor	și	a	le	înlocui;

							-	Autorităților,	pentru	a	oferi	clarificări	în	ceea	
ce	privește	legislația	în	vigoare,	pentru	a	nu	mai	
lăsa	loc	de	interpretări	niciunei	societăți	comerciale	
și	pentru	a	pune	mai	multă	presiune	prin	controale,	
retrageri	de	produse	și	licențe	de	service,	amenzi,	
etc.

	 Astfel,	în	intervalul	februarie	2018	–	
octombrie	2019,	APSIA	a	desfaşurat	următoarele	
activități:

							1.	Publicarea	pe	site-ul	oficial	(www.apsia.
ro)	a	unor	materiale	cu	caracter	informativ	pentru	
beneficiari,	care	au	fost	simplificate	în	așa	fel	încât	

să	fie	ușor	de	înțeles	și	de	publicul	nespecializat.

							2.	Un	schimb	de	adrese	cu	autoritățile	din	
domeniu,	pentru	a	clarifica	anumite	aspecte	
legislative.	Această	corespondență	a	fost	trimisă	
către	toate	firmele	prestatoare	de	servicii.	De	
asemenea,	a	fost	folositoare	beneficiarilor	pentru	
procedurile	de	achiziții	publice	(produse	sau	
servicii);

							3.	O	serie	de	sesizări	pentru	autorități,	
care	au	avut	ca	rezultat	retragerea	de	pe	piață	
a	aproximativ	40	de	modele	de	stingătoare	
de	incendiu	și	40	de	tipuri	de	accesorii	PSI,	
neomologate	sau	falsificate;

							4.	O	serie	de	întâlniri	cu	reprezentanții		
autorităților	(IGSU	și	CNSIPC),	pentru	a	discuta	
strategiile	viitoare	și	pentru	a	găsi	o	modalitate	prin	
care	APSIA	și	acestea	să	poată	colabora	într-un	
mod	eficient;

							5.	O	primă	întâlnire	cu	prestatorii	de	servicii	
la	Sinaia,	în	februarie	2018,	în	decursul	căreia	am	
făcut	prezentarea	APSIA,	a	scopurilor	asociației,	
și	prin	care	i-am	invitat	să	devină	membri	și	să	își	
adapteze	politicile	comerciale	și	de	marketing	în	
conformitate	cu	legislația	în	vigoare	(vezi	www.
apsia.ro	>	Blog	>	Evenimente);
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							6.	O	a	doua	întâlnire,	în	aprilie	2018,	la	
Orăștie,	cu	reprezentanții	Inspectoratelor	pentru	
Situații	de	Urgență	din	toate	județele	țării	(la	
invitația	IGSU),	în	decursul	căreia	am	instruit	
auditorii	prezenți	asupra	neregulilor	din	piață	și	
le-am	solicitat	să	pună	mai	multă	presiune	pe	
societățile	comerciale	care	activează	în	domeniu	și	
au	probleme	în	a	respecta	legea;

							7.	O	întâlnire	cu	reprezentanții	ISCIR,	prin	
care	le-am	solicitat	să	ne	confirme	că	stingătoarele	
de	incendiu	se	supun	PT	C5-2003,	alături	de	
ceilalți	recipienți	sub	presiune,	pentru	a	putea	veni	
în	completarea	OMAI	138/2015	(care	spune	că	
“stingătoarele	de	incendiu	au	o	durată	de	viață	
de	20	de	ani”),	“cu	respectarea	oricăror	altor	legi/
prescripții	în	vigoare”,	în	cazul	de	față	fiind	vorba	
de	Prescripția	Tehnică	ISCIR.	

							8.	O	a	treia	conferință	a	fost	organizată	în	
martie	2019	la	București,	unde	au	fost	invitați	
prestatorii	de	servicii	din	capitală	și	din	împrejurimi,		
unde	am	prezentat,	interpretat	și	răspuns	la	
întrebări	legate	de	legislația	în	vigoare;

							9.	O	a	patra	conferință	a	fost	organizată	la	
Cluj,	în	data	de	20.06.2019,	cu	prestatorii	de	
servicii	din	Transilvania;

							10.	O	a	cincea	conferință	a	fost	organizată	la	
Bacău	pentru	prestatorii	de	servicii	din	Moldova;

							11.	Cea	de-a	șasea	conferință	a	avut	loc	la	
Craiova,	special	pentru	prestatorii	de	servicii	din	
Oltenia,	București,	Muntenia	și	Dobrogea;

	 La	fiecare	din	conferințele	organizate	
a	fost	înregistrată	o	prezență	medie	de	30	de	
firme	și	60	de	persoane,	însumând	un	total	
(raportat	anului	2019)	de	150	de	firme	de	profil,	
care	reprezintă	75%	din	totalul	din	România.	De	
asemenea,	la	conferințele	4,5	și	6	a	fost	prezent	și	
un	reprezentant	din	partea	CNSIPC	(col.	Mihaela	
Mogosanu)	care	a	întărit	argumentele	APSIA	(din	
punctul	de	vedere	al	autorității	care	răspunde	
pentru	respectarea	legii)	și	care	a	răspuns	la	
întrebările	puse	de	participanți.
	 Astfel,	pe	parcursul	celor	aproape	2	ani	de	
activitate,	APSIA	a	prezentat	pentru	prestatorii	de	
servicii	din	țară,	auditorii	din	cadrul	ISU	locale	și	
reprezentanții	CNSIPC	și	IGSU	informații	despre:
							-		Problemele	din	piață;
							-		Modalitățile	de	soluționare	ale	acestora;
							-		Cadrul	legislativ	existent	împreună	cu	
interpretarea	sa;
							-		Consecințele	nerespectării	legilor.

	 Toate	evenimentele	APSIA	au	fost	
finanțate	din	buget	propriu.	Referințe	despre	tot	
acest	istoric	se	găsesc	atât	pe	site-ul	oficial	www.
apsia.ro	cât	și	pe	pagina	de	Facebook:	APSIA	
România.

	 În	urma	celor	21	de	luni	de	activitate,	ne	
mândrim	cu	următoarele	rezultate:

							-	23	de	firme	prestatoare	au	solicitat	să	devină	
membri	simpatizanți	și	ulterior	certificați	APSIA.	În	
baza	cererii	lor,	acestea	și-au	luat	angajamentul	
să	respecte	principiile	APSIA,	respectiv	de	a-și	
desfășura	activitatea	în	spiritul	și	litera	legii.	
Acest	număr	reprezintă	10%	din	totalul	celor	care	
activează	în	domeniu;

							-		Aproximativ	40	de	tipuri	de	stingătoare	
neconforme	sau	falsificate	au	fost	retrase	de	pe	
piață;
							-		Aproximativ	40	de	tipuri	de	accesorii	PSI	
necertificate	au	fost	interzise	a	fi	comercializate;

							-		Au	fost	emise	40	de	suspendări	sau	
retrageri	de	licențe	pentru	abateri	de	la	lege	în	
ceea	ce	priveşte	executarea	lucrărilor	de	verificat,	
reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	incendiu;

1.3 - PRIMELE REZULTATE
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Prezentare APSIA, Sinaia - 22 Februarie 2019.

Conferință APSIA, Bacau - 11 iulie 2019.

Conferință APSIA, Cluj - 20 iunie 2019.

Conferință APSIA, Craiova - 3 octombrie 2019.

							-		Un	număr	aproximativ	de	250.000	stingătoare	
de	incendiu	neconforme	(din	totalul	estimat	de	
2.000.000	de	bucăți	din	România)	au	fost	scoase	
din	uz	și	înlocuite	de	beneficiarii	mari	din	care	
menționăm	CFR	Călători,	OMV-Petrom	Downstream,	
Enel,	MOL	România,	diverse	unități	militare,	Mega	
Image,	CE	Oltenia,	Lidl	România,	si	alte	instituții	de	
stat	precum	spitale,	școli	etc.

							-	Un	număr	estimat	de	10-15%	din	prestatorii	de	
servicii	de	verificat	s-au	conformat	legislației	(în	plus	
față	de	2018	si	de	cei	23	de	membri);

							-		O	mult	mai	bună	informare	în	rândul		
beneficiarilor	mari	despre	documentele	de	care	au	
nevoie	și	despre	verificarea	corespondenței	dintre	
acestea	și	produse,	dovadă	fiind	un	număr	tot	mai	
mare	de	caiete	de	sarcini	“bine	făcute”;

							-		Cel	puțin	12	refuzuri	de	livrări	de	produse	în	
urma	unor	achiziții	publice	(cu	valori	ce	au	depășit	în	
medie	200.000	RON	/	achiziție)	în	urmă	constatării	
de	către	beneficiari	a	neconformității	produselor	
cu	certificatele	puse	la	dispoziție	de	firmele	
câștigătoare.

Sigla APSIA 2018.
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1.4 - PROIECT PROPUS PENTRU PERIOADA 2020 - 2025

	 În	luna	octombrie	2019,	firmelor	
fondatoare	Gefil	S.A.,	Proutil	Service	și	Aninoasa-
Tim	li	s-au	alăturat	la	conducerea	executivă	a	
organizației	Ekton	Fire	și	Azzarosting	Fire,	pentru	a	
concepe	și	implementa		urmatorul	plan	de	acțiune,	
în	urma	coferințelor	organizate	special	pentru	
prestatorii	de	servicii.	
	 Astfel,	pentru	urmatorii	5	ani,	s-a	hotarât	
că	este	necesar	ca	APSIA	să	se	adreseze	în	

primul	rând	beneficiarilor	și	că	noul	plan	trebuie	să	
dea	și	de	data	aceasta	rezultate	măsurabile.	
	 Atâta	doar	că	proiectul	este	acum	mai	
îndrăzneț,	mai	complicat	și	necesită	mai	multă	
implicare.	
	 Obiectivul	nostru	pentru	următorii	5	ani	
este	de	a	obține	o	piață	“curată”	în	proporție	de	
minim	90%.

1.5 - PREMISELE ANULUI 2019

	 Noul	plan	APSIA	dorește	să	
adreseze	următoarele	probleme:

							-	Deși	asociația	a	organizat	6	conferințe	
cu	prestatorii	de	servicii	din	domeniu	pentru	
a	le	explica	și	interpreta	legislația	în	vigoare,	
acestea	în	mod	normal	nu	ar	fi	fost	nevoie	
să	aibă	loc	în	acest	scop.	În	mod	firesc,	ar	
trebui	ca	firmele	atestate	de	IGSU	și	ISCIR	
să	fie	experte	în	PSI	și	ar	trebui	să	cunoască	
cadrul	legislativ,	produsele,	furnizorii,	etc.	În	
mod	normal	nu	ar	fi	nevoie	ca	o	asociație	de	
profil	să	învețe	firmele	pe	care	le	considerăm	
"experți"	în	domeniul	PSI	cum	se	respectă	
legile;

							-	Deși	prestatorii	de	servicii	au	fost	
informați	cu	privire	la	acțiunile	APSIA	și	
legislația	în	vigoare,	doar	un	mic	procent	
din	totalul	lor	(de	aproximativ	15%)	s-au	
conformat	cu	aceasta	din	urmă.	Există	în	
continuare	o	pondere	foarte	mare	(de	peste	
60%)	din	firme	care	fie	nu	știu,	fie	nu	doresc	
să	respecte	legile.

							-	Totodată	există	în	continuare	
un	procent	foarte	mare	de	beneficiari	
(aproximativ	90%)	care	nu	cunosc	informații	
esenţiale	despre	produsele,	serviciile	și	legile	
legate	de	PSI	și	astfel	sunt	foarte	ușor	de	
înșelat	de	firmele	care	activează	în	domeniu,	
prin	vânzarea	de	produse	neconforme,	prin	
executarea	necorespunzătoare	a	serviciilor	
de	mentenanță,	prin	adăugarea	de	servicii	
și	produse	fictive	pe	facturile	fiscale,	prin	
nepunerea	la	dispoziție	a	documentelor	
complete	și	corecte	etc.

							-	Există	în	continuare	(deși	mult	
diminuat	față	de	2018)	un	aflux	de	produse	
neconforme	noi	care	pătrund	pe	piața	din	
România;

							-	Cadrul	legislativ	este	în	continuare	
slab	şi	învechit,	cu	sancţiuni	minore	în	cazul	
constatării	de	abateri;

							-	75%	din	beneficiari	încă	dețin	în	dotare	
produse	neconforme:	stingătoare,	accesorii,	
sisteme	de	hidranți	interiori	etc.
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1.6 - SCOPUL NOULUI PROIECT
	 Este	de	a	se	adresa	în	primul	rând	
beneficiarilor	mijlocii	și	mari	și	în	al	doilea	rând	
autorităților.	Pentru	respectarea	legislaţiei	este	
nevoie	să	activam	forţe	precum:
 
       1. Presiunea exercitată de beneficiari 
instruiți	care	știu	exact	ce	să	ceară	(documente,	
produse,	servicii)	și	care	nu	mai	pot	fi	ușor	înșelați;

       2. Presiunea exercitată de autorități prin	
schimbarea	cadrului	legislativ	cu	unul	mult	mai	
sever	și	prin	intensificarea	controalelor	și	aplicarea	
de	sancțiuni	mai	drastice.

	 Astfel,	pentru	perioada	2020-2025,	APSIA	
își	propune:
 
       1. Informarea	cât	mai	multor	beneficiari	
despre	legislația	și	practicile	din	piața	PSI,	prin	
viitoarele	conferințe	pe	care	le	va	organiza,	
folosindu-se	atât	de	prezentul	ghid	cât	şi	de	
mijlocirea	mass-media.	

       2. “Curățarea” pieței	de	produse	neconforme	
în	proporție	de	90%,	până	în	anul	2025;

       3. Stoparea	definitivă	a	afluxului	de	produse	
neconforme	noi	pe	piaţa	din	România;

       4. Stoparea practicilor	de	înșelare	a	
beneficiarilor;

       5. O colaborare	foarte	strânsă	cu	autoritățile	
din	domeniu	chiar	până	în	punctul	în	care	
APSIA	poate	fi	considerată	“un	serviciu	privat	de	
supraveghere	a	pieței”;

       6. Colaborarea	cu	alte	asociații	de	profil	din	
diferite	state	membre	UE,	precum	și	cu	autorități	
responsabile	de	la	Bruxelles,	prin	schimbul	de	
informații	și	experiență	și	prin	încercarea	de	
implementare	a	unui	standard	de	control	la	nivelul	
Uniunii	Europene.
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2.1.1.- CLASIFICAREA STINGĂTOARELOR

 Se	face	în	funcție	de	masa	nominală	de	
agent	de	stingere	conținută	dar	și	în	funcție	de	tipul	
acesteia.		Astfel,	în	România,	cele	mai	populare	
modele	sunt	stingătoarele	de	tip	P	(pulbere),	SM	
(spumă	mecanică)și	G	(CO2).	

	 Acestea	pot	fi	recunoscute	după	eticheta:	
alb	pentru	P-uri,	galben	pentru	SM-uri	și	negru	
pentru	G-uri.

	 Conform	standardelor	în	vigoare,	

următoarele	tipuri	de	stingătoare	sunt	disponibile	
pentru	avizare	și	comercializare:

							-	Din	seria	P	(pulbere):	P1,	P2,	P3,	P4,	P6,	P9,	
P12,	P25,	P50,	P100,	P150;

							-	Din	seria	SM	(spumă	mecanică):	
SM2,	SM3,	SM6,	SM9,	SM25,	SM50,	SM100,	
SM150;

							-	Din	seria	G	(CO2):	G2,	G5,	G10,	G20,	G30,	
G50

	 Proiectarea	și	producția	stingătoarelor	sunt	
normate	de	standardele	EN 3-7:2004 + A1:2007 
(pentru	stingătoare	portabile)	și EN 1866-1:2008 
(pentru	stingătoare	mobile).	

	 Ambele	documente	sunt	disponibile	pe	
site-ul	www.apsia.ro.	Stingătoarele	pot	fi	privite	din	
două	puncte	de	vedere:	ca	ansamblu	sub	presiune	
(care	intră	sub	incidenţele	PED - DIR 2014/68/

EU)	și	ca	mijloc	de	stingere	pentru	începuturile	de	
incendii	(sub	incidentele	standardelor	EN	3-7:2004	
+	A1:2007	și	EN	1866-1:2008).

	 În	România,	acest	lucru	înseamnă	că	
stingătoarele	de	incendiu	se	supun	atât	OMAI 
88/2012 cât	și	Prescripţiei	Tehnice	ISCIR PT-
C5:2003.	Cadrul	legal	românesc	înseamnă	aceste	
două	norme	coroborate.

IMPORTANT!

	 Dotarea	 cu	 stingătoare	 de	 incendiu	 pentru	 un	 anumit	 obiectiv	 este	 stabilită	 în	
scenariul	 de	 securitate	 la	 incendiu,	 document	 necesar	 pentru	 obținerea	 avizului	 de	
funcționare	din	partea	ISU.	Nicio	altă	opinie	din	partea	vreunui	 terț	(pompier,	societate	
comercială,	 architect,	 etc.)	 nu	 este	 relevantă	 din	 punct	 de	 vedere	 legal	 în	 absența	
documentului	mai	sus	menționat.

Stingătoare cu spumă. Stingătoare cu CO2.Stingătoare cu pulbere.
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2.1.2 - PROCEDURA DE AVIZARE A STINGĂTOARELOR

		 Pentru	a	putea	produce	și	comercializa	
stingătoare	de	incendiu,	acestea	trebuie	certificate	
mai	întâi.	Astfel,	un	laborator	acreditat	atestă	că	
produsele	proiectate	și	executate	de	o	anumită	
societate	comercială	corespund	cu	cerințele	
standardelor	în	vigoare.	

	 Primul	pas	către	avizarea	unui	model	de	
stingător	este	obținerea	certificatului	de	tip	PED	
(Pressure	Equipment	Directive)	2014/68/EU	Modul	
B	(certificare	de	tip)	+	Modul	D	(asigurarea	calității	
producției).	

Fragment dintr-un certificat PED Modul D  - asigurarea calității producției și 
dreptul de a folosi nr. CE al laboratorului emitent.

Fragment dintr-un certificat PED Modul B - omologare de tip.
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Fragment dintr-un certificat în conformitate cu EN 3-10 - controlul producției în fabrică.

Fragment dintr-un certificat în conformitate cu EN 3-7 - omologare de tip.

	 În	funcție	de	modelul	de	stingător,	al	doilea	
pas	 este	 obținerea	 unui	 certificat	 în	 conformitate	
cu	 EN	 3-7:2004	 +	 A1:2007	 (pentru	 stingătoarele	
portabile)	sau	EN	1866-1:2008	(pentru	stingătoarele	
mobile),	 în	 completarea	 căruia	 se	 adaugă	 un	
certificat	tip	EN	3-10:2011	(FPC	-	controlul	producției	
în	fabrică).	

	 În	plus	față	de	certificarea	conform	PED	și		
deoarece	 stingătorul	 este	 şi	 un	mijloc	de	 stingere	
a	începuturilor	de	incendiu,	acestuia	i	se	adaugă	o	
anumită	performanță	la	foc,	denumită	în	continuare	
focar	(capacitatea	respectivului	model	de	a	stinge	o	
anumită	cantitate	de	combustibil,	solid	sau	lichid).

	 Pașii	către	obținerea	avizelor	mai	sus	
menționate	sunt:

       1. Procurarea de componente certificate 
(valve	și	cilindri	certificați	conform	PED,	agent	de	
stingere	certificat	conform	EN	615:2009	pentru	
pulbere	și	EN	1568	pentru	spumant,	manometre	
cu	certificat	de	testare);
       2. Procurarea de componente care nu 
necesită certificare separată	(țeavă	de	interior,	
cui	de	siguranță,	furtun	de	refulare,	suport	cu	sau	
fără	roți);
       3. Proiectarea și asamblarea unui model de 
stingător	(prototip)	folosind	componentele	de	mai	
sus;

       4. Testarea	într-un	laborator	acreditat	a	unui	
număr	de	20-30	de	mostre;
       5. Obţinerea certificării de tip (în	situația	în	
care	respectivele	mostre	trec	testele	la	care	sunt	
supuse	conform	standardelor);
       6. Obținerea unui certificat de control al 
producției în fabrică, în	urma	unui	audit	condus	
de	reprezentanții	laboratorului	acreditat,	al	cărui	
rol	este	de	a	verifica	dacă	sistemul	de	producție	de	
stingătoare	(proceduri,	documente,	managementul	
calității,	componentele	folosite,	achizițiile,	controlul	
produsului	finit	etc.)	este	în	conformitate	cu	
standardul	și	dacă	produsele	de	serie	corespund	
cu	mostrele	testate	anterior.

STINGĂTOARE
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       7. Introducerea pe piața din România 
conform OMAI 88/2012,	adică	o	evaluare	a	
documentelor	deja	obținute	din	partea	laboratorului	
acreditat	și	înscrierea	modelului	respectiv	de	
stingător	în	Lista	Mijloacelor	Certificate,	conform	
OMAI	88/2012	prezentată	pe	site-ul	www.igsu.ro,	
secțiunea	Informații	Utile.

	 Abia	în	urma	completării	acestor	pași,	o	
societate	comercială	poate	produce	și	comercializa	
în	mod	legal	unul	sau	mai	multe	modele	de	
stingătoare	de	incendiu.	
 
	 Societăţile	importatoare	(menţionate	în	
articolul	4	al	OMAI	88/2012)	cumpără	produse	
avizate	în	prelabil	de	un	producător	(în	general	
din	altă	țară)	și	nu	trebuie	să	urmeze	decât	
pasul	numărul	7,	adică	introducerea	pe	piață	

românească	a	modelelor	pe	care	urmează	să	
le	comercializeze.	În	această	situație,	firma	
producătoare	din	afara	țării	este	responsabilă	
cu	procesul	de	avizare	și	păstrare	a	avizelor,	iar	
firma	importatoare	din	România	este	responsabilă	
cu	achiziționarea	și	distribuirea	de	produse	în	
conformitate	cu	acestea.

	 De	aceea,	în	Lista	Mijloacelor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	există	două	coloane	(2	și	
3):	una	pentru	firmele	producătoare	și	cea	de	a	
doua	pentru	firmele	importatoare/reprezentante	
legal	ale	unui	producător.	În	situația	în	care	
aceeași	firmă	este	prezentă	în	coloana	2	și	în	
coloana	3,	înseamnă	că	avem	de-a	face	cu	un	
producător	autohton	care	a	urmat	toți	cei	7	pași	de	
mai	sus.	

Prima pagină din Registrul Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 - www.igsu.
ro, secțiunea "Informații Utile".
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2.1.3- REȚETA FIECĂRUI STINGĂTOR
	 Certificatele	stingătoarelor	de	incendiu,	la	
fel	ca	și	Lista	Mijloacelor	Certificate	conform	OMAI	
88/2012,	menţionează	termenii:	“clasă”,	“tip”,	și	
“model”.

 Clasa	–	Este	categoria	generală	din	care		
fac	parte	acestea:	cu	pulbere,	cu	spumă	mecanică	
sau	cu	CO2.

 Tipul	–	Este	o	categorie	specifică	a	unei	
clase:	tip	P6,	tip	SM9,	tip	P50	etc.	Orice	tip	de	

stingător	se	încadrează	într-o	anumită	clasă.

 Modelul	–	Este	un	produs	specific,	cu	
rețetă	și	nume	unice.	Exemple:	P6-20,	TMPD6S,	
MBK06-050CA-P1D	etc.
 
	 Orice	model	de	stingător	se	încadrează	
într-un	anumit	tip.	Așadar,	se	citește	corect:	
Stingător	Model	"P6-40",	tip	"P6",	clasa	
"stingătoare	cu	pulbere".

Extras din Registrul Produselor Certificate conform OMAI 88/2012 unde două produse sunt 
similare însă au reţete, denumiri şi performanţe diferite.

	 Fiecare	model	de	stingător	are	rețeta	
proprie.	De	exemplu,	un	stingător	P6-20	este	
compus	dintr-un	cilindru	A,	o	valvă	B,	un	agent	de	
stingere	C,	etc.	Însă	un	stingător	tip	P6-40	poate	fi	
compus	din	același	cilindru	A,	aceeași	valvă	B,	în	
vreme	ce	agentul	de	stingere	este	diferit	și	îl	vom	
denumi	D.	Tot	la	fel	un	stingător	tip	P6-E	poate	fi	
compus	dintr-un	cilindru	X,	o	valvă	Y	și	un	agent	de	
stingere	C	sau	D.	Din	nou,	modelul	este	diferit.	

	 În	schimb,	toate	cele	3	exemple	de	
stingătoare	de	mai	sus	aparţin	aceluiași	tip	(P6)	și	
aceleiași	clase:	stingătoare	cu	pulbere.	De	aceea	
spunem	că	orice	model	de	stingător	are	o	rețetă	
unică.	Dacă	între	două	modele	de	stingătoare	(P6-
20	și	P6-40)	diferă	unul	sau	mai	multe	componente,	
înseamnă	că	vorbim	de	două	produse	distincte.		
Acest	lucru	înseamnă	certificate,	denumiri	și	
performanțe	tehnice	diferite.
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	 Rețeta	fiecărui	model	de	stingător	(desen	
general,	desen	și	cod	fiecare	componentă	în	
parte),	de	unde	reies	toate	detaliile	începând	cu	
dimensiunile	produsului	și	terminând	cu	codurile	

pieselor	și	performanța	la	foc,	este	prezentată	
în	anexele	certificatelor	emise	de	laboratoarele	
acreditate	și	din	desenele	tehnice.
 

Exemplu de certificat complet - prima pagină.

Exemple de modele de stingătoare diferite dar cu rețete asemănătoare.

Nume producător

Nume certi�cat

Tip model, standard
de referință

Valabilitate Certi�cat

Număr de pagini
ale certi�catului
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	 Astfel,	pentru	a	stabili	rețeta	unui	anumit	
model	este	nevoie	de: 

       1. Pagina 1 a certificatului	emis	de	laboratorul	
acreditat,	unde	sunt	specificate	informații	generale	
cum	ar	fi	modelul	stingătorului,	producătorul,	adresa	
acestuia,	conformitatea	cu	un	anumit	standard,	data	
emiterii,	data	expirării	etc.

       2. Anexa cu performanțele tehnice ale 
modelului,	care	cuprinde	informații	precum	
temperaturile	de	funcționare,	focarul	etc.

       3. Anexa cu desenul tehnic al ansamblului 
stingător,	de	unde	reies	dimensiunile	și	

componentele	folosite;

       4. Anexele cu desenele tehnice ale 
componentelor care	alcătuiesc	stingătorul,	unde	
sunt	prezentate	marcajele	care	ar	trebui	să	apară	
pe	acestea,	presiunile	de	testare,	dimensiunile,	
plajele	de	temperaturi,	pansoanele	firmelor	
producătoare,	numărul	laboratorului	care	a	emis	
certificatele	conform	PED	pentru	valve	si	cilindri.

	 Doar	având	toate	aceste	date	la	dispoziție,	
beneficiarul	poate	verifica	dacă	stingatorul	de	
incendiu	pe	care	îl	achiziționează	este	conform	sau	
nu.	

Numărul 
certi�catului
PED aferent

Producători și coduri 
componente

Focar și presiune
de lucru

Numărul  de 
pagini
complete ale 
cert i f icatului  

Exemplu de certificat complet - anexa tehnică generală.



18 WWW.APSIA.RO

STINGĂTOARE

Codul produsului

Codurile
componentelor
folosite

Performanțele
tehnice

Numărul de pagini
complete ale 
certi�catului

Exemplu de certificat complet - desen cilindru.

Exemplu de certificat complet - desen ansamblu stingător.

Numărul desenului
cilindrului

Caracteristicile tehnice
ale cilindrului

Dimensiunile și 
forma aparentă ale
cilindrului

Numărul de pagini
ale certi�catului
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Numărul desenului
valvei

Dimensiunile valvei

Caracteristicile tehnice
ale valvei

Numărul de pagini
ale certi�catului

Exemplu de certificat complet - desen valvă.

STINGĂTOARE



20 WWW.APSIA.RO

STINGĂTOARE

2.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE
 Focarul	=	este	performanța	de	stingere	a	
unui	stingător	unde:
							-	Clasa	A	=	materie	solidă	(lemn,	hârtie,	
carton);	
							-	Clasa	B	=	materie	lichidă	(benzină,	motorină	
etc.),	
							-	Clasa	C	=	gaze;
							-	Clasa	D	=	metale	care	ard;	
							-	Clasa	F	=	uleiuri	și	grăsimi.
 Presiunea de testare (PT) =	presiunea	la	
care	sunt	încercați	cilindrii,	valvele,	furtunurile	de	
refulare	și	ansamblul	stingător	(cu	fluid).
 Presiunea de lucru (PS)	=	presiunea	la	
care	cilindrii,	valvele	și	furtunurile	funcționează	
optim.	Presiunea maximă de lucru	a	ansamblului	
stingător	nu	poate	fi	mai	mare	decât	presiunea	
maximă	de	lucru	a	oricăreia	din	componentele	
sale.
 Presiunea de spargere	=	presiunea	la	
care	cilindrii,	valvele	și	furtunurile	cedează.
 Temperatura de lucru (TS)	=	plaja	de	
temperaturi	în	care	componentele	funcționează	în	
parametri	optimi.	Ansamblul	stingător	trebuie	să	se	
încadreze	într-aceasta.	De	exemplu:	un	ansamblu	
stingător	nu	poate	fi	certificat	la	-30	de	grade	C	
dacă	una	sau	mai	multe	din	componentele	sale	au	
fost	testate	la	minim	-20	de	grade	C.	În	schimb,	

un	ansamblu	stingător	poate	fi	omologat,	dacă	
una	sau	mai	multe	din	componentele	sale	(inclusiv	
soluția	spumantă	în	cazul	stingătoarelor	tip	SM)	au	
fost	testate	la	-30	de	grade	Celsius.	
 Codul componentelor	=	este	de	obicei	
numărul	desenului	tehnic	al	respectivei	piese.	
Fiecare	în	parte	are	un	desen	și	un	număr	unic.			
 MPa	=	Mega	Pascal.	1	Mpa	=	10	bari.	
 Presiunea de operare a supapei de 
siguranță	=	în	cazul	în	care	gazele	dintr-un	
recipient	se	dilată	(prin	expunerea	la	soare	de	
exemplu),	presiunea	din	interiorul	cilindrului	va	
fi	mai	mare	decât	presiunea	de	lucru.	Valvele	
sunt	prevăzute	cu	o	supapă	de	siguranță	care	
se	declanșează	în	această	situație.	Presiunea	la	
care	aceasta	funcționează	este	mai	mare	decât	
presiunea	de	lucru	dar	mai	mică	decât	presiunea	
de	testare.
 Volumul cilindrului =	chiar	dacă	un	
model	de	stingător	tip	SM6	şi	un	model	de	
stingător	tip	P6	folosesc	acelaşi	model	de	cilindru,	
volumul	acestuia	va	fi	diferit	în	cele	două	situaţii	
din	cauza	faptului	ca	toți	cilindri	care	se	utilizează	
în	producţia	de	stingătoare	cu	spumă	mecanică	şi	
apă	trebuie	să	aibă	un	inveliș	intern	suplimentar	
care	protejează	pereții	acestuia	de	coroziune.	
Stratul	protector	micșorează	volumul	acestuia.

Exemplu serie cilindru: 
Producător; 

Presiunea de lucru;
Presiunea de testare.

Exepmplu de serie cilindru: 
CE0029 = Numărul laboratorului care a

 emis certificatul cilindrului; 08 19 = fabricat 
în luna a 8-a anul 2019; Volumul; Lotul; 

Numărul unic de indentificare.
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Model furtun de refulare
cu codul piesei afișat.

Marcaje ale valvei: 
Numărul CE al laboratorului 

care a emis certificatul valvei;
Luna și anul producției valvei.

Model de manometru 
cu codul piesei afișat.

Marcaje ale valvei: 
Plaja de temperaturi; 

Presiunea de testare; Presiunea de declanșare a 
supapei de siguranță; Logo-ul producătorului.

STINGĂTOARE

 Marcajul cilindrului =	un	marcaj	de	tipul	
“HX	PT	27	BAR	PS	17	BAR	-30/+60	CE0029	
04/16	005	2452”	înseamnă:
							-	HX	=	indicele	producătorului	cilindrului;
							-	PT	27	BAR	=	presiunea	de	testare	a	
cilindrului	este	de	27	de	bari;
							-	PS	17	BAR	=	presiunea	maximă	de	lucru	a	
cilindrului	este	de	17	bari;
							-	-30/+60	=	plaja	de	temperaturi	în	care	
funcționează	cilindrul	în	parametri	optimi;
							-	CE	0029	=	certificatul	de	tip	PED	a	fost	emis	
de	laboratorul	care	are	indicele	CE0029,	în	acest	
caz,	APRAGAZ;
							-	04/16	=	luna	și	anul	producției	cilindrului,	în	
acest	caz,	aprilie	2016;
							-	005	=	lotul	din	care	face	parte	cilindrul;
							-	2452	=	seria	unică	a	cilindrului	din	lotul	
005	care	a	avut	în	componență	3000	de	bucăți,	
numerotate	de	la	0001	la	3000.

 Marcajul Valvei	=	un	marcaj	de	tipul	"Z	
CE0035	-30/+60/	PT27	PS	17	BAR	16”	înseamnă:
							-	Z	=	indicele	producătorului	valvei;
							-	CE0035	=	certificatul	de	tip	PED	a	fost	emis	
de	laboratorul	care	are	numărul	CE0035,	în	acest	
caz,	TUV;
							-	-30/+60	=	plaja	de	temperaturi	în	care	
funcționează	valva	în	parametri	optimi;
							-	PT	27	BAR	=	presiunea	de	testare	a	valvei	
este	de	27	de	bari;
							-	PS	17	BAR	=	presiunea	maximă	de	lucru	a	
valvei	este	de	17	bari;
							-	16	=	anul	producției	valvei,	în	acest	caz,	
2016.

Alte marcaje	=	manometrul	și	furtunul	trebuie	
să	aibă	marcaje.	De	obicei	acesta	este	codul	
produsului,	respectiv	numărul	desenului	tehnic.
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 Marcajele etichetei	=	Etichetele	trebuie	
să	fie	în	conformitate	cu	EN	3-7:2004	+	A1:2007	
sau	EN	1866-1:2008.	Etichetele	stingătoarelor	
trebuie	să	cuprindă	minim	următoarele	informații:

							-	Clasa,	tipul	şi	modelul	stingătorului;
							-	Focarul	(performanța	de	stingere);
							-	Instrucțiunile	de	folosire	ale	stingătorului;
							-	Atenționările	la	eventuale	pericole	legate	de	
folosirea	stingătorului;
							-	Agentul	de	stingere	cu	care	este	încărcat	

stingătorul;
							-	Presiunea	de	lucru;
							-	Plaja	de	temperaturi;
							-	Numărul	certificatului	emis	de	laborator	
(număr	de	referință)	aferent	modelului	respectiv;
							-	Numărul	CE	al	laboratorului	care	a	emis	
certificatul	de	conformitate	cu	PED	(CE0029,	
CE0062,	CE0437	etc.);
							-	Luna	și	anul	fabricației;
							-	Datele	producătorului:	denumire,	adresă,	
date	de	contact.

Model de etichetă conformă cu EN 3-7:2004 + A1:2007 și aprobată de CNSIPC în cursul procedurii de 
introducere pe piața din România în conformitate cu OMAI 88/2012.

Model, tip, focar

Instrucțiuni de
folosire

Atenționări

Agent de stingere,
date tehnice

Nr. CE, Număr de
referință

Date producător

Luna și anul
fabricației

IMPORTANT:	
	 Sub	 nicio	 formă	 informațiile	 de	 pe	 eticheta	 stingătorului	 nu	 trebuie	 să	 intre	 în	
conflict	cu	informațiile	de	pe	marcajele	componentelor	(presiuni,	temperaturi,	număr	de	
referință	etc.).	Laboratorul	care	a	emis	certificatul	de	conformitate	pentru	cilindru	nu	este	
obligatoriu	același	laborator	care	a	emis	certificatul	pentru	valvă	și/sau	pentru	ansamblu	
stingător.	Astfel	 un	ansamblu	 stingător	 certificat	 de	MIRTEC	 (CE0437)	poate	avea	 în	
componenţă	un	cilindru	certificat	de	TUV	(CE0035)	și	o	valvă	certificată	de	Bureau	Veritas	
(CE0062).	Sub	nicio	formă	eticheta	originală	a	producătorului	nu	trebuie	îndepărtată	sau	
distrusă.	Prestatorii	de	servicii	au	obligația	să	lipească	etichetele	de	verificare	doar	lângă	
eticheta	originală	și	niciodată	peste.	Beneficiarul	trebuie	să	se	asigure	de	bună	starea	
și	existența	etichetei	originale	a	producătorului,	 în	caz	contrar,	stingătoarele	vor	trebui	
scoase	din	uz	conform	OMAI	138	/	2015.
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2.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII STINGĂTORULUI
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 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informațiile	prezentate	în	certificatele	
componentelor	+	certificatele	produselor	+	Lista	
Produselor	Certificate	conform	OMAI	88/2012	+	
eticheta	produsului	+	declarația	de	conformitate	
corespund;

							2.	Produsul	în	sine	corespunde	cu	toate	
informațiile	din	documentele	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	componentelor	
(cilindri,	valve,	agent	de	stingere)	–	practică	
necesară	mai	mult	autorităților	decât	beneficiarilor,	
deoarece	o	parte	din	informațiile	cuprinse	în	ele	se	
regăsesc	și	în	certificatul	ansamblului	stingător;
							-	Studierea	certificatelor	emise	de	
laboratoarele	acreditate	sau	documentele	care	au	
stat	la	baza	punerii	pe	piața	din	România	(esențial	
pentru	a	face	recepția	produselor)	și	ale	anexelor	
acestora;

							-	Citirea	informațiilor	de	pe	etichetă;
							-	Verificarea	Listei	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	(ca	modelul	respectiv	să	
se	regăsească)	publicată	pe	site-ul	www.igsu.ro,	
secțiunea	Informații	Utile;	
							-	Verificarea	informațiilor	din	declarația	de	
conformitate	emisă.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Cântărirea	stingătorului	(multe	din	falsurile	
de	pe	piață	se	fac	prin	sustragere	de	pulbere	sau	
alte		materiale);
							-	Verificarea	marcajelor	componentelor	să	
nu	între	în	conflict	cu	informația	de	pe	etichete	
și	certificatul	produsului	(presiuni,	temperaturi,	
pansoane	producători);
							-	Măsurarea	produsului	și	verificarea	ca	
dimensiunile	(cilindru,	valvă,	ansamblu	total)	să	fie	
cele	din	desenele	tehnice	care	însoțesc	certificatul	
emis	de	laboratorul	acreditat.

Corespondența scriptică a unui model de stingător:
Factură - OMAI 88/2012 - Declarație de conformitate - Certificat emis de laborator.
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	 Produsele	sunt	neconforme	atunci	
când	există	unul	sau	mai	multe	conflicte	între	
informațiile	care	apar	în	documente	și	produsul	în	
sine	(marcaje,	dimensiuni,	lungime	furtun,	masa	
nominală	de	agent	de	stingere	etc.)	 	 	

 Un produs neconform este un furt, iar	
păgubitul	este	beneficiarul.	Despre	acestea	vom	
menţiona	mai	multe	informații	detaliate	în	capitolul	
despre	cum	pot	fi	înșelați	beneficiarii.

Informațiile înscrise pe marcajele valvei și ale cilindrului, împreună cu eticheta și 
certificatul original emis de laboratorul autorizat trebuie să corespundă.

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fișei	tehnice	oferită	de	producător	este	parțial	relevantă.	Producătorii	
își	compun	fișele	tehnice	intern	și	pot	scrie	și	modifica	orice	informație.	Acestea	nu	sunt	
verificate	și	nici	validate	de	autorități.	Sunt	dese	situațiile	în	care	s-au	pus	falsuri	pe	piață	
și	fișele	tehnice	au	fost	modificate.	Doar certificatele originale emise de laboratoarele 
acreditate conferă siguranța si integritatea informațiilor necesare beneficiarului. 
	 Deși	autoritățile	române	în	momentul	introducerii	unui	stingător	în	Lista	cu	Mijloace	
Certificate	conform	OMAI	88/2012	emit	un	certificat	de	conformitate,	informația	care	se	
regăsește	in	acest	document	este	incompletă.
	 Firmele	 care	 vor	 să	 inşele,	 speculează	 acest	 lucru	 şi	 pun	 la	 dispoziţie	 doar	
notificările	din	partea	autorităţilor	române	-	incomplete	şi	insuficiente	pentru	a	cunoaşte	
toate	informaţiile	necesare	despre	produse.
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	 Firmele	prestatoare	de	servicii	de	verificat,	
reparat	și	încărcat	stingătoare	de	incendiu	sunt	
guvernate	de	OMAI 138 / 2015, care este 
disponibil și pe site-ul www.apsia.ro, secțiunea 
“Documente Utile”. În	esență,	OMAI	138	/	2015	
spune	că	stingătoarele	care	pot	fi	verificate,	
reparate	și	reîncărcate	sunt	doar	cele	certificate,	
respectiv	care	au	certificat	de	introducere	pe	piață	
în	conformitate	cu	OMAI	88/2012	(lista	disponibilă	
pe	site-ul	www.igsu.ro,	secțiunea	,,Informații	
utile”).	 Fiecare	stingător	avizat	are	descrisă	în	
anexa	certificatului	o	“rețetă de preparare” care	
cuprinde	componentele	stingătorului	(cilindru,	
valvă,	manometru,	țeavă	de	interior,	furtun,	agent	
de	stingere).

 
	 Firmele	care	prestează	lucrări	de	
verificare,	reparare	și	reîncărcare	pentru	
stingătoare	de	incendiu	trebuie	să	aibă	agreare	de	
la	producătorul	acestora	pentru	a	le	putea	efectua	
mentenanța.	De	asemenea,	producătorul	pune	la	
dispoziție	prestatorilor	de	servicii	piese	de	schimb.

 Fiecare piesă originală are codul 
ei, cod	care	trebuie	să	se	regăsească	în	toate	
documentele,	începând	cu	factura	emisă	de	
producător	către	firma	prestatoare	de	servicii	și	
terminând	cu	documentele	care	sunt	prezentate	
beneficiarului	(deviz	de	lucrări,	certificat	de	calitate	
etc.).

 Pe scurt, stingătoarele asupra cărora 
pot fi efectuate operațiuni de verificat, reparat 
și reîncărcat sunt:
       A. Toate stingătoarele avizate	EN	3-7:2004	
+	A1:2007	și	EN	1866-1:2008	și	care	au	certificate	
de	introducere	pe	piață	conform	OMAI	88/2012;
       B. Toate stingătoarele de la punctul A.,	
dar	a	căror	certificate	au	expirat,	care	nu	au	fost	
retrase	de	pe	piață	prin	ordin	de	retragere	și	
pentru	care	încă	se	mai	găsesc	piese	și	încărcături	
originale	(furnizorii	încă	există	și	produc)	-	
producătorul	stingătoarelor	de	incendiu	trebuie	
să	asigure	piese	originale	și	încărcătură	timp	de	
minim	10	ani	de	la	expirarea	certificatului;

2.2.1 - SERVICE STINGĂTOARE / SCOATERE DIN UZ

Stingător care nu are eticheta originală a 
producătorului si care nu 

poate fi identificat.

Stingător care nu are eticheta originală a 
producătorului si care nu 

poate fi identificat.

STINGĂTOARE
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       C. Toate stingătoarele care respectă 
punctele de mai sus	și	au	eticheta	originală	intactă	
pentru	ca	firmele	prestatoare	de	servicii	să	poată	
face	identificarea:	a	producătorului,	a	agentului	de	
stingere,	a	pieselor	necesare	conform	modelului	
certificat,	a	numărului	de	referință	al	certificatului	
producătorului	etc.

	 Scopul	OMAI	138/2015	este	ca	toate	
stingătoarele	neconforme	din	piața	românească	să	
fie	scoase	din	uz	în	urma	operațiunii	de	identificare	
și	să	fie	înlocuite	cu	produse	certificate	și	conforme
Pe	scurt,	stingătoarele	care	trebuie	scoase	din	uz	
sunt:

       A. Toate stingătoarele considerate 'depășite' 
conform	articolului	25:	de	tip	,,soda	acid”,	cu	spumă	
chimică,	cu	clorobromometan	sau	tetraclorură	de	
carbon,	de	unică	folosință	mai	vechi	de	5	ani,	care	
funcționează	prin	răsturnare,	cu	recipient	din	cupru	
sau	alamă	îmbinate	prin	sudură	moale/lipire	sau	
nituire,	cu	recipient	din	oțel	îmbinat	prin	nituire;

       B. Toate stingătoarele considerare atipice 
față	de	standardele	EN	3-7:2004	+	A1:2007	și	EN	
1866-1:2008:	G1,	G3,	G6,	P5,	P10,	AP10,	SM10,	
H3,	H10;

       C. Toate stingătoarele care nu au certificate 
EN	3-7:2004	+	A1:2007	și	EN	1866-1:2008	valide	

și/sau	care	nu	se	regăsesc	în	Lista	Mijloacelor	
Certificate	(www.igsu.ro	>	Informații	Utile)	cf.	OMAI	
88/2012	(nici	la	secțiunea	“certificate	expirate”);

       D. Toate stingătoarele pentru care nu se mai 
găsesc piese de schimb și/sau substanțe de 
stingere	conform	rețetelor	unice;

       E. Toate stingătoarele care au urme de 
coroziune pe recipient sau	a	căror	recipienți	sunt	
deformați	datorită	impacturilor	mecanice;

       F. Toate stingătoarele care nu au eticheta 
originală a producătorului (în	general	aceasta	
este	acoperită	sau	distrusă	de	unele	firme	
prestatoare	de	servicii),	deoarece	acest	lucru	
face	imposibilă	identificarea	stingătorului,	a	
producătorului,	a	pieselor	și	încărcăturii	originale	
precum	și	a	numărului	certificatului.

       G. Toate produsele care reprezintă falsuri, 
în	sensul	că	nu	corespund	fie	cu	standardele	EN	
3-7:2004	+	A1:2007	și	EN	1866-1:2008	fie	cu	rețeta	
modelului	certificat,	mai	precis:

	 -	componentele	care-l	alcătuiesc	nu	sunt	
cele	descrise	în	certificate;

	 -	masa	nominală	de	agent	de	stingere	
nu	este	cea	corespunzătoare	(exemplu:	4	kg	de	
pulbere	într-un	stingător	P6,	30	de	kg	de	pulbere	
într-un	stingător	P50);

Stingător care nu
 poate fi identificat.

Stingător cu eticheta
 falsificată.
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	 -	marcajele	de	pe	cilindri,	valve,	etichete	
nu	sunt	complete,	corecte	sau	lipsesc;

	 -	furtunurile	de	refulare	nu	au	dimensiunile	
corecte	conform	standardelor	și	certificărilor	
(exemplu:	furtun	de	2	m	pentru	un	P50	care	
trebuie	să	aibă	furtunul	de	minim	5	m);

	 -	informațiile	de	pe	etichetă	intră	în	
conflict	cu	informațiile	din	certificate	sau	de	pe	
componentele	stingătorului	(exemplu:	stingător	
certificat	la	-30	de	grade	C	cu	marcajul	valvei	"-20	
grade	C"	sau	producătorul	care	apare	pe	etichetă	
nu	este	în	realitate	producătorul	stingătorului);

       H. Toate stingătoarele care necesită 
iscirizare	(conform	ISCIR	PT	C-5:2003),	adică	au	
recipienți	produși	în	urmă	cu	10	ani	sau	mai	mult	și	
beneficiarul	nu	dorește	achitarea	acestui	serviciu	
(verificarea	hidraulică	a	recipienților)	datorită	
costurilor	foarte	ridicate.	

 OMAI 138/2015 spune: “în urma 
operațiunilor de verificare, reparare și 
încărcare, stingătorul trebuie să corespundă 
100% cu modelul certificat”. Orice stingător 
care nu poate fi identificat, nu poate îndeplini 
aceasta prescripție, prin urmare trebuie scos 
din uz.

STINGĂTOARE

Stingător care nu a fost niciodată introdus 
pe piața din România in conformitate cu 

OMAI 88/2012.

Stingător care nu a fost niciodată introdus 
pe piața din România in conformitate cu 

OMAI 88/2012.
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 Conform OMAI 138 / 2015, etapele sunt:

       "Verificarea stingătoarelor de incendiu

       ART. 18

							(1)	Verificarea	stingătoarelor	de	incendiu	
reprezintă	un	ansamblu	de	operațiuni	efectuate	
de	către	personal	de	specialitate,	cu	ajutorul	unor	
mijloace	tehnice	adecvate,	cu	scopul	de	a	conferi	
încrederea	că	produsul	corespunde	integral	din	
punctul	de	vedere	al	caracteristicilor	funcționale	
demonstrate	la	modelul	certificat	și	că	prezintă	
siguranță	în	exploatare.

							(2)	În	urma	operațiunilor	de	verificare,	
stingătoarele	de	incendiu	trebuie	să	corespundă	
integral	cu	modelul	certificat.

							(3)	În	cazul	în	care	în	urma	operațiunilor	de	
verificare	se	constată	existența	unor	defecțiuni,	
se	procedează,	după	caz,	la	remedierea	acestora	
conform	operațiunilor	de	reparare	sau	la	scoaterea	
din	uz	a	stingătorului	de	incendiu.

       ART. 19

							(1)	Operațiunile	ce	trebuie	efectuate	pentru	
verificarea	unui	stingător	de	incendiu,	în	funcție	de	
tipul	acestuia,	sunt:

	 a)	identificarea	stingătorului;
	 b)	verificarea	integrității	exterioare	a	
recipientului	stingătorului;
	 c)	verificarea	existenței	manometrului	și	
a	indicațiilor	acestuia,	numai	pentru	stingătoarele	
permanent	presurizate;
	 d)	verificarea	furtunului/duzei	de	refulare/
pâlniei;
	 e)	verificarea	stării	de	încărcare	prin	
cântărire,	numai	pentru	stingătoarele	cu	CO2;
	 f)	etichetarea	și	sigilarea	stingătorului.

							(2)	Detalierea	operațiunilor	prevăzute	la	alin.	
(1)	este	prevăzută	în	anexa	nr.	3.

 Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu

       ART. 20

							(1)	Reîncărcarea	stingătoarelor	de	incendiu	
reprezintă	un	ansamblu	de	operațiuni	efectuate	
de	către	personal	de	specialitate,	cu	ajutorul	unor	
mijloace	tehnice	adecvate,	prin	care	un	stingător	
de	incendiu	este	repus	în	stare	de	funcționare	în	
urma	descărcării	la	utilizare,	accidentală	sau	la	
termen.

							(2)	Reîncărcarea	este	însoțită	în	mod	
obligatoriu	și	de	o	verificare	cu	scopul	de	a	conferi	
încrederea	că	produsul	corespunde	integral	din	
punctul	de	vedere	al	caracteristicilor	funcționale	
demonstrate	la	modelul	certificat	și	că	prezintă	
siguranță	în	exploatare.

							(3)	În	urmă	operațiunilor	de	reîncărcare,	
prestatorul	emite	o	declarație	de	conformitate	
prin	care	declară	pe	propria	răspundere	că	
stingătoarele	de	incendiu	reîncărcate	corespund	
integral	cu	modelul	certificat.

							(4)	În	cazul	în	care	în	urma	operațiunilor	de	
reîncărcare	se	constată	existența	unor	defecțiuni,	
se	procedează,	după	caz,	la	remedierea	acestora	
conform	operațiunilor	de	reparare	sau	la	scoaterea	
din	uz	a	stingătorului	de	incendiu.

							(5)	Reîncărcarea	stingătorului	se	face	numai	
cu	agentul	de	stingere	original	cu	care	a	fost	
încărcat	de	producător	și	cu	care	a	fost	certificat.

							(6)	Pentru	stingătoarele	cu	pulbere	este	
interzis	să	se	reutilizeze	pulberea	rămasă	în	urmă	
descărcării.

       ART. 21

							(1)	Operațiunile	ce	trebuie	efectuate	pentru	
reîncărcarea	unui	stingător	de	incendiu,	în	funcție	
de	tipul	acestuia,	sunt:

STINGĂTOARE

2.2.2 - ETAPELE SERVICE-ULUI PENTRU STINGĂTOARE
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	 a)	operațiunile	prevăzute	la	art.	19	alin.	
(1);
	 b)	depresurizarea	stingătorului	de	
incendiu,	cu	excepția	celor	presurizate	în	
momentul	utilizării;
	 c)	demontarea	stingătorului	de	incendiu;
	 d)	curățarea	și	verificarea	recipientului	
stingător	și	a	fitingurilor	–	dispozitiv	de	control;	
ansamblu	furtun	și/sau	pâlnii	și/sau	duze;	
ansamblu	cap	dispozitiv	de	operare;
	 e)	încărcarea	buteliei	cu	agent	propulsor	
numai	pentru	cele	presurizate	în	momentul	
utilizării;
	 f)	reîncărcarea	cu	agent	de	stingere;
	 g)	reasamblarea	stingătorului;
	 h)	etichetarea	și	sigilarea	stingătorului.

							(2)	Detalierea	operațiunilor	prevăzute	la	alin.	
(1)	este	prevăzută	în	anexă	nr.	4.

      Repararea stingătoarelor de incendiu

       ART. 22

							(1)	Repararea	stingătoarelor	de	incendiu	
reprezintă	un	ansamblu	de	operațiuni	efectuate	
de	către	personal	de	specialitate,	cu	ajutorul	unor	
mijloace	tehnice	adecvate,	aplicabile	unui	stingător	
la	care	au	fost	constatate	defecțiuni,	pentru	
repunerea	acestuia	în	stare	de	funcționare.

							(2)	Repararea	are	rolul	de	a	conferi	încrederea	
că	produsul	corespunde	integral	din	punct	de	
vedere	al	caracteristicilor	funcționale	demonstrate	
la	modelul	certificat	și	că	prezintă	siguranță	în	
exploatare.

							(3)	Repararea	se	realizează	doar	prin	
înlocuirea	fitingurilor	cu	altele	noi.	Nu	face	obiectul	
reparării	recipientul	stingătorului.	Repararea	
se	realizează	utilizând	numai	piese	de	schimb	
originale	sau	acceptate	de	producător	ca	fiind	
conforme	cu	cele	înlocuite.

							(4)	În	urma	operațiunilor	de	reparare,	
prestatorul	emite	o	declarație	de	conformitate	
prin	care	declară	pe	propria	răspundere	că	
stingătoarele	de	incendiu	reparate	corespund	
integral	cu	modelul	certificat.

       ART. 23

							(1)	Operațiunile	realizate	pentru	repararea	
unui	stingător	de	incendiu,	în	funcție	de	tipul	
acestuia,	sunt:

	 a)	operațiunile	prevăzute	la	art.	19	alin.	(1)	
și	art.	21	alin.	(1);
	 b)	identificarea	defectelor	ce	trebuie	
înlăturate;
	 c)	verificarea	la	presiune	a	recipientului	
stingătorului,	a	supapei	și	a	ansamblului	furtun	
(dacă	există	dispozitiv	de	oprire	a	descărcării);
	 d)	asigurarea	de	piese	conforme	modelului	
certificat;
	 e)	înlocuirea	pieselor	defecte;
	 f)	reîncărcarea	cu	agent	de	stingere;
	 g)	reasamblarea	stingătorului;
	 h)	etichetarea	și	sigilarea	stingătorului.

							(2)	Detalierea	operațiunilor	prevăzute	la	alin.	
(1)	este	prevăzută	în	anexa	nr.	5."
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	 Conform	OMAI	138/2015,	înainte	de	
începerea	operațiunilor	de	verificare,	reparare	şi	
încărcare	stingătoare,	trebuie să se efectueze 
“identificarea” stingătorului de incendiu.	În	cazul	
în	care	identificarea	nu	este	posibilă,	acesta	trebuie	
scos	din	uz.		

	 Acest	lucru	subliniază	faptul	că	firma	
prestatoare	de	servicii	trebuie	să	știe	în	primul	
rând	cine	a	produs	stingătorul,	care	sunt	numerele	
certificatelor	EN	3-7:2004	+	A1:2007	și/sau	
EN	1866-1:2008	(și	implicit	care	sunt	rețetele	
produselor)	și	să	verifice	dacă	stingătorul	se	
regăsește	în	lista	mijloacelor	certificate	conform	
OMAI	88/2012.	

	 În	al	doilea	rând,	având	la	dispoziție	
informațiile	de	mai	sus,	firma	prestatoare	de	servicii	
știe	dacă	are	sau	nu	agreare	de	la	producător	și/sau	
dacă	are	acces	(din	stocul	propriu	sau	prin	achiziție)			
la	piesele	de	schimb	și	încărcăturile	originale.
Implicit	firma	prestatoare	de	servicii	cunoaște	
codurile	pieselor	originale	și	denumirea	încărcăturii	
stingătorului.

	 Toate	informațiile	de	mai	sus	trebuie	să	se	
regăsească	şi	pe	eticheta	originală	a	producătorului.	
Tocmai	de	aceea	este	foarte	important	ca	aceasta	
să	nu	fie	îndepărtată,	distrusă	sau	acoperită.	
Altminteri	stingătorul	este	neidentificabil.

2.2.3 - IDENTIFICARE ȘI MARCAJE

Model, tip, focar

Instrucțiuni de
folosire

Atenționări

Agent de stingere,
date tehnice

Nr. CE, număr de
referință

Date producător

Luna și anul
fabricației

Model de etichetă conformă cu EN 3-7:2004 + A1:2007 și aprobată de CNSIPC în cursul procedurii de 
introducere pe piața din România în conformitate cu OMAI 88/2012.
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	 Unele	firme	prestatoare	de	servicii	
de	verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare	
de	incendiu	îndepărtează	eticheta	originală	
și	își	pun	propria	etichetă	făcând	stingătorul	
neidentificabil.		

 Această situație este în afara legii. 
Respectivul	stingător	va	trebui	scos	din	uz.	Pe	lângă	
identificarea	stingătoarelor	citind	informațiile	de	pe	
etichetă	și	verificarea	corespondenței	acestora	cu	
Lista	Mijloacelor	Certificate	conform	OMAI	88/2012	
prezentată	pe	site-ul	www.igsu.ro,	atât	prestatorii	

cât	și	beneficiarii	au	posibilitatea	să	verifice	dacă	
produsul	în	sine	corespunde	cu	certificatul	original	
emis	de	un	laborator	acreditat	(Vezi	capitolul	
“Verificarea	conformității	stingătorului”).

	 Chiar	dacă	informațiile	de	pe	etichetă	sunt	
corecte	și	corespund	cu	Lista	Mijloacelor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012,	în	situația	în	care	acestea	
nu	corespund	cu	certificatul	original	(marcaje	
componente,	dimensiuni,	masă,	structură	cilindru	
etc.)	înseamnă	că	stingătorul	este	neconform	adică	
un	fals	care	trebuie	scos	din	uz	și	înlocuit.	

STINGĂTOARE

Stingător care nu poate fi identificat.



32 WWW.APSIA.RO

	 Conform	OMAI	138/2015,		durata	de	viață	
a	unui	stingător	este	de	20	de	ani.	Acest	lucru	este	
valabil	doar	în eventualitatea în care altă normă 
tehnică nu presupune alt lucru.	Și	există	o	astfel	
de	normă.	PT	C5:2003	(prescripție	tehnică	a	ISCIR)	
spune	că	un	cilindru	are	o	garanție	de	maxim	10	ani	
de	la	data	producției,	perioadă	după	care	fiecare	
recipient	trebuie	să	fie	supus	testelor	de	rezistență	
la	presiune.
	 În	urma	acestora,	firma	autorizată	ISCIR	
care	le-a	executat	poate	prelungi	durata	de	viață	a	
cilindrului	cu	maxim	perioada	de	garanție	anterioară	
–	1	an,	adică,	în	cazul	unui	cilindru	care	a	avut	
garanția	10	ani,	aceasta	se	poate	prelungi	cu	maxim	
9	ani.	Prelungirea	garanției	recipientului	se	face	prin	
pansonare,	operațiune	efectuată	de	responsabilul	
RSL.	Accesul	la	pansoane	îl	au	doar	firmele	
autorizate	ISCIR	și	care	au	în	mod	obligatoriu	un	
responsabil	RSL	angajat	(implicit	toate	firmele	
atestate	legal	pentru	verificarea,	repararea	și	
încărcarea	stingătoarelor	de	incendiu).
 Procesul de testare hidraulică (sau 
iscirizare după cum mai este cunoscut) 
este foarte scump,	în	comparație	cu	simpla	
mentenanță,	și	durează	foarte	mult	(în	special	la	
beneficiarii	care	au	un	număr	mare	de	stingătoare	
în	dotare).	De	multe	ori	beneficiarii	aleg	să	
achiziționeze	stingătoare	noi	din	această	cauză	în	
loc	să	plătească	manoperă	de	verificare	+	iscirizare	
+	reîncărcare	a	celor	deja	existente.
 Așadar, durata de viață a stingătorului 
este de 20 de ani, cu respectarea PT ISCIR 
C5:2003.
	 Garanția	acordată	de	producător	este	
perioada	de	timp	în	care	orice	defect	apare	la	
stingător,	va	fi	remediat	pe	cheltuiala	sa.
	 Valabilitatea	stingătorului	este	de	fapt	
perioada	de	valabilitate	acordată	agentului	de	
stingere.	În	general	variază	între	3	și	5	ani.	
Valabilitatea	se	păstrează	doar	în	condițiile	în	care	
mentenanța	stingătoarelor	se	face	anual,	de	către	
firme	agreate	de	producător	și	certificate	ISCIR	
și	IGSU	în	acest	sens.	În	caz	contrar,	aceasta	se	
pierde	o	dată	cu	prima	operațiune	de	mentenanță.

STINGĂTOARE

2.2.4 - GARANȚIE, VALABILITATE ȘI DURATĂ DE VIAȚĂ

Panson care indică data producţiei cilindrului 
luna 08 anul 2019. Garanţia sa este de 10 ani.

Panson care indică că termenul de garanție
 al cilindrului este expirat (Produs in iulie 

2008, expirat in iulie 2018).

Valabilitate agent de stingere pe eticheta 
stingătorului.
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2.2.5 - PIESE ȘI ÎNCĂRCĂTURI ORIGINALE
 Conform OMAI 138/2015 “în urma 
operațiunilor de verificare, reparare și 
reîncărcare, stingătorul trebuie să corespundă 
100% cu modelul certificat”.
	 Acest	lucru	înseamnă	că	stingătorul	care	
a	fost	verificat,	reparat	și/sau	reîncărcat	de	către	
o	firma	autorizată	prestatoare	de	servicii,	odată	
întors	la	beneficiar	va	respecta	întru	totul	rețeta	
originală	cu	care	acesta	a	fost	certificat,	produs	și	
comercializat.
	 OMAI	138/2015	obligă	firmele	prestatoare	
de	servicii	să	folosească	pentru	fiecare	tip	de	
stingător	certificat,	doar	piesele	originale	(nu	
echivalente)	care	au	alcătuit	prototipurile	avizate	
și	care	sunt	prezentate	în	certificatele	emise	de	
laboratorul	acreditat.	
	 Firmele	care	execută	mentenanța	
stingătoarelor	trebuie	să	aibă	agreare	de	la	
producătorul	stingătoarelor	și	de	asemenea	
trebuie	să	aibă	acces	prin	achiziție	la	piesele	de	
schimb	și	încărcăturile	originale	ale	stingătoarelor	
(se	presupune	automat	că	un	producător	care	
agrează	în	scris	un	prestator	de	servicii	îi	va	pune	la	
dispoziție	și	componentele	necesare).
 Fiecare piesă de schimb originală are 
codul ei. Acesta ar trebui să se regăsească în 
toată documentația aferentă circuitului: 
	 -În	factura	și	declarația	de	conformitate	
emise	de	producător	la	comercializarea	pieselor	de	
schimb;
	 -În	registrul	de	piese	de	schimb	pe	care	
toate	firmele	prestatoare	de	servicii	trebuie	să-l	
dețină	și	să-l	completeze;
	 -În	devizul	care	trebuie	emis	către	
beneficiar	pentru	justificarea	lucrărilor	de	
mentenanță	executate;
	 -În	intrările	și	ieșirile	din	gestiune	ale	
producătorului	și	ale	prestatorilor	de	servicii.

	 Agenții	de	stingere	nu	au	coduri.	În	cazul	
acestora	se	menționează	denumirea	comercială,	
numărul	de	referință	al	certificatului	și	emitentul	
acestuia	(exemplu:	Pulbere	ABC20	ZX	PD	Standard	
N	în	conformitate	cu	certificat	nr.:	KB/218/14	emis	
de	MPA	Dresden).

Model de valvă cu 
marcaje complete.

Model de valvă cu 
marcaje complete.

Sac de pulbere cu 
eticheta importatorului 

şi lotul marcate.
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Coduri de piese originale (preluare de pe site-ul 
firmei producătoare).

Desen tehnic al valvei cu codul afişat.

Modul corect de a factura și de a înregistra piesele originale ale stingătoarelor 
de-a lungul întregului circuit al documentelor.
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2.3.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?
	 Toate	abaterile	de	la	lege	din	piața	PSI	se	răsfrâng	
asupra	beneficiarilor	în	două	moduri:

       1. Economic	(beneficiarii	sunt	cei	care	suportă	
costurile);

       2. Direct	(beneficiarii	sunt	supuși	la	pericole	pe	care	
adesea	le	minimizează).

	 În	continuare,	vom	face	o	scurtă	enumerare	a	celor	
mai	frecvente	modalități	folosite	pentru	a	înșela	beneficiarii	
și	de	a	îi	face	pe	aceștia	să	cheltuie	sume	de	bani	mult	mai	
mari	decât	ar	fi	nevoie	în	realitate.

       A. Comercializarea de produse neconforme

	 Orice	produs	neconform	este	de	fapt	un	furt.	Fie	că	
este	vorba	de	4	kg	de	pulbere	într-un	stingător	tip	P6,	fie	
de	stingătoare	care	nu	au	fost	niciodată	certificate	și	sunt	
fabricate	în	afara	oricărui	sistem	de	control	al	calității,	fie	
că	este	vorba	de	un	furtun	pentru	P50	care	trebuie	să	aibă	
conform	standardului	minim	5	m	lungime	și	el	are	în	realitate	
2	m	etc.,	toate	aceste	cazuri	se	încadrează	în	aceeași	speță:	
furtul.

	 Produsele	neconforme	fie	nu	funcționează,	fie	
funcționează	defectuos,	fie	pot	pune	în	pericol	sănătatea	și	
viața	celor	din	jur	(recipienți	sub	presiune).	De	asemenea,	ele	
sunt	subiectul	amenzilor	din	partea	autorităților.

	 Produsele	neconforme	sunt	adesea	comercializate	
la	aceleași	prețuri	cu	produsele	conforme	iar	furtul	constă	
în	creșterea	profitului	părții	care	încalcă	legea.	Este	similar	
cu	situația	în	care	o	firmă	vinde	2	sticle	de	apă	plata	la	
același	preț:	într-una	există	apă	de	la	o	sursă	omologată,	
îmbuteliată,	stocată	și	transportată	conform	prescripțiilor	
tehnice	și	în	cea	de-a	doua	există	apă	de	la	rețeaua	stradală.

	 Costul	de	obținere	a	unui	produs	conform	este	în	
mod	evident	mai	mare	decât	în	cazul	unui	fals.	Diferența	se	
materializează	în	profitul	crescut	al	firmei	care	face	produse	
neconforme,	în	vreme	ce	beneficiarul	riscă	amenda,	protecția	
bunurilor,	sănătatea	și	siguranța	celor	din	jur.

P50 conform si P50 neconform. Diferența 
este vizibila. 

Pe cântar aceasta este de 30 kg.

Furtun P50 conform (minim 5 metri 
conform stnadard) si furtun P50 

neconform (2 m).
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       B. Folosirea atelierului mobil

	 Pentru	a	economisi	din	costuri,	firmele	prestatoare	
de	servicii	au	inventat	noțiunea	de	“atelier	mobil”.	
Beneficiarul	are	marele	avantaj	că	lucrările	pot	fi	executate	
pe	loc,	economisind	astfel	timp	și	bani.		-	Fals!	

	 În	primul	rând,	lucrările	de	verificat,	reparat	și	
reîncărcat	stingătoare	sunt	autorizate	doar	în	locațiile	fixe	ale	
firmelor	prestatoare	de	servicii,	adică	în	atelierele	lor,	la	acele	
adrese	care	apar	în	autorizațiile	emise	de	IGSU.

	 Pentru	moment,	în	România	nu	există	posibilitatea	
și	cadrul	legislativ	de	a	autoriza	un	atelier	mobil.	Ce	se	
folosește	în	realitate	este	de	fapt	un	vehicul	în	care	există	
câțiva	saci	de	pulbere	și	câteva	piese	de	schimb	(de	decor)	
și	unul	sau	mai	multe	tuburi	de	azot	pentru	presurizarea	
stingătoarelor	pe	teren	–	sursa	celor	mai	multe	accidente	de	
muncă	ca	rezultat	al	cilindrilor	explodați.

	 În	realitate,	folosind	atelierele	mobile	nu	se	execută	
nicio	lucrare,	exceptând	etichetarea	stingătorului	și	eventual	
ștergerea	sa	de	praf.	Folosirea	atelierului	mobil	înseamnă	
trimiterea	unui	echipaj	care	să	acopere	o	arie	cât	mai	
mare,	prin	accesul	la	beneficiari	cât	mai	îndepărtați	fizic	de	
atelierul	atestat,	și	în	principiu	a	nu	executa	nicio	lucrare	așa	
cum	sunt	ele	prevăzute	în	OMAI	138/2015	și	procedurile	
de	mentenanță	ale	stingătoarelor.	Atelierele	mobile	sunt	
interzise	prin	lege,	totodată	ele	sunt	periculoase.	În	caz	de	
accident	de	muncă	la	sediul	unui	beneficiar,	atât	acesta	cât	
și	firma	prestatoare	de	servicii	vor	fi	subiectul	anchetelor	
ulterioare	din	partea	ITM,	poliție,	procuratură	etc.

       C. Falsa identificare

	 Conform	capitolelor	anterioare	dar	și	a	OMAI	
138/2015,	stingătoarele	de	incendiu	nu	pot	fi	verificate,	
reparate	sau	reîncărcate	decât	dacă	în	prealabil	s-a	putut	
face	identificarea	lor.	Acest	lucru	presupune	în	mod	automat	
existența	etichetei	originale	a	producătorului.	Identificarea	
corectă	înseamnă	ca	firma	prestatoare	să	știe	ce	piese	și	
încărcături	trebuie	să	folosească.	De	asemenea,	să	știe	dacă	
respectivul	model	de	stingător	este	sau	a	fost	certificat,	dacă	
se	regăsește	în	Lista	Mijloacelor	Certificate	conform	OMAI	
88/2012	etc.

Țeavă de refulare stingător P50 conformă 
(metalică, cu robinet) și țeavă de refulare 

neconformă (plastic, fără robinet).

Exemplu de "atelier mobil" cu instalație 
detaşabilă de încărcat cilindri cu pulbere.
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	 Acest	pas	este	necesar	pentru	efectuarea	
operațiunilor	de	verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare.	
Însă	sunt	foarte	multe	firme	prestatoare	de	servicii	care	îl	
ignoră	și	execută	diverse	operațiuni	pe	produse	pe	care	nu	le	
pot	identifica.

	 Consecințele	acestui	fapt	sunt:

							-	Încălcarea	directă	a	două	articole	din	OMAI	138/2015;
							-	Oferirea	garanției	pentru	un	produs	despre	care	nu	se	
știe	nimic	(performanță,	producător	etc.).

							Au	existat	inclusiv	situații	în	care	prestatorii	de	servicii	nu	
au	citit	deloc	etichetele	și	au	întors	la	beneficiar	stingătoare	
de	tip	P	cu	etichetă	de	SM	și	stingătoare	de	tip	SM	cu	
etichetă	de	P.	Având	în	vedere	că	stingătoarele	de	tip	P	se	
pot	folosi	la	incendii	unde	este	prezent	curentul	electric	până	
la	1000	V	și	stingătoarele	tip	SM	nu,	deoarece	conțin	apă….	
Vom	lăsa	propoziția	în	suspensie.

       D. Verificarea stingătoarelor cu ISCIR expirat

	 În	momentul	în	care	recipientul	împlinește	10	ani	de	
la	data	producției	în	mod	normal	acesta	fie	trebuie	scos	din	
uz	și	înlocuit,	fie	trebuie	iscirizat	(testat	la	proba	hidraulică	și	
prelungită	viața	sa	pe	o	perioadă	maxim	identică	cu	ultima	
garanție	–	1	an).	Foarte	mulți	prestatori	ignoră	acest	aspect	
și	returnează	beneficiarilor	stingătoare	cu	ISCIR-ul	expirat	de	
4,	8	sau	poate	chiar	10	ani.

	 Pe	lângă	faptul	că	acest	lucru	este	considerat	faptă	
penală,	el	reprezintă	totodată	un	risc	destul	de	mare	pentru	
beneficiar,	în	special	în	cazul	stingătoarelor	tip	P	și	SM.	
Deoarece	recipienții	stingătoarelor	tip	P	sau	SM	au	o	grosime	
a	peretelui	de	1,24	mm	(minim	conform	PED)	și	stau	în	
presiune	de	14-16	bari	timp	de	10	ani,	tehnicienii	ISCIR	au	
considerat	că	aceștia	au	nevoie	de	o	testare	la	presiune	la	
finalul	intervalului.	

	 Orice	fisură	apărută	poate	declanșa	o	explozie.	Un	
pericol	aparte	îl	reprezintă	stingătoarele	de	tip	SM	deoarece	
învelișul	protector	intern	se	distruge	în	timp,	permiţând	apei	
acces	la	peretele	de	oțel	şi	în	special	deoarece	pe	piața	
românească	peste	50%	din	totalul	stingătoarelor	tip	SM	NU 
AU	înveliș	intern	(fabricanții	autohtoni	de	cilindri	sudați	nu	
au	cunoscut	aceasta	tehnologie)	și	astfel	coroziunea	are	loc	
accelerat	și	riscul	apariţiei	de	fisuri	este	foarte	mare.

Exemplu de stingător neidentificabil 
asupra căruia s-au executat operaţiuni de 

verificare.

Exemplu de cilindru expirat ISCIR (produs 
iulie 2008 / expirat iulie 2018).
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	 La	o	presiune	de	16	bari,	un	cm2	de	metal	
este	împins	permanent	cu	o	forță	de	aproximativ	
20	kgF.	Fundul	recipientului	unui	stingător	de	tip	
SM6	este	astfel	împins	cu	o	forță	de	aproximativ	
250	kgF	pe	toată	durata	în	care	acesta	are	
presiune	înăuntru.

       E. Manopera fictivă

	 Dacă	stingătoarele	sunt	preluate	la	sediul	
prestatorului	de	servicii	(atelierul	autorizat	ISCIR	și	
IGSU)	și	nu	sunt	etichetate	în	spatele	“atelierului	
mobil”,	aceasta	nu	înseamnă	neapărat	că	se	va	
executa	o	anumită	manoperă	asupra	respectivelor	
produse.	Sunt	unii	prestatori	de	servicii	care	doar	
șterg	stingătoarele	de	praf	și	le	lipesc	etichete	
dând	o	nouă	garanție	de	un	an.	Nu	îi	interesează	
nici	să	identifice	stingătorul,	nici	să	se	asigure	
că	au	piese	de	schimb	și	încărcături	originale	(în	
cazul	în	care	le	schimbă),	nici	dacă	este	omologat	
și	astfel	nu-i	interesează	calitatea	produsului	care	
se	reîntoarce	la	beneficiar,	la	fel	de	bine	cum	
desconsideră	riscurile	la	care	acesta	din	urmă	este	
supus.	

	 De	multe	ori,	costul	suportat	de	beneficiar	
pentru	manoperă	este	de	fapt	costul	etichetei	
de	verificare	pe	care	prestatorii	o	atașează	
stingătorului.
	 Au	existat	inclusiv	situații	în	care	
stingătoarele	au	fost	preluate	depresurizate	
(acul	manometrului	fiind	pe	roșu)	și	s-au	întors	în	
aceeași	condiție	cu	o	nouă	garanţie	de	1	an.

       F. Piese și încărcături fictive

	 Nu	numai	că	unii	prestatori	de	servicii	nu	
dețin	piese	de	schimb	și	încărcături	originale	de	
la	producători	pentru	situațiile	în	care	au	nevoie	
de	ele,	dar	aceștia	nici	nu	au	in	dotare	Registrul	
Pieselor	de	Schimb	care	este	obligatoriu	prin	lege.	
Însă	problema	principală	nu	este	aici.	Ci	apare	
atunci	când	se	ofertează	prețuri	anormal	de	joase	
pentru	verificare,	însă	factura	finală	este	foarte	
mare	deoarece	abundă	de	piese	și	încărcături	
înlocuite.	De	cele	mai	multe	ori,	acestea	sunt	
fictive	și	apar	doar	în	documente.	Nu	există	intrări	
pe	astfel	de	piese	și	încărcături	așadar	nu	există	
înlocuiri	decât	scriptice.

Model de factură care nu trebuie acceptată în lipsa trimiterii 
către un deviz de lucrări ("conform deviz nr / data") şi al 

devizului cu pricina.
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	 De	asemenea,	prețul	acestor	piese	și	
încărcături	este	foarte	mult	mărit	față	de	prețul	real	
al	pieței.	Componentele	sunt	facturare	de	obicei	cu	
un	preţ	de	până	la	5-7	ori	mai	mare	decât	preţul	lor	
mediu	de	pe	piaţă.

	 În	general	piesele	nu	se	schimbă	și	
aproape	niciodată	stingătoarele	de	incendiu	nu	se	
reîncarcă.	Totul	este	scriptic	și	are	singura	menire	
de	a	mări	sumele	facturilor	emise	către	beneficiari.

Exemplu de deviz de lucrări de verificat, reparat și reîncarcat stingătoare.
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       G. Nu se emit devize 

	 În	mod	normal,	justificarea	lucrărilor	de	
verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	
incendiu	se	face	printr-un	deviz	identic	cu	cel	pe	
care-l	pun	la	dispoziție	service-urile	auto.	Din	acest	
document	trebuie	să	reiasă	separat	manopera,	
piesele	de	schimb	și	încărcăturile.	Dar,	după	
cum	am	arătat	la	punctul	f.,	piesele	de	schimb	și	
încărcăturile	sunt	adeseori	fictive.	În	lipsa	devizelor	
există	o	factură	pe	care	apare	“mentenanță	
stingătoare”	plus	o	anumită	sumă	în	care	“sunt	
cuprinse”	toate	costurile:	manoperă,	piese,	
încărcături.

	 Lipsa	devizului	care	să	spună	exact	
că	s-au	înlocuit	X	valve,	Y	furtunuri	și	Z	kg	de	
pulbere	înseamnă	că	prestatorul	de	servicii	nu	are	
neapărată	nevoie	de	intrări	pe	respectivele	piese	
deoarece:

							-	Raportat	la	beneficiar:	toate	costurile	sunt	
incluse	în	prețul	facturii	(manoperă,	piese	și	
încărcătură);

							-	Raportat	la	ANAF:	beneficiarul	nu	a	avut	
nevoie	decât	de	verificare,	nu	s-a	înlocuit	nimic,	
așadar	nu	este	nevoie	de	intrări	și	ieșiri	din	
gestiune.

       H. Etichete false

	 Deoarece	până	în	2019	nicio	firmă	
producătoare	din	România	nu	a	avut	etichete	
prevăzute	cu	elemente	de	siguranță	pentru	a	
nu	putea	fi	replicate,	unii	prestatori	de	servicii	
de	verificat,	reparat	și	reîncărcat	stingătoare	

de	incendiu	s-au	gândit	să	facă	acest	lucru:	
să	le	copieze	și	să	le	utilizeze	pe	stingătoare	
neconforme.	Astfel,	sunt	foarte	multe	situațiile	
când	stingătoarelor	care	nu	puteau	fi	identificate
li	s-a	dat	jos	eticheta	“albă”	(adică	orice	altă	
etichetă	în	afară	de	cea	a	producătorului)	și	li	
s-a	aplicat	o	etichetă	falsă	de	producător.
Informațiile	de	pe	respectiva	etichetă	în	mod	
evident	nu	coincid	cu	produsul	în	sine.

	 Au	fost	și	cazuri	în	care,	folosind	doar	
eticheta,	s-a	schimbat	până	și	tipul	stingatorului	
nu	doar	modelul.	Mai	precis	etichete	de	G3	
îndepărtate	(care	trebuie	obligatoriu	scoase	din	
uz	conform	OMAI	138/2015)	și	aplicate	etichete	
de	G2	sau	etichete	de	G6	îndepărtate	și	aplicate	
etichete	de	G5	etc.
.

Exemplu de etichetă falsă lipită pe un stingător 
care ar fi trebuit scos din uz.
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	 Aşa	cum	am	prezentat	în	capitolul	trecut,	
lucrările	de	mentenanță	ale	stingătoarelor	sunt	
adeseori	strict	scriptice:

							-	Nu	se	schimbă	incărcături;
							-	Nu	se	schimbă	piese;
							-	Verificarea	inseamnă	de	multe	ori	etichetarea	
si	ștergerea	de	praf;
							-	Nu	se	face	iscirizarea;
							-	Nu	se	face	identificarea	(corectă);
							-	În	situatia	in	care	se	folosesc	incărcături	sau	
piese	de	schimb,	acestea	sunt	cele	mai	ieftine,	nu	
cele	originale.

	 Și	toate	acestea	deoarece	pentru	
beneficiari	este mai ieftin să înlocuiască 
un stingător de incendiu o data la 5 ani (la 
expirarea valabilității agentului de stingere) 
decât să păstreze același produs o perioadă 
mai îndelungată de timp.

	 În	schimb,	pentru	prestatorii	care	în	
realitate	nu	fac	altceva	decât	să	schimbe	eticheta,	
este	mult	mai	profitabil	să	verifice	și	să	schimbe	
încărcături	și	piese	scriptic	pe	o	perioadă	cât	mai	
lungă	decât	să	înlocuiască	produsele	cu	altele	noi.	

	 Acesta	este	și	motivul	pentru	care	
nu	există	o	dorință	foarte	mare	de	înlocuire	a	
produselor	neconforme	din	piață	(chiar	dacă	
acestea	pot	fi	periculoase),	deoarece	acest	proces	
nu	este	profitabil.	Din acest motiv apar tot felul 
de ilegalități printre care și etichetele false. 
Totul este pentru profit, însa acesta este de 
fapt un furt de la beneficiari precum si repetate 
încălcări ale legislației.

	 Pentru	a	demonstra	acest	lucru,	vom	
compune	o	ecuație	folosind	prețuri	medii	din	
piață	și	scenariul	exclusiv	în	care	mentenanța	
stingătoarelor	este	executată	corespunzator	
conform	prescripțiilor	producătorului,	ale	OMAI	
183/2015	și	ale	procedurilor	de	lucru	cu	care	
prestatorii	și-au	autorizat	firmele:

							-	Verificare	simplă	P6	=	15	RON
							-	Manoperă	verificare	cu	reîncărcare	P6	=	
verificare	simplă	+	golire	+	reîncarcare	=	35	de	lei
							-	1	kg	pulbere	ABC40	=	5	RON
							-	ISCIRIZARE	recipient	P6	=	70	RON
							-	Neutralizare	agent	de	stingere:	aproximativ	2	
RON	/	KG
							-	Stingător	P6	nou	=	80	RON

 Scenariul folosirii unui singur stingator:
							Anul	1:	se	face	dotarea	cu	un	stingător	nou;
							Anii	2,3,4:	se	face	verficarea	simplă	conform	
prescripției	producătorului;
							Anul	5:	se	face	reîncarcarea	conform	
prescripţiei	producătorului;
							Anii	6	si	7:	se	face	verificarea	simplă;
							Anul	8:	se	face	reîncarcarea	obligatorie	
(conform	OMAI	138/2015);
							Anul	9:	se	face	verificarea	simplă;
							Anul	10:	se	efectuează	scoatarea	din	uz	
(datorită	costului	foarte	mare	al	iscirizării)	și	
înlocuirea	stingătorului.

	 Presupunem	că	pe	toata	durata	celor	
10	ani	de	zile	nu	se	schimbă	nicio	piesă	și	că	
reîncarcarea	cu	agent	de	stingere	se	face	atât	
scriptic,	cât	și	faptic	(exact	cum	ar	trebui).

       1. Trei stingătoare noi =	240	RON	(anii	1,	
5	și	10)	+	105	RON	=	7	manopere	de	verificare	
simple	(anii	2,	3,	4,	6,	7,	8	şi	10)	=	345	RON;

       2. Un stingător cu toate etapele de 
mentenanță executate corespunzator fara a i se 
înlocui nicio componentă	=	80	RON	(stingător	
nou	în	primul	an)	+	45	RON	(verificare	simplă	
anii	2,3	și	4)	+	65	RON	(manoperă	+	pulbere	anul	
5)	+	30	RON	(verificare	anii	6	și	7)	+	65	RON	
(manoperă	+	pulbere	anul	8)	+	15	RON	(verificare	
anul	9)	+	80	RON	(înlocuire	stingător	anul	10)	=	
380	RON.

	 Principiul	este	valabil	pentru	toate	tipurile	
de	stingătoare	din	dotarea	beneficiarilor.

2.3.2 - STINGĂTOARELE NOI SUNT MAI IEFTINE
DECÂT MENTENANȚA CONFORM PRESCRIPŢIILOR
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Verificare simplă = 15 RON 

Verificare + Manoperă reîncărcare + Cost pulbere = 65 RON 

Stingător P6 nou = 80 RON 

1 kg pulbere = 5 RON 

VARIANTA 1 = stingătorul schimbat la expirarea valabilității pulberii 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 
          
Produs nou Verificare 

simplă 
Verificare 
simplă 

Verificare 
simplă 

Produs nou Verificare 
simplă 

Verificare 
simplă 

Verificare 
simplă 

Produs 
nou 

Verificare 
simplă 

80 RON 15 RON 15 RON 15 RON 80 RON 15 RON 15 RON 15 RON 80 RON 15 RON 
TOTAL = 345 RON 

 

VARIANTA 2 = același stingător păstrat pe o perioadă de 10 ani și asupra căreia i se aplică operațiunile de verificat și 
reîncarcat conform legii și procedurilor 

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10 
          
Produs nou Verificare 

simplă 
Verificare 
simplă 

Verificare 
simplă 

Verificare + 
reincarcare + 
pulberee 

Verificare 
simplă 

Verificare 
simplă 

Verificare + 
reincarcare + 
pulberee 

Verificare 
simplă 

Produs nou 

80 RON 15 RON 15 RON 15 RON 65 RON 15 RON 15 RON 65 RON 15 RON 80 RON 
TOTAL = 380 RON 

Calculul pe 10 ani a celor 2 variante de a gestiona stingătoarele 
din dotare.

	 Costurilor	pentru	mentenanţă	li	se	adaugă	
şi	cel	al	neutralizării	agentului	de	stingere.	Acesta 
este de aproximativ 2 RON / kg depinzând de 
tipul de substanţă. 

	 În	mod	normal,	în	urma	reîncărcării,	
agentul	de	stingere	înlocuit	este	proprietatea	
beneficiarului.	Acesta	trebuie	să-l	neutralizeze.

	 Poate	face	asta	în	regie	proprie	sau	îi	
poate	încredinţa	prestatorului	de	servicii	care	
i-a	reîncarcat	stingătoarele,	însă,	în	oricare	din	
scenarii,	doar	firmele	autorizate	de	Ministerul	
Mediului	pot	neutraliza	substanţe	chimice.	Acest 
proces presupune un cost suplimentar.

	 Prestatorii	de	servicii	de	verificat,	reparat	
şi	reîncarcat	stingătoare	de	incendiu	care	folosesc	
preţuri	neobişnuit	de	mici	şi	în	ale	caror	oferte	nu	
apare	costul	neutralizării	agentului	de	stingere,	nu	

fac	reîncarcarea	stingătoarelor	decât	fictiv.	

	 Astfel,	beneficiarul	plateşte	costul	unei	
operațiuni	pur	scriptice	și	rămâne	cu	vechea	
încarcatură,	al	carei	termen	de	valabilitate	este	
depaşit.

	 Prestatorul	de	servicii	nu	face	decât	o	
reîncarcare scriptică a stingătoarelor,	acesta	de	
obicei	neavând	intrare	în	gestiune	pentru	pulbere	
sau	spumant.	Există	o	multitudine	de	legi	care	
sunt	încălcate	în	acest	scenariu	(nu	doar	cele	fac	
referire	la	PSI)	pe	răspunderea	sa	proprie.

	 Însă	şi	beneficiarii	sunt	pagubiţi,	în	
sensul	achitării	contravalorii	unei	operaţiuni	de	
reîncarcare	fictive,	a	deţinerii	de	stingătoare	cu	
valabilitatea	agentului	de	stingere	expirată	şi	a	
riscului	ca	acestea	sa	nu	aibă	nicio	eficienţă	în	caz	
de	incendiu.
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2.4.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
 In cele ce urmează, prezentăm ce 
trebuie făcut pentru a evita recepția și dotarea 
cu produse neconforme.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-vă	că	produsul	ofertat	(modelul)	
este	înregistrat	în	Lista	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	afișată	pe	site-ul	www.
igsu.ro,	secțiunea	“Informații	Utile”;

							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	care	au	stat	la	baza	introducerii	pe	
piața	din	România:	certificat	emis	de	laborator	
autorizat,	anexele	tehnice	ale	certificatului	
(toate	cele	“8/8”	pagini),	desenele	tehnice	ale	
componentelor	și	codurile	lor,	desenul	tehnic	al	
ansamblului	stingător;

							c.	Cereți	fișa	tehnică	a	producătorului	pentru	
respectivele	modele;

							d.	Confruntați	informațiile	din	fișa	tehnică	cu	
informațiile	din	documentele	originale;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:
							a.	Asigurați-vă	că	informațiile	de	pe	etichetă	

(model,	focar,	producător,	agent	de	stingere,	volum	
cilindru,	număr	de	referință	certificat)	sunt	aceleași	
cu	informațiile	din	certificatul	original	+	anexele	
tehnice	ale	acestuia	+	desenele	componentelor	
+	Registrul	Produselor	Certificate	conform	OMAI	
88/2012	+	fișa	tehnică	a	produsulul	+	declarația	de	
conformitate	a	producătorului;

							b.	Măsurați	dimensiunile	stingătorului	să	fie	
aceleași	cu	cele	din	desenul	tehnic	al	ansamblului	
stingător;

							c.	Cântăriți	stingătorul	să	nu	aibă	o	masă	
foarte	mică	în	raport	cu	ce	ar	fi	normal;

							d.	Verificați	pansoanele	cilindrilor	să	
corespundă	cu	certificatul	original;

							e.	Verificați	marcajele	de	pe	valvă	să	
corespundă	cu	certificatul	original;

							f.	Verificați	informațiile	prezentate	în	declarația	
de	conformitate	emisă	de	producator;

	 Dacă	toate	cele	de	mai	sus	se	verifică,	
înseamnă	că	avem	de	a	face	cu	un	stingător	de	
incendiu	conform.

Modelul stingătorului publicat în Lista Produselor Certificate 
conform OMAI 88/2012 de pe site-ul 

www.igsu.ro, secțiunea Informații Utile.

04 

incendiu cu 4kg pulbere, 
model P4-E 
nr. desen: 
GEF/EN-4P-0E 
 

Ploiesti, jud. Prahova 
 

str. Mihai Bravu  
nr. 276A, jud. Prahova 
telefon: 0244.526.099 
fax: 0244.210.314 
e-mail:o�ce@ge�l.ro 

 
(valabil pana la 

12.05.2024) 

performanta la foc: 
21A  și 89B; 
agent de stingere: 
pulbere ZX PD 
Standard N ABC 20 , 
producător  
Suzhou Wuyue 
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China; 
temperatura de lucru: 
[-300C ÷ 60 0C]; 
presiunea maxima 
admisa 18 bari la 600C  

106. STINGĂTOR portabil de 
incendiu cu 3kg pulbere, 
model P3-E 
nr. desen: 
GEF/EN-3P-0E 
 

SC GEFIL SA 
Str. Mihai Bravu nr. 276A 
Ploiesti, jud. Prahova 
 

SC GEFIL SA 
Ploieşti 
str. Mihai Bravu  
nr. 276A, jud. Prahova 
telefon: 0244.526.099 
fax: 0244.210.314 
e-mail:o�ce@ge�l.ro 

Seria C nr. 0060 
din 14.05.2019 

 
(valabil pana la 

13.05.2024) 

- EN 3-7:2004 + 
A1:2007 
performanta la foc: 
13A  și 55B; 
agent de stingere: 
pulbere ZX PD 
Standard N ABC 20 , 
producător  
Suzhou Wuyue 
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China; 
temperatura de lucru: 
[-300C ÷ 60 0C]; 
presiunea maxima 
admisa 18 bari la 600C  

România 

107. STINGĂTOR portabil de 
incendiu cu 2kg pulbere, 
model P2-E 
nr. desen: 
GEF/EN-2P-0E 
 

SC GEFIL SA 
Str. Mihai Bravu nr. 276A 
Ploiesti, jud. Prahova 
 

SC GEFIL SA 
Ploieşti 
str. Mihai Bravu  
nr. 276A, jud. Prahova 
telefon: 0244.526.099 
fax: 0244.210.314 
e-mail:o�ce@ge�l.ro 

Seria C nr. 0061 
din 14.05.2019 

 
(valabil pana la 

13.05.2024) 

- EN 3-7:2004 + 
A1:2007 
performanta la foc: 
8A  și 34B; 
agent de stingere: 
pulbere ZX PD 
Standard N ABC 20 , 
producător  
Suzhou Wuyue 
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China; 
temperatura de lucru: 
[-300C ÷ 60 0C]; 
presiunea maxima 
admisa 18 bari la 600C  

România 

108. STINGĂTOR portabil de SC GEFIL SA SC GEFIL SA Seria C nr. 0062 - EN 3-7:2004 + România 
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Studierea certificatului original, complet. 
În acest document se găsesc toate datele necesare 
pentru identificarea unui stingător de incendiu nou.

Se verifică fișa tehnică pusă la dispoziție de 
producător şi se confruntă cu certificatul şi produsul.

Atenție la numărul 
total al paginilor
certi�catului!



45WWW.APSIA.RO

STINGĂTOARE

Căntarirea unui stingător tip P3 și 
compararea cu desenul tehnic.

Măsurarea unui stingător tip P3 și 
compararea cu desenul tehnic.
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	 Declarația	de	conformitate	este	un	
document	emis	de	producător	și	societățile	
revânzatoare	care	spune	pe	scurt	că	produsele	
x,y,z	care	se	regăsesc	în	factura	nr.	…	din	data	
de…	corespund	din	punct	de	vedere	tehnic	cu	
certificatele	aferente	lor.	

	 Este	practic	un	document	prin	care	
producătorul	confirmă	pe	propria	răspundere	că	
produsele	pe	care	le	fabrică	și	livrează	respectă	
prescripțiile	tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	
acesta	vinde	legal	stingătoarele	de	incendiu.

	 Declarația	de	conformitate	trebuie	să	
contină	obligatoriu	următoarele	informații:

       - produsele livrate (model, cantitate);

       - lotul sau seriile stingătoarelor; 

       - denumirea și datele de contact ale 
producătorului;

       -  standardele și directivele aplicabile;

       -  Numerele de referință ale avizelor tip EN 
3-7:2004 + A1:2007 și/sau EN 1866-1:2008 și 
numerele certificatelor PED modul B;

       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis avizele precum și 
numărul CE atribuit producătorului în urma 
certificării produselor. 
 
Notă:	fiecare	laborator	acreditat	să	certifice	
produse	care	se	vând	pe	piața	UE	are	un	indice	
unic,	numărul	CE.	Exemplu:	CE0437	aparține	
Mirtec	S.A.,	numărul	CE0062	aparține	Bureau	
Veritas,	CE0035	aparține	TUV	Rheinland	etc.

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător	cât	și	de	firmele	
revânzătoare,	dacă	este	cazul.

	 Conform	OMAI	88/2012,	articolul	17:		
firmele	distribuitoare	au	la	rândul	lor	datoria	să	
verifice	înainte	de	procurarea	bunurilor	dacă	
producătorul	deține	certificate,	introducere	pe	
piață	și	dacă	marfa	pe	care	o	revinde	este	în	
conformitate	cu	acestea.

	 Structura	unei	declarații	de	conformitate	
este:

							1.	Producător	–	nume,	date	de	indentificare;

							2.	Certifică	pe	propria	răspundere	că	
produsele	din	factura	nr…..	/	data……	sunt	în	
conformitate	cu	cerințele	următoarelor	directive	/	
standarde;

							3.	Enumerarea	directivelor	și/sau	standardelor;

							4.	Modul	în	care	s-a	făcut	evaluarea	
conformității;

							5.	Numerele	certificatelor;

							6.	Emitentul	certificatelor;

							7.	Confirmarea	că	produsele	sunt	certificate	în	
conformitate	cu	OMAI	88/2012;

							8.	Mențiuni	despre	sistemul	de	management	
al	calității;

							9.	Data;

							10.	Semnătura	emitentului.

2.4.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
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 În cele ce urmează vom prezenta 
ce trebuie făcut pentru a avea siguranţa că 
lucrările de verificat, reparat și reîncărcat 
stingătoare au fost executate corespunzător:

 Înainte de a preda stingătoarele:

							a.	Verificați	ce	tipuri	și	modele	de	stingătoare	
aveți	în	dotare	(10	stingătoare	tip	P6,	model	P6-E,	
5	stingătoare	tip	P3	model	TMPD3S	etc)	pentru	a	
putea	fi	siguri	că	nu	s-au	schimbat	etichetele	sau	
chiar	stingătoarele.	Este	bine	să	existe	o	evidență	
a	acestora,	utilă	și	pentru	controalele	din	partea	
ISU,	inventarul	periodic,	gestiunea	de	active	etc.;

							b.	Nu	predați	stingătoarele	decât	în	baza	unui	
proces	verbal	de	predare-primire	în	care	să	fie	
trecute	exact	numărul,	tipurile	și	modelele	lor;

							c.	Întotdeauna	cereți	oferta	de	service	
defalcată:	preț	manoperă,	preț	piese	de	schimb,	
preț	încărcătură.	Nu	acceptați	niciodată	oferta	
generală	tip	“mentenanță	stingător	P6	=	x	lei”	care	
"include	tot"	pentru	că	în	realitate	nu	include	nimic.

							d.	Este	bine	dacă	din	stadiul	cererii	de	ofertă	
aveți	inventarul	stingătoarelor	făcut:	tipuri,	cantități	
și	modele.	Un	prestator	de	servicii	profesionist	
va	verifica	întotdeauna	dacă	poate	face	reparații	
și	reîncarcări	pe	anumite	modele	de	stingătoare	
adică	dacă	are	agreări	(licenţe)	de	service	de	la	
producători,	dacă	are	piese	și	încărcături	originale	
etc.	

							e.	Cereți	o	copie	a	certificatului	care	atestă	
că	persoanele	autorizate	de	CNSIPC	(angajaţi	ai	
firmei	ofertante)	pot	efectua	lucrări	de	verificat,	
reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	incendiu;

							f.	Cereți	o	copie	a	certificatului	care	atestă	că	
societatea	comercială	ofertantă	este	autorizată	
de	CNSIPC	pentru	a	efectua	lucrări	de	verificat,	
reparat	și	reîncărcat	stingătoare	de	incendiu.	
Verificați	ca	această	firmă	să	se	regasească	in	lista	
persoanelor	juridice	autorizate,	publicată	pe	www.

igsu.ro,	secțiunea	“Informații	Utile”.

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	procesul	verbal	de	primire	
corespunde	cu	procesul	verbal	de	predare	și	dacă	
stingătoarele	înscrise	(tipuri,	cantități	și	modele)	
sunt	aceleași	care	apar	in	documente;.

							b.	Cereți	întotdeauna	devizul	defalcat	al	
lucrărilor	(manoperă,	piese	şi	încărcături	înlocuite).	
Nu	acceptați	o	simplă	factură	“mentenanță	
stingător	P6	=	x	lei”;

							c.	Dacă	aveți	dubii	că	vi	s-au	înlocuit	piesele	
de	schimb	din	deviz,	puteți	cere	piesele	vechi	
înapoi,	întocmai	ca	la	service-urile	auto.	Acestea	
pot	fi	valorificate	(plastic,	cauciuc,	bronz);

							d.	Dacă	aveți	dubii	că	vi	s-a	înlocuit	
încărcătura,	puteți	cere	dovada	casării	acesteia.	
Agenții	de	stingere	folosiți	trebuiesc	neutralizați	
de	către	firme	autorizate	în	acest	domeniu	de	
activitate	și	care	emit	certificate	în	acest	sens.	
Dacă	aveți	dubii	de	exemplu	că	vi	s-au	schimbat	
1000	kg	de	pulbere,	puteți	cere	dovada	casării	
acestora.	În	lipsa	ei,	agentul	de	stingere	nu	a	fost	
schimbat	cu	siguranță.

							e.	Cereți	întotdeauna	certificatul	de	calitate	
pentru	lucrările	executate.	Acesta	trebuie	să	fie	
semnat	de	persoana	atestată	să	execute	lucrări	
de	verificare,	reîncărcare	și	reparare	stingătoare,	
drept	conferit	de	certificatul	acordat	de	CNSIPC.

 Împlinind toți acești pași, în calitate 
de beneficiar, înseamnă că ați făcut tot ce era 
posibil să nu fiți înselati de un prestator de 
servicii. 

 Important de reținut: toate principiile 
aplicabile service-ului de stingătoare sunt 
identice cu cele aplicabile service-urilor auto.

2.4.3 - RECEPȚIA CORECTĂ  A LUCRĂRILOR DE MENETENANŢĂ
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Exemplu de proces verbal de predare.

Exemplu de proces verbal de recepție.
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Deviz de lucrari cu manoperă, piese de schimb si incărcături.

Exemplu de factură corelată cu deviz de lucrări.



51WWW.APSIA.RO

STINGĂTOARE

Piese vechi care au fost schimbate în urma repararii stingătoarelor de incendiu.

Declaraţia de conformitate şi certificatul de calitate al lucrărilor.
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Model de agrement service emis de producător pentru un prestator de servicii
 de verificat, reparat si reîncărcat stingătoare de incendiu.

Certificat de competență emis de Ministerul Muncii pentru persoană fizică.
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Model de certificat emis de CNSIPC pentru executarea lucrărilor
 de verificare, reparare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu.
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	 Nu	vă	lăsaţi	păcăliţi	crezând	că	orice	
problemă	apare	în	perioada	de	garanţie	este	
exclusiv	imputabilă	producătorului	sau	prestatorului	
de	servicii.

 Conform Art. 10 din OMAI 138/2015 şi 
beneficiarii au anumite obligaţii, astfel:

							“(1)	Utilizatorul	stingătoarelor	de	incendiu	este	
responsabil	de	controlul	acestora	la	intervale	de	
cel	mult	o	lună.
							(2)	Controlul	presupune	verificarea	
următoarelor	elemente:
						a)	stingătorul	de	incendiu	este	amplasat	în	
locația	stabilită	prin	planurile	de	protecție	împotriva	
incendiilor;
							b)	stingătorul	de	incendiu	este	amplasat	astfel	
încât	marcajul	cu	tipul	stingătorului	de	incendiu	și	
instrucțiunile	de	utilizare	sunt	vizibile;
							c)	accesul	la	stingătorul	de	incendiu	nu	este	
blocat;
							d)	locul	de	amplasare	a	stingătorului	de	

incendiu	este	marcat;
							e)	presiunea	indicată	de	manometru	este	în	
intervalul	nominal	marcat	de	producător;
							f)	existența	și	integritatea	sigiliilor;
							g)	starea	de	încărcare	a	stingătorului	de	
incendiu,	prin	ridicare;
							h)	compatibilitatea	de	utilizare	a	stingătorului	
de	incendiu	cu	posibilele	focare	din	spațiul	protejat;
							i)	încadrarea	în	termenele	de	verificare/
reîncărcare	menționate	pe	etichetă,	după	caz.”

	 Mai	mult	decât	atât:	este	foarte	important	
să existe un document intern al societăţii prin	
care	să	faceţi	dovada	că	toate	aceste	puncte	au	
fost	efectuate	de	cadrul	tehnic	PSI.
	 În	situaţie	de	litigiu	(un	stingător	nu	a	
funcţionat	pentru	că	era	depresurizat),	firma	
producătoare	sau	prestatoare	de	servicii	poate	
invoca	articolul	10	și	în	situaţia	în	care	nu	există	un	
document	doveditor	că	toate	aceste	controale	au	
fost	făcute	de	către	beneficiar,	acesta	din	urmă	are	
șanse	mari	să-l	piardă.

2.5.1 - OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Model de document intern care demonstrează 
îndeplinirea obligațiilor beneficiarului în conformitate cu OMAI 138/2015.
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	 Sistemele	de	hidranţi	interiori	sunt	alcătuite	
din:

							-	O	componentă	care	face	racordarea	
furtunului	de	refulare	la	reţeaua	de	apă;
							-	Un	furtun	de	refulare;
							-	O	ţeavă	de	refulare;
							-	Un	tambur	metalic	pe	care	se	înfaşoară	
furtunul;
							-	O	cutie	de	metal	de	diverse	dimensiuni	care	
încastrează	tot	sistemul.

	 Prezenţa	cutiei	metalice	nu	este	
obligatorie:	există	şi	sisteme	de	hidranţi	interiori	
care	se	fixează	direct	în	nişa	peretelui.

	 Din	punct	de	vedere	al	furtunului	cu	care	
sunt	echipate	sistemele,	acestea	se	împart	în	două	
categorii:

       1. Sisteme de hidranţi cu furtun de refulare 
plat (standardizate conform EN 671-2:2012);

       2. Sisteme de hidranţi cu furtun de refulare 
semirigid (standardizate conform EN 671-
1:2012).

	 În	funcție	de	debitul	necesar,	diametrele	
interioare	ale	furtunurilor	de	refulare	pot	varia	
astfel:

							-	Furtun	plat	DN	(diametru	nominal)	25	și	DN	
52	mm;
							-	Furtun	semirigid	DN	19,	DN	25	și	DN	33	mm.

	 La	fel	ca	în	cazul	stingătoarelor,	sistemele	
de	hidranţi	interiori	reprezintă	un	întreg	alcătuit	
din	mai	multe	componente	certificate.	Necesarul	
de	sisteme	de	hidranți	interiori	(cantitate,	tip)	
pentru	dotarea	unui	anumit	obiectiv	este	stabilit	
în	proiectul	clădirii,	acesta	fiind	supus	P118/2	–	
2013	–	Normativ	privind	securitatea	la	incendiu	a	
construcţiilor.

 Conform P118:

       “4.1. Echiparea	tehnică	a	clădirilor,	
compartimentelor	de	incendiu,	spaţiilor,	cu	hidranţi	
de	incendiu	interiori,	se	realizează	la:

							a)	clădirile	închise	din	categoriile	de	
importanţă	excepţională	şi	deosebită	A	şi	B,	
încadrate	conform	legislaţiei	în	vigoare,	indiferent	
de	aria	construită	sau	desfăşurată	şi	număr	de	
niveluri;

							b)	clădiri	înalte	şi	foarte	înalte,	precum	şi	
clădiri	cu	săli	aglomerate,	indiferent	de	destinaţie,	
de	ariile	construite	şi	numărul	de	niveluri;

							c)	clădiri	de	învăţământ	cu	mai	mult	de	200	de	
utilizatori	sau	cele	cu	aria	construită	mai	mare	de	
600	m2	şi	mai	mult	de	3	(trei)	niveluri	supraterane;

							d)	clădiri	cu	destinaţie	de	cazare	a	elevilor,	
studenţilor,	sportivilor,	clădiri	de	turism/structuri	de	
primire	turistică	cu	funcţiuni	de	cazare	cu	mai	mult	
de	100	de	paturi	sau	cele	cu	aria	construită	mai	
mare	de	600	m2	şi	mai	mult	de	3	(trei)	niveluri.

							e)	clădiri	montane	cu	capacităţi	mai	mari	de	
100	de	paturi;

							f)	clădiri	pentru	sănătate/de	îngrijire	a	
sănătăţii,	supravegherea,	îngrijirea	sau	cazarea/
adăpostirea	copiilor	preşcolari,	bătrâni,	persoane	
cu	dizabilităţi	sau	lipsite	de	adăpost	cu	mai	mult	de	
100	de	persoane	sau	cele	cu	aria	construită	mai	
mare	de	600	m2	şi	mai	mult	de	3	niveluri.

3.1.1 - CLASIFICAREA SISTEMELOR DE HIDRANȚI INTERIORI

Sistem hidrant cu furtun plat.
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Sistem hidrant cu furtun semirigid.

							g)	clădirile,	compartimentele	de	incendiu	şi	
spaţiile	pentru	comerţ	cu	mai	mult	de	2	(două)	
niveluri	sau	cu	aria	construită	mai	mare	de	600	
m2;

							h)	clădiri	pentru	cultură	pentru	mai	mult	de	200	
de	persoane	sau	cele	cu	mai	mult	de	trei	niveluri	
supraterane	şi	aria	lor	construită	de	peste	600	m2;

							i)	clădiri	de	cult	cu	mai	mult	de	3	(trei)	niveluri	
supraterane	şi	aria	construită	peste	600	m2;

							j)	clădiri	administrative	cu	aria	construită	mai	
mare	de	600	m2	sau	mai	mult	de	4	(patru)	niveluri	
supraterane;

							k)	clădiri	închise	de	sport	cu	capacitatea	
maximă	simultană	mai	mare	de	300	utilizatori;

							l)	clădiri	sau	spaţii	de	producţie	şi/sau	
depozitare	în	care	se	utilizează	materiale	sau	
substanţe	combustibile,	cu	aria	desfăşurată	mai	
mare	de	600	m2;

							m)	depozite	cu	stive	înalte	(peste	6	m	
înălţime),	indiferent	de	aria	construită;

							n)	spaţii	subterane	publice	(cu	excepţia	
locuinţelor),	de	producţie	şi/sau	depozitare	
subterane	cu	aria	desfăşurată	mai	mare	de	600	
m2;

							o)	parcaje	subterane	conform	prevederilor	
reglementării	tehnice	în	vigoare;

							p)	parcaje	supraterane	cu	mai	mult	de	2	
(două)	niveluri	sau	cele	cu	aria	desfăşurată	mai	
mare	de	600	m2;

       4.2.	Enumerarea	de	la	art.	4.1.	nu	este	
limitativă,	investitorii	putând	stabili	necesitatea	
echipării	cu	hidranţi	interiori	de	incendiu	şi	pentru	
alte	tipuri	de	clădiri.

       4.12. Hidranii	de	incendiu	interiori	se	pot	
monta	aparent	sau	îngropat,	marcându-se	
corespunzător.

       4.15.	Nișele	hidranițlor	de	incendiu	interiori	
nu	trebuie	să	străpungă	pereții	rezistenți	la	foc,	pe	
cei	care	despart	încăperi	cu	risc	de	incendiu	diferit	
sau	care	delimitează	căi	de	evacuare.	În	cazul	
în	care	se	montează	în	nișă,	rezistența	la	foc	a	
peretelui,	după	montarea	nișei,	trebuie	să	rmână	
neschimbată.”
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	 Pentru	a	putea	produce	și	comercializa	
sisteme	de	hidranți	interiori,	acestea	trebuiesc	
mai	întâi	supuse	unui	proces	de	certificare	a	cărui	
menire	este	să	ateste	că	produsele	proiectate	
și	executate	de	o	anumită	societate	comercială	
corespund	cu	cerințele	standardelor	în	vigoare.

	 Astfel,	certificatele	sunt	de	două	feluri:

							-	În	conformitate	cu	EN	671-2:2012	pentru	
sistemele	cu	furtun	plat;

							-	În	conformitate	cu	EN	671-1:2012	pentru	
sistemele	cu	furtun	semirigid.

	 Pașii	pentru	obținerea	certificatelor	sunt:

       1. Procurarea componentei certificate	în	
conformitate	cu	EN:14540	(furtun	de	refulare);

       2. Procurarea de componente care nu 
necesită certificare separată	(robinet	hidrant,	
ţeavă	de	refulare,	tamburul	metalic,	cutia	de	
protecție	-	după	caz);

       3. Proiectarea și asamblarea unui model 
de sistem	folosind	componentele	menționate	mai	
sus;

       4. Testarea într-un laborator acreditat a	unui	
număr	de	2	-	3	de	mostre	de	sistem	(la	care	se	
adaugă	mostre	de	tablă	și	de	furtun	de	refulare)	
pentru	obținerea	certificării;

       5. Evaluarea controlului calității producției 
în fabrică (FPC) de	către	laboratorul	acreditat	
în	baza	unui	sistem	de	supraveghere	și	în	urma	
căruia	se	emite	un	raport	de	audit	anual.	

	 După	completarea	acestor	pași,	o	
companie	poate	produce	și	comercializa	în	mod	
legal	unul	sau	mai	multe	modele	de	sisteme	de	
hidranți	interiori.

 Conform P118:

							“4.16.	Hidranţii	de	incendiu	interiori	se	
echipează	cu	furtunuri	semirigide	sau	cu	furtunuri	
plate	şi	cu	ţevi	de	refulare	universale	montate	la	
extremităţile	furtunurilor	pentru	a	formă,	dirija	şi	
controla	jetul	de	apă	(standarde	de	referinţă	SR	
EN	671-1	sau	SR	EN	671-2).

       4.17. Furtunurile	semirigide	trebuie	să	aibă	
unul	din	următoarele	diametre	interioare:	19	mm;	
25	mm;	33	mm.	Diametrul	nominal	al	furtunului	plat	
nu	trebuie	să	depăşească	52	mm.	Fac	excepţie	
aplicaţiile	specifice	care	permit	alte	valori.

       4.18.	(1)	Lungimea	furtunului	semirigid	trebuie	
să	fie	de	maxim	30	m.

							(2)	Lungimea	furtunului	plat	trebuie	să	fie	de	
maxim	20	m.

							(3)	Fac	excepţie	aplicaţiile	specifice	care	
permit	alte	lungimi	ale	furtunurilor.

       4.19.	Ţeava	de	refulare	universală	trebuie	să	
permită	următoarele	poziţii	de	reglare:	închidere	
şi	jet	pulverizat	şi/sau	jet	compact.	Când	jetul	
pulverizat	şi	jetul	compact	sunt	condiţionate,	se	
recomandă	să	se	poziţioneze	jetul	pulverizat	între	
poziţia	de	închidere	şi	poziţia	jetului	compact.

       4.20.	Ţeava	de	refulare	universală	trebuie	
prevăzută	cu	un	robinet	de	închidere	a	alimentării	
cu	apă.	Robinetul	de	închidere	trebuie	să	fie	
cu	supapă	sau	de	alt	tip	cu	deschidere	lentă.	
Robinetul	trebuie	să	se	închidă	prin	acţionarea	
unei	roţi	de	manevră	în	sens	orar,	iar	sensul	de	
deschidere	trebuie	marcat.

       4.21.	Pentru	hidrantul	interior	de	incendiu	
echipat	cu	furtun	semirigid,	tamburul	trebuie	dotat	
cu	două	flanşe	circulare	cu	diametrul	maxim	de	
800	mm	şi	cu	sectoare	interioare	sau	cu	o	bobină	
cu	diametrul	minim	de	200	mm	pentru	furtunurile	
de	19	mm	şi	25	mm	şi	cu	diametrul	minim	de	280	
mm	pentru	furtunurile	de	33	mm.	Tamburul	trebuie	
să	se	rotească	în	jurul	axei	sale.”

3.1.2 - PROCEDURĂ DE AVIZARE SISTEME HIDRANȚI 
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Fragment dintr-un certificat de conformitate cu standardul EN 671-2.

       4.22. (1)	Suportul	de	furtun	plat	pentru	
hidrantul	interior	de	incendiu,	poate	fi:	cu	tambur,	
cu	furtun	pliat	de	două	sau	cu	furtun	bobinat.

							(2)	Tamburul	trebuie	să	se	rotească	în	jurul	
axei	sale	în	aşa	fel	încât	să	permită	desfăşurarea	
liberă	a	furtunului.	Tamburul	interior	trebuie	să	aibă	
diametrul	minim	de	70	mm,	cu	o	fantă	largă	de	cel	
puţîn	20	mm	în	care	se	aşează	cută	mediană	din	
lungul	furtunului.

       4.23. (1)	Cutiile	trebuie	prevăzute	cu	o	uşă	şi	
pot	fi	echipate	cu	o	încuietoare.	Cutiile	care	pot	
fi	zăvorâte,	trebuie	prevăzute	cu	un	dispozitiv	de	
deschidere	în	caz	de	urgenţă	care	să	fie	protejat	
cu	ajutorul	unui	material	transparent,	care	să	poată	
fi	spart	cu	uşurinţă.	Robinetul	de	închidere	cu	

supapă	înşurubat	până	la	capăt,	trebuie	poziţionat	
astfel	încât	să	permită	rămânerea	a	cel	puţin	35	
mm	spaţiu	liber	în	jurul	diametrului	exterior	a	roţii	
de	manevră.

							(2)	Dacă	dispozitivul	de	deschidere	în	caz	de	
urgenţă	este	protejat	printr-un	geam	frontal,	acesta	
trebuie	să	poată	fi	spart	cu	uşurinţă,	fără	a	exista	
riscul	de	a	lăsa	bucăţi	sau	corpuri	ascuţite	care	
să	poată	provoca	rănirea	celor	care	acţionează	
dispozitivul	de	deschidere	în	caz	de	urgenţă.

							(3)	Uşile	cutiilor	trebuie	să	se	deschidă	cu	
minimum	1700	pentru	a	permite	furtunului	să	fie	
mişcat	liber	în	toate	direcţiile.	Pentru	anumite	
condiţii	climatice	este	necesar	să	se	prevadă	cutia	
cu	găuri	cu	ventilare	corespunzătoare.”
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	 La	fel	ca	stingătoarele	de	incendiu,	
sistemele	de	hidranți	interiori	aparţin	unui	anumit	tip	
și	fiecare	în	parte	reprezintă	un	anumit	model.

 Tipul este categoria	din	care	unul	sau	mai	
multe	modele	fac	parte,	respectiv	sisteme	cu	furtun	
plat	și	sisteme	cu	furtun	semirigid.
 Modelul este un produs specific,	cu	
rețetă	și	nume	unice.	Exemple:	CH-63,	CH-95,	
LUX-ADS,	LUX-LC-1	etc.	Orice	model	de	sistem	se	
încadrează	într-un	anumit	tip.

	 Așadar,	se	citește	corect:	sistem	model	CH-
63,	tip	sistem	hidrant	interior	cu	furtun	plat.

	 Fiecare	model	de	sistem	are	rețeta	sa	
proprie.	De	exemplu,	un	sistem	CH-63	este	compus	
dintr-o	cutie	de	protecție	A,	un	furtun	B,	o	țeavă	de	
refulare	C,	etc.	Însă	un	sistem	tip	CH	93	poate	fi	
compus	dintr-o	cutie	de	protecție	X,	același	furtun	B	
și	aceeași	țeavă	de	refulare	C.	

	 Dacă	între	două	modele	diferă	unul	sau	
mai	multe	componente,	înseamnă	că	este	vorba	

de	două	produse	diferite.	Acest	lucru	presupune	
certificate,	denumiri	și	performanțe	tehnice	diferite.

	 Spre	deosebire	de	stingătoare,	un	certificat	
al	unui	sistem	poate	conține	mai	multe	componente	
de	același	tip,	modele	diferite.	Astfel,	un	sistem	
model	CH-93	care	are	o	anumită	dimensiune	a	
cutiei	de	protecție,	poate	fi	testat	folosind	3	modele	
diferite	de	racorduri	de	refulare,	5	modele	diferite	de	
furtunuri	de	refulare	și	2	modele	diferite	de	țevi	de	
refulare.	

	 În	situația	în	care	alcătuind	sistemul	și	
folosind	orice	mod	de	a	combina	componentele	
mai	sus	menționate	acesta	se	încadrează	în	rețeta	
de	preparare	descrisă	în	certificat,	înseamnă	că	
sistemul	se	încadrează	în	prevederile	standardului.	
Toate	componentele	care	au	fost	testate	sunt	listate	
în	anexa	tehnică	a	certificatului.

	 Citind	certificatul	de	conformitate	al	
sistemului	hidrant,	beneficiarul	are	acces	la	toate	
datele	tehnice	ale	acestuia	dar	și	ale	componentelor	
care	îl	alcătuiesc.

3.1.3 - REȚETA FIECĂRUI SISTEM

Fragment dintr-un certificat de conformitate pentru robineţii hidrant.
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Detaliere a informațiilor cuprinse într-un certificat de conformitate cu EN 671-2.

Detaliere a informațiilor cuprinse într-un certificat de conformitate cu EN 671-2.

SISTEME HIDRANȚI INTERIORI

Număr 
certi�cat,
modele

Date 
producător

Standard de
referință

Validitate și 
detalii
suplimentare 
certi�cat

Detaliere
componente

Performanțe
tehnice
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Fragment al unui certificat de conformitate cu EN 14540 (furtun de refulare).

Fragment al unui certificat de conformitate cu MSZ 1092 (racorduri STORZ).
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 DN	=	diametrul	nominal	al	furtunului	de	
refulare.	Pe	eticheta	sistemului	sunt	trecute	atât	
diametrul	interior	cât	și	cel	exterior	al	furtunului,	
însă	pentru	referință	se	folosește	diametrul	
nominal	(intern).

 Debitul	=	cantitatea	de	apă	minimă	și	
maximă	care	este	refulată	într-un	interval	de	60	de	
secunde	la	o	anumită	presiune.

 Presiunea de lucru (PN)	=	presiunea	
la	care	sistemul	hidrant	interior	funcționează	în	
parametri	optimi.	Presiunea	de	lucru	a	sistemului	
nu	poate	fi	mai	mare	decât	presiunea	de	lucru	a	
oricăreia	din	componentele	sale.

 Presiunea de spargere	=	presiunea	la	
care	furtunul	de	refulare	cedează.	Aceasta	trebuie	
să	fie	minim	2,5	x	presiunea	de	lucru.

 Temperatura de lucru (TS) =	plaja	de	
temperaturi	în	care	componentele	sistemului	
funcționează	în	parametri	optimi.	Plaja	de	
temperaturi	a	sistemului	trebuie	să	se	încadreze	
într-aceasta.	

 Codul componentelor	=	este	de	obicei	
numărul	desenului	tehnic	al	respectivei	piese.	
Fiecare	în	parte	are	un	desen	și	un	număr	unice	și	
sunt	listate	în	anexa	tehnică	a	certificatului.
 MPa	=	Mega	Pascal.	1	Mpa	=	10	bari.

 Marcaj robinet hidrant =	un	marcaj	de	
tipul	“	2”	PN16”	înseamnă:

							-	2”	=	diametrul	de	racordare	al	robinetului;
							-	PN	16	=	presiunea	nominală	16	bari.

 Marcajul racordului =	un	marcaj	de	tipul	
“C-52	2019	BOD	MSZ	1092”	înseamnă:

							-	C-52	–	racord	tip	C,	diametru	52	mm;
							-	2019	–	anul	de	fabricației;
							-	BOD	–	logo-ul	firmei	producătoare;
							-	MSZ	1092	–	standardul	de	referință;	

Marcajul furtunului de refulare	=	un	marcaj	de	
tipul	“EN	14540:2014-52-1,5(15)	2017	20m	–	DW-
DOP.	Nr.	2859/2017”	înseamnă:

							-	EN	14540:2014	–	standardul	pentru	furtun	
plat	compatibil	cu	sistemele	de	hidranți	interiori;
							-	52	–	diametrul	nominal	al	furtunului	de	
refulare;
							-	1,5	(15)	=	presiunea	maximă	de	lucru	a	
furtunului	1,5	MPa	sau	15	bari;
							-	2017	–	anul	producției	furtunului;
							-	20	m	=	lungimea	rolei	de	furtun;
							-	DW-DOP.	Nr.	2859/2017	=	numărul	de	
referință	al	certificatului	de	conformitate;
							-	La	toate	acestea	se	adaugă	și	informațiile	
despre	firma	producătoare	(logo,	denumire,	date	
de	contact).

 Marcajul țeavii de refulare	=	un	marcaj	
de	tipul	“OPEN/CLOSE	UNI	EN	671-2”	înseamnă:

							-	OPEN/CLOSE	–	poziția	de	închis/deschis	a	
țevii	de	refulare
							-	UNI	EN	671-2	–	standardul	pentru	sistemele	
de	hidranți	interiori	cu	furtun	plat	cu	care	modelul	
de	țeavă	de	refulare	este	în	conformitate

 Marcajele etichetei	=	Etichetele	trebuie	
să	fie	în	conformitate	cu	EN	671-1	sau	EN	671-2	
Etichetele	sistemelor	de	hidranți	interiori	trebuie	să	
cuprindă	informații	precum:

							-	Numărul	CE	al	laboratorului	care	a	emis	
certificatul	de	conformitate	al	sistemului	(EX:	
CE1299);
							-	Denumirea	și	datele	producătorului;
							-	Numărul	de	referință	al	certificatului	de	
conformitate;
							-	Numărul	standardului	de	referință;
							-	Tipul	și	modelul	sistemului;
							-	Diametrul	exterior	și	interior	furtun;
							-	Presiunea	de	lucru;
							-	Debitul	minim;
							-	Lungimea	furtunului;
							-	Tipul	țevii	de	refulare.

3.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE
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"2" PN16" - marcaj al robinetului 
de hidrant interior.

Marcaj al ţevii de refulare.

Marcajul furtunului de refulare certificat 
in conformitate cu EN 14540.

Exemplu de etichetă a unui sistem 
complet de hidranţi interiori.

IMPORTANT:

	 Sub	nicio	formă	informaţiile	de	pe	eticheta	sistemului	nu	trebuie	să	intre	în	conflict	
cu	informaţiile	de	pe	marcajele	componentelor	(presiuni,	temperaturi,	număr	de	referinţă	
etc.).	 Eticheta	 originală	 nu	 trebuie	 îndepărtată	 sau	 distrusă.	 Prestatorii	 de	 servicii	 au	
obligaţia	să	 lipească	etichetele	de	verificare	doar	 langă	eticheta	originală	şi	niciodată	
peste.	Beneficiarul	 trebuie	să	se	asigure	de	bunăstarea	si	existenţa	etichetei	originale	
a	producatorului,	în	caz	contrar,	sistemele	pot	fi	declarate	neconforme	având	în	vedere	
imposibilitatea	de	a	face	identificarea.
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 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informaţiile	disponibile	în	certificatele	
tuturor	componentelor	+	certificatul	sistemului	+	
eticheta	produsului	+	declarația	de	performanță	
emisă	de	producator	corespund;

							2.	Produsul	in	sine	corespunde	cu	toate	
informaţiile	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	componentelor	
(racord,	furtun	etc.)	–	practică	folositoare	mai	mult	
autoritaţilor	şi	laboratoarelor	certificate	pentru	a	
nu	acorda	validitate	unui	certificat	de	sistem	în	
situaţia	în	care	unul	sau	mai	multe	componente	au	
certificate	invalide	(expirate);

							-	Studierea	certificatelor	sistemelor	emise	de	
laboratoarele	acreditate	şi	ale	anexelor	acestora;

							-	Citirea	informaţiilor	de	pe	etichetă;

							-	Verificarea	validităţii	declaraţiei	de	
conformitate	emisă	de	producător.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Măsurarea	dimensiunilor	cutiei	de	protecţie	şi	
ale		furtunului	de	refulare;

							-	Verificarea	marcajelor	componentelor:	
robinet	hidrant,	racord	de	refulare,	furtun	
de	refulare,	ţeavă		de	refulare	si	stabilirea	
corespondenţei	acestora	cu	certificatul	sistemului	
sau,	după	caz,	cu	certificatele	fiecăreia	în	parte;

	 Produsele	sunt	neconforme	când	există	
unul	sau	mai	multe	conflicte	între	informaţiile	
din	documente	şi	produsul	în	sine	(marcaje,	
dimensiuni,	lungime	furtun	etc.).

 Un produs neconform este un furt,	iar	
păgubitul	este	beneficiarul.	Despre	acestea	temă	
există	mai	multe	informaţii	în	capitolul	despre	cum	
pot	fi	înșelați	beneficiarii.	

3.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fişei	 tehnice	oferită	de	producător	poate	fi	 irelevantă.	Aceştia	şi	 le	
compun	intern,	pot	scrie	şi	modifica	orice	informaţie	și	nu	sunt	verificate	şi	nici	validate	
de	autorităţi.	Sunt	dese	situaţiile	când	s-au	pus	falsuri	pe	piaţă	şi	fișele	tehnice	au	fost	
modificate	 pentru	 a	 corespunde	 cu	 produsul	 falsificat	 şi	 nu	 cu	 avizul	 acestuia.	 Doar	
certificatele	emise	de	laboratoarele	acreditate	conferă	siguranţa	şi	integritatea	informaţiei.
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Măsurarea dimensiunilor unei cutii pentru a 
se verifica corespondenţa cu certificatul şi fişa tehnică.
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Marcajele trebuie să corespundă: etichetă - certificat- factură - declaraţie de conformitate.
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 Verificarea sistemelor de hidranți 
interiori se face doar de către firme autorizate 
IGSU. Lista	acestora	este	prezentată	pe	site-ul	
www.igsu.ro,	secțiunea	“Informații	Utile”.	Pentru	
autorizarea	unei	societăți	comerciale,	aceasta	
trebuie	să	dispună	de	personal	calificat	pentru	
lucrările	de	verificare	și	reparare	a	instalațiilor	
de	stingere	a	incendiilor	și	de	dotările	necesare.	
Procedurile	de	lucru	sunt	normate	în	P118/2	2013.	

	 La	fel	ca	în	cazul	stingătoarelor,	sistemele	
de	hidranți	interiori	care	pot	fi	verificate	și	
reparate	sunt	cele	certificate	și	cele	cărora	li	se	
poate	face	identificarea.	Sistemele	neconforme	
trebuiesc	înlocuite.	La	fel	se	întâmplă	și	în	cazul	
componentelor	neconforme	care	pot	apărea	
în	structura	unui	anumit	sistem	conform	și	
identificabil.

	 Fiecare	sistem	de	hidranți	interiori	trebuie	
să	aibă	un	certificat	emis	de	un	laborator	acreditat	
(în	conformitate	cu	EN	671-1	sau	EN671-2)	și	o	
anexă	tehnică	unde	sunt	descrise	componentele.	
De	asemenea,	el	trebuie	să	aibă	și	eticheta	
originală	a	producătorului	în	baza	căreia	i	se	poate	
face	identificarea.	Firmele	prestatoare	de	servicii	
nu	au	nevoie	de	agreare	din	partea	producătorului	
sistemelor	de	hidranţi	pentru	a	putea	executa	
operațiile	de	verificare	și	reparare.

	 În	situația	în	care	una	sau	mai	multe	

componente		trebuie	înlocuite,	firma	prestatoare	
de	servicii	face	o	propunere	beneficiarului	în	acest	
sens.	Este	la	latitudinea	acestuia	din	urmă	dacă	va	
înlocui	componenta/componentele	în	nume	propriu	
sau	dacă	va	apela	tot	la	societatea	comercială	
care	a	făcut	verificarea	sistemului.

	 În	oricare	din	scenarii,	și	întocmai	ca	
la	stingătoare,	componenta	înlocuită	trebuie	
să	fie	la	fel	cu	cea/cele	declarate	în	certificatul	
de	conformitate	al	sistemului,	și	nu	cu	una	
asemănătoare.	Rețeta sistemului trebuie 
respectată întocmai.

	 Fiecare	componentă	are	codul	și/sau	
denumirea	ei,	cod	care	trebuie	să	se	regăsească	
în	toate	documentele	începând	cu	factură	emisă	
de	producător	către	firma	prestatoare	de	servicii	și	
terminând	cu	documentele	care	ajung	la	beneficiar	
(deviz	de	lucrări,	certificat	de	calitate	etc.).
Pe	scurt,	sistemele	de	hidranți	interiori	asupra	
cărora	pot	fi	efectuate	operațiuni	de	verificat	și	
reparat	sunt:

							-	Toate	sistemele	avizate	conform	EN	671-
1:2012	sau	EN	671-2:2012	cu	certificate	valide;

							-	Toate	sistemele	avizate	conform	EN	671-
1:2012	sau	EN	671-2:2012	cu	certificate	expirate	
însă	pentru	care	se	găsesc	încă	componente	de	
schimb	originale;

3.2.1 - VERIFICARE SISTEME / ÎNLOCUIRE COMPONENTE

Exemple de sisteme de hidranţi interiori neconformi atât din punct 
de vedere scriptic (necertificaţi) cât şi faptic (inutilizabili).
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							-	Toate	sistemele	de	hidranţi	interiori	care	
respectă	punctele	de	mai	sus	şi	au	eticheta	
originală	intactă	pentru	ca	firmele	prestatoare	de	
servicii	să	poată	face	identificarea	producătorului,	
componentelor	de	schimb,	numărului	de	referinţă	
etc.

 Conform P118:

       “27.3. La	exploatarea	instalațiilor	de	stingere	
a	incendiilor	trebuie	să	se	respecte	prevederile	
prezentului	normativ,	ale	Normelor	Generale	
de	apărare	împotriva	incendiilor,	aprobate	prin	
Ordinul	ministrului	administrației	și	internelor	
nr.163/2007,	instrucțiunile	de	exploatare	și	
mentenanță	prevăzute	în	proiect,	precum	și	
prevederile	din	specificațiile	și	fișele	tehnice	ale	
aparatelor,	utilajelor,	echipamentelor,	materialelor	
și	substanțelor	de	stingere	date	de	producător.

       27.4. Exploatarea	instalațiilor	de	stingere	a	
incendiilor,	cuprinde	următoarele	operații:

							a)	controlul,	verificarea	și	mentenanța	
instalațiilor,	pentru	asigurarea	funcționării	lor	
eficiente,	la	parametrii	proiectați,	în	caz	de	
incendiu;	

							b)	revizia	tehnică;	

							c)	repararea	instalațiilor	de	stingere	a	
incendiilor”	

	 Spre	deosebire	de	stingătoare,	P118	nu	
cuprinde	o	secțiune	în	care	se	fie	explicată	clar	
scoaterea	din	uz	a	sistemelor	de	hidranți	interiori	și	
inlocuirea	acestora	cu	unii	certificați	și/sau	care	pot	
fi	identificați.	Prescripția	gravitează	în	jurul	ideii	de	
“performanță	prevazută	în	proiect:

 Implicit însă, luând în considerare 
existența standardelor europene, sistemele 
de hidranți interiori care se regăsesc în 
dotarea beneficiarilor, trebuie să fie obligatoriu 
certificate.

       “27.10. Revizia	instalațiilor	de	stingere	a	
incendiilor,	se	face	periodic,	conform	specificațiilor	
menționate	la	fiecare	element	al	instalației	și	are	
ca	scop	cunoașterea	stării	tehnice	a	instalațiilor	
la	un	anumit	moment,	în	vederea	luării	măsurilor	
care	să	asigure	funcționarea	acestora	în	caz	de	
incendiu,	la	parametrii	proiectați.	

       27.11. Reparațiile	și	reviziile	tehnice	ale	
instalațiilor	de	stingere	a	incendiilor	se	efectuează	
numai	de	către	personal	autorizat	conform	legii.	

       27.12.	În	cazul	reabilitării	tehnice	a	instalațiilor	
de	stingere	a	incendiilor,	unele	elemente	
componente	ale	acestora	sunt	înlocuite	sau	
reparate,	pentru	a	asigura	funcționarea	lor	la	
parametrii	prevăzuți	în	proiect.”
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 Conform P118:

       “28.1. (1)	Hidranţii	de	incendiu	-	interiori	şi	
exteriori	-	trebuie	menţinuţi	permanent	în	stare	
de	funcţionare.	În	acest	scop,	utilizatorul	trebuie	
să	desemneze	o	persoană	care	să	efectueze	
verificarea	instalaţiei	de	hidranţi	periodic,	în	funcţie	
de	condiţiile	de	mediu	şi	de	risc	de	incendiu,	dar	
cel	puţin	săptămânal.
							(2)	La	hidranţii	interiori	se	urmăreşte,	în	
principal:

							a)	modul	de	manevrare	a	robinetelor,	
urmărindu-se	ca	deschiderea,	respectiv	închiderea	
să	se	facă	uşor	şi	complet;
							b)	starea	furtunului	să	fie	corespunzătoare	din	
punct	de	vedere	calitativ,	astfel	încât	să	nu	cedeze	
la	presiunea	apei;
							c)	accesul	la	hidranţi	să	fie	permanent	liber;	
în	acest	scop	nu	se	depozitează	materiale	în	faţa	
hidranţilor	sau	pe	hidranţi;
							d)	să	nu	fie	descompletat;
							e)	să	nu	fie	defecte	evidente,	scurgeri	sau	
corodări;
							f)	marcarea	să	fie	lizibilă	şi	corectă.

							(2)	Persoana	desemnată	trebuie	să	ia	imediat	
acţiunile	corective	necesare.
       
       28.2. Persoanele	care	lucrează	în	încăperi	
prevăzute	cu	hidranţi	de	incendiu	interiori	trebuie	
să	cunoască	modul	de	folosire	a	acestora.

       28.3.	(1)	Beneficiarul	trebuie	să	încheie	
un	contract	cu	o	persoană	fizică	sau	juridică	
autorizată,	în	condiţiile	art.	27.8,	pentru	efectuarea	
unui	program	de	verificări	şi	mentenanţă,	cel	puţin	
semestrial,	care	include	verificarea	funcţionării	cu	
furtunul	derulat	complet,	sub	presiune,	urmărind	
următoarele	aspecte:
							a)	furtunul	nu	este	corodat,	nu	sunt	scurgeri,	
deformări,	distrugeri,	crăpături,	pe	întreaga	
lungime;	în	cazul	unui	semn	de	defect,	furtunul	se	

înlocuieşte	imediat	cu	un	alt	furtun
încercat	la	presiunea	de	lucru	maximă;
							b)	dispozitivele	de	fixare	sunt	solide	şi	
nedeteriorate;
							c)	debitul	de	apă	este	continuu	şi	suficient	
(se	recomandă	utilizarea	unui	debitmetru	şi	a	unui	
manometru);
							d)	sistemul	de	derulare	funcţionează	uşor;
							e)	ţeava	funcţionează	corespunzător.

							(2)	Dacă	este	necesară	o	reparaţie	urgentă,	
se	afișează	inscripţia	DEFECT	şi	se	informează	
imediat	persoană	competentă	pentru	a	lua	măsuri	
alternative	de	protecţie.
							(3)	La	fiecare	cinci	ani	toate	furtunurile	trebuie	
presurizate	la	presiune	maximă	de	lucru.

       28.4.	La	hidranţii	de	incendiu	exteriori	se	
verifică:
							a)	starea	tehnică	a	cutiilor	de	protecţie,	
înlocuindu-se	cele	deteriorate	datorită	
circulaţiei	autovehiculelor	sau	a	unor	intervenţii	
necorespunzătoare;
							b)	gradul	de	etanşeitate	a	garniturilor;
							c)	existenţa	indicatoarelor	de	marcare	a	
hidranţilor.

       28.5. (1)	De	pe	hidranţii	amplasaţi	în	spaţiile	
verzi	se	înlătură	pământul	şi	iarba,	astfel	încât	
poziţia	lor	să	fie	uşor	de	identificat	în	orice	
moment.	În	acelaşi	scop,	pe	timpul	iernii	după	
fiecare	ninsoare,	se	înlătură	zăpada	de	pe	cutiile	
hidranţilor.

							(2)	În	cazul	efectuării	unor	lucrări	
(modernizarea	unor	căi	de	acces,	săpături	la	
diverse	reţele,	etc.)	se	urmăreşte	permanent	că	
hidranţii	subterani	să	nu	fie	acoperiţi	cu	beton,	
asfalt,	etc.	sau	să	fie	blocaţi	prin	parcare.

       28.6.	Defectele	frecvente	ale	hidranţilor	de	
incendiu	şi	modul	de	remediere	a	acestora	sunt	
prezentate	în	tabelul	28.1:”

3.2.2 - ETAPELE SERVICE-ULUI HIDRANȚILOR INTERIORI
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Tipul de defecte Elemente 
componente 

Acțiuni si remediere 

1. Absență capac de manevră, capac 
robinet; 

2. Racord defect; 
3. Garnituri deteriorate sau lipsa acestora; 
4. Absență roată de manevră; 
5. Scurgeri ale robinetelor. 

Robinet hidrant, 
racord furtun 

1. Înlocuire; 
2. Reparație; 
3. Înlocuire; 
4. Montare; 
5. Înlocuire sau reparare. 

6. Blocarea hidranților 
7. Modul de manevrare usoară a robinetelor 

(închidere, deschidere) – operare 
necorespunzătoare. 

 6. Înlăturarea materialelor 
depozitate pe hidranți 
și/sau în fața acestora; 

7. Reparare. 
1. Deteriorări (tăieturi, crăpături, etc.) 
2. Racorduri deteriorate; 
3. Garnituri defecte sau deteriorate; 
4. Furtun neracordat la robinet. 

Furtun de 
refulare 

1. Înlocuire; 
2. Înlocuire sau reparare; 
3. Înlocuire; 
4. Racordare. 

1. Lipsa țevii de refulare; 
2. Garnitură lipsă sau deteriorată; 
3. Țeavă deteriorată; 
4. Țeava nu operează corespunzător. 

Țevi de refulare 1. Înlocuire; 
2. Înlocuire; 
3. Înlocuire; 
4. Reparații sau înlocuire. 

1. Verificarea tuturor condițiilor referitoare 
la coroziunea ori deteriorarea 
elementelor componente; 

2. Ușa cutiei nu se deschide complet; 
3. Geamul ușii este crăpat sau spart; 
4. Absența dispozitivului pentru spart; 

geamuri în caz de intervenție;  
5. Blocarea accesului la hidranți; 
6. Verificarea tuturor elementelor; 

componente (robinet hidrant interior, 
furtunuri și țevi de refulare, stingătoare). 

Cutie hidrant 1. Repararea sau înlocuirea 
elementelor componente 
sau a întregii cutii; 

2. Reparare; 
3. Înlocuire; 
4. Reparare sau înlocuire; 
5. Echipare cu dispozitiv; 
6. Înlaturarea obiectelor sau 

materialelor depozitate; 
7. Înlocuirea oricărui 

element defect și 
echiparea cu cele care nu 
există. 

 

	 Înainte	de	începerea	operațiunilor	de	
verificare	și	reparare	a	sistemelor	de	hidranți	
interiori,	firmele	autorizate	trebuie	să	facă	
identificarea	lor.	Această	etapă	se	realizează	
citind	informațiile	de	pe	eticheta originală a 
producătorului care trebuie să existe, să fie 
vizibilă  şi să conțină informații precum:

							-	Numărul	CE	al	laboratorului	care	a	emis	
certificatul	de	conformitate	al	sistemului	(ex:	CE	
1299);
							-	Denumirea	și	datele	de	contact	ale	
producătorului;
							-	Numărul	de	referință	al	certificatului	de	
conformitate;
							-	Numărul	de	referință	al	standardului;

							-	Tipul	și	modelul	sistemului;
							-	Diametrul	exterior	și	interior	al	furtunului	de	
refulare;
							-	Presiunea	de	lucru;
							-	Debitul	minim;
							-	Lungimea	furtunului;
							-	Tipul	țevii	de	refulare.

	 Cunoscând	informațiile	de	mai	sus,	
verificatorul	(dar	și	beneficiarul)	știu	componentele	
care	intră	în	dotarea	sistemului	în	cazul	în	care	
este	necesară	înlocuirea	uneia	sau	mai	multora.
 
	 De	aceea,	este	critic	ca	eticheta	originală	
să	nu	fie	îndepărtată,	distrusă	sau	acoperită.	
Altminteri	sistemul	este	neidentificabil.	

3.2.3 - IDENTIFICARE ȘI MARCAJE
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Fragment dintr-un certificat de conformitate al unui sistem hidrant interior

Eticheta unui sistem de hidrant interior  
conformă cu standardul EN 671-2.

		 Producătorul	(sau	distribuitorul	acestuia)	
este	obligat	să	livreze	sistemele	de	hidranți	interiori	
însoțite	de	această	etichetă.	Cealaltă	care	atestă	
verificarea/repararea	sistemului	va	trebui	lipită	în	
completarea	etichetei	originale	a	producătorului	

și	sub	nicio	formă	nu	o	va	înlocui	pe	această	din	
urmă.	De	asemenea,	este	important	că	informațiile	
de	pe	etichetă	să	corespundă	cu	informațiile	din	
certificatul	de	conformitate	al	produsului	și	cu	
marcajele	componentelor	sistemului.
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	 În	cazul	înlocuirii	de	componente	ale	
sistemului	de	hidrant	interior,	firmele	prestatoare	
de	servicii	trebuie	să	folosească	pentru	fiecare	
model	de	sistem	certificat,	doar	componentele	
originale	care	au	alcătuit	prototipurile	avizate	și	
care	sunt	prezentate	în	certificatele	originale.	

 Fiecare componentă are codul ei. 
Acesta ar trebui să se regăsească în toată 
documentația aferentă circuitului: 

-								În	factură	+	declarația	de	conformitate	emisă	

de	producător	la	comercializarea	lor;

							-	În	devizul	care	trebuie	emis	către	beneficiar	
pentru	justificarea	lucrărilor	de	mentenanță	
executate;

							-	În	intrările	și	ieșirile	firmei	producătoare	dar	
și	a	firmei	prestatoare	de	servicii.

	 Astfel,	se	va	scrie:	“furtun	de	refulare	
Bodtech	tip	C52	în	conformitate	cu	certificat	nr.	
0022/104/2016	emis	de	TSU	Piestany”

3.2.4 - COMPONENTE ORIGINALE

Fragment dintr-un certificat de conformitate unde sunt descrise
componentele sistemului hidrant interior

Marcaj corect al unui furtun certificat EN 15450, parte componentă
 a unui sistem hidrant interior certificat.
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	 Toate	neregulile	și	abaterile	de	la	lege	din	
piața	PSI	influențează	negativ	beneficiarii:

       1. Economic	(beneficiarii	sunt	cei	care	
suportă	costurile);

       2. Direct (beneficiarii	riscă	în	faţa	unor	
pericole	pe	care	adesea	le	minimizează).

	 În	ceea	ce	privește	sistemele	de	hidranți	
interiori,	vom	enumera	cele	mai	frecvente	
modalități	de	a	înșela	beneficiarii:

       A. Comercializarea de produse neconforme

	 Un	sistem	hidrant	interior	neconform	este	
acela	care:
							1.	Fie	nu	are	certificat	de	conformitate;
							2.	Fie	nu	respectă	rețeta	de	preparare	
descrisă	în	certificat.

	 Există	firme	care	asamblează	sisteme	
de	hidranți	interiori	neconforme	folosind	diverse	
componente	care	sunt	alese	pe	criteriul	“cele	mai	
ieftine”	și	care	nu	au	legătură	cu	certificatul	de	
conformitate.

	 Astfel,	un	sistem	compus	din	cea	mai	
ieftină	cutie	căreia	i	se	adaugă	cel	mai	ieftin	furtun	
și	cel	mai	ieftin	racord	împreună	cu	cea	mai	ieftină	
țeavă	de	refulare	este	un	produs	necertificat	
(neconform).

	 La	fel	de	gravă	este	situația	în	care	se	
folosește	certificatul	de	conformitate	al	unui	model	
anume,	însă	în	realitate	se	livrează	un	sistem	
diferit,	alcătuit	din	componente	necertificate	sau	
care	nu	corespund	rețetei	de	preparare.

	 Producătorii	care	livrează	sisteme	de	
hidranți	interiori	conforme	lipesc	eticheta	lor	
originală	și	emit	o	declarație	de	conformitate	
(performanță).	Produsele	necertificate	nu	dețin	
aceste	două	elemente.

	 De	asemenea,	este	interzisă	
comercializarea	de	cutii	hidrant	neechipate	
precum	la	fel	de	adevărat	este	că	acestea	nu	
se	pot	certifica	independent	de	sistem.	Singura	
componentă	care	poate	fi	certificată	separat	este	
furtunul	de	refulare.

       B. Falsa identificare

	 Primul	pas	înaintea	începerii	lucrărilor	de	
verificare	și	reparare	ale	sistemelor	de	hidranți	
este	identificarea	lor.	Acest	lucru	presupune	în	
mod	automat	existența	etichetei	originale	pusă	de	
producător.	Identificarea	servește	la:

							1.	Verificarea	conformității	sistemului	cu	
standardele	prin	intermediul	certificatelor;

							2.	Cunoașterea	componentelor	de	schimb	
care	alcătuiesc	sistemul,	în	situația	în	care	este	
nevoie	de	înlocuiri.

	 Unii	prestatori	de	servicii	ignoră	acest	pas	
și	execută	lucrări	de	verificare,	reparare	și	înlocuire	
de	componente	ale	sistemelor	de	hidranți	interiori	
necertificate	și/sau	neidentificate.

	 Consecința	directă	a	acestui	fapt	este	
oferirea	unei	garanții	pentru	un	produs	despre	
care	nu	se	știe	nimic	(certificate,	componente),	
nici	măcar	dacă	satisface	performanțele	necesare	
funcționarii,	conform	P118	și	standardelor	EN.

       C. Verificarea sistemelor fără a înlocui 
componentele / Înlocuirea cu componente 
necertificate

	 Există	situații	în	care	manopera	de	
verificare	se	execută	superficial	și	chiar	dacă	se	
constată	anumite	componente	defecte	și	aflate	în	
imposibilitatea	de	a	fi	reparate,	acestea	sunt	lăsate	
la	locul	lor	și	nu	sunt	prevăzute	în	necesarul	de	
înlocuire.

3.3.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?
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	 Totodată	există	și	situații	în	care	unele	
componente	sunt	înlocuite,	însă	nu	cu	cele	
originale	(conform	anexei	certificatului	de	
conformitate),	ci	cu	altele	oarecare,	de	obicei	cele	
mai	ieftine.

	 Astfel,	un	furtun	de	refulare	original	și	
certificat	conform	EN	14540	poate	fi	înlocuit	(în	
neștiința	de	cauză	a	beneficiarului)	cu	un	furtun	
necertificat	cu	performanțe	tehnice	mult	inferioare	
primului.	Fenomenul	este	valabil	și	pentru	celelalte	
componente.

	 De	aceea	este	bine	că	beneficiarul	să	facă	
înlocuirile	în	nume	propriu.	La	achiziționarea	lor,	
acesta	trebuie	să	se	asigure	(atât	din	documentație	
cât	și	din	recepția	materialelor)	că	ele	corespund	
cu	certificatul	original	al	sistemului	de	hidrant	
interior	pentru	care	se	face	înlocuirea.

       D. Manoperă fictivă

	 Există	situații	în	care	manopera	de	
verificare	nu	se	execută	deloc,	firma	prestatoare	
de	servicii	lipind	doar	eticheta	de	verificat	fără	să	
urmeze	nici	unul	din	pașii	prevăzuți	de	P118.

	 De	obicei	acest	lucru	se	vede	în	primul	
rând	în	cazul	ofertării	cu	prețuri	de	verificare	
neobișnuit	de	scăzute.	Este	ideal	ca	în	timpul	
verificărilor	sistemelor	de	hidranți	interiori	
reprezentanții	prestatorului	de	servicii	să	fie	asistați	
de	un	cadru	tehnic	din	partea	beneficiarului	care	în	
prealabil	să	ia	la	cunoștință	informațiile	necesare	
prevăzute	în	P118.

       E. Componente fictive

	 Deși	un	fenomen	des	practicat	în	cazul	
stingătoarelor	de	incendiu,	componentele	fictive	
(înlocuirea	scriptică	de	componente)	se	întâlnesc	
mai	rar	în	cazul	sistemelor	de	hidranți	interiori	

deoarece:

							-	Înlocuirea	de	componente	nu	se	face	
automat,	ci	în	baza	unei	constatări	realizate	în	
urma	verificării;

							-	Beneficiarul	poate	alege	să	înlocuiască	
componentele	în	nume	propriu.

	 În	mod	normal,	în	urma	verificării	și	
a	constatării	unor		componente	defecte	care	
trebuiesc	înlocuite,	prestatorul	de	servicii	
întocmește	beneficiarului	un	necesar.	Acesta	din	
urmă	poate	opta	să	încredințeze	înlocuirea	lor	
firmei	prestatoare	sau	le	poate	schimba	în	regie	
proprie.

	 Sub	nicio	formă	nu	trebuiesc	acceptate	
înlocuiri	de	componente	în	absența	unui	necesar	
întocmit	în	urma	operațiunilor	de	verificare.

       F. Nu se emit devize

	 În	mod	normal,	justificarea	lucrărilor	
de	verificat	și	reparat	ale	sistemelor	de	hidranți	
interiori	se	face	printr-un	deviz	identic	cu	cel	pe	
care-l	pun	la	dispoziție	service-urile	auto.	Din	acest	
document	trebuie	să	reiasă	separat	manopera	de	
verificare,	manopera	de	reparare	și	eventualele	
componente	ce	necesită	înlocuire.

	 În	situația	existenței	unei	facturi	cu	o	
singură	poziție	“mententanţă	sisteme	hidranți	
interiori”	care	“cuprinde	tot	inclusiv	câteva	
componente	înlocuite”	această	este	de	obicei	o	
înșelătorie	care	încarcă	beneficiarul	cu	un	cost	
artificial.

	 Toate	tipurile	de	manoperă,	piese	și	
componente	trebuie	să	reiasă	separat	din	devizul	
de	execuție	al	lucrărilor.



75WWW.APSIA.RO

SISTEME HIDRANȚI INTERIORI

Factură incompletă care nu menționează decât "servicii mentenanță hidranți interiori".

	 Lipsa	devizului	care	să	demosntreze	exact	
înlocuirea	a	X	racorduri,	Y	furtunuri	și	Z	țevi	de	
refulare	înseamnă	că	prestatorul	de	servicii	nu	are	
neapărată	nevoie	de	intrări	pe	respectivele	piese	
(deci	poate	face	înlocuiri	strict	scriptice)	deoarece:

							-	Raportat	la	beneficiar:	toate	costurile	sunt	
incluse	în	prețul	facturii,	inclusiv	componentele;

							-	Raportat	la	ANAF:	beneficiarul	nu	a	avut	
nevoie	decât	de	verificare,	nu	s-a	înlocuit	nimic.

       G. Etichete false

	 Chiar	dacă	la	momentul	redactării	acestui	
material	nu	cunoaștem	incidente	în	care	s-au	
falsificat	etichete	de	producător	și	s-au	lipit	pe	
sisteme	neconforme	pentru	a	justifica	o	falsă	
identificare	şi	pentru	a	prelungi	viața	respectivului	
produs	neconform,	vom	aduce	în	discuție	acest	
aspect	și	în	cursul	acestui	capitol

	 Așa	cum	am	arătat	anterior,	în	cazul	

stingătoarelor,	fenomenul	de	falsificare	a	
etichetelor	de	producător	și	lipirea	lor	pe	produse	
neconforme	a	avut	o	amploare	destul	de	ridicată	în	
anii	2017-2018.

	 Este	de	asemenea	știut	că	în	perioada	
anterioară	apariției	standardelor	EN	671-1	și	
EN671-2	(2012)	toate	sistemele	de	hidranți	
interiori	au	fost	asamblate	folosind	componente	
necertificate	de	la	diverși	furnizori,	acestea	
devenind	neconforme	începând	cu	anul	2012.	

	 Apariția	standardelor	mai	sus	menționate	
nu	a	stopat	însă	fenomenul	de	instalare	a	
sistemelor	neconforme.	Acesta	nu	este	pe	deplin	
oprit	nici	în	2020.

	 Este	foarte	important	ca	beneficiarul	să	
cunoască	ce	fel	de	tipuri	de	sisteme	are	în	dotare:	
dacă	sunt	certificate	sau	nu,	dacă	au	etichetele	
originale	ale	producătorilor	și	care	sunt	aceștia.	
Este	cea	mai	eficientă	cale	de	a	se	feri	de	etichete	
false.
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Deviz de execuţie lucrări unde manopera şi componentele înlocuite sunt scrise defalcat.

 În cele ce urmează va prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a evita recepția și 
dotarea cu sisteme de hidranți neconforme.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-vă	că	produsul	ofertat	(modelul)	
are	certificat	de	conformitate	cu	EN	671-1:2012	
sau	EN	671-2:2012”;
							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	ale	produsului:	certificat	emis	
de	laborator	autorizat,	anexele	tehnice	ale	
certificatului	(să	existe	toate	cele	“2/2”	pagini),	
desenele	tehnice	ale	componentelor	și	codurile	lor	
(după	caz);
							c.	Cereți	fișa	tehnică	a	producătorului	pentru	
respectivele	modele;
							d.	Confruntați	informațiile	din	fișa	tehnică	a	
producătorului	cu	informațiile	din	documentele	
originale;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	informațiile	de	pe	
etichetă	(producător,	număr	de	referință,	nr	CE,	
caracteristici	tehnice,	model)	sunt	aceleași	cu	
informațiile	din	certificatul	original	+	anexele	
tehnice	ale	acestuia	+	desenele	componentelor	
+	fișa	tehnică	a	produsulul	+	declarația	de	
conformitate	a	producătorului;
							b.	Măsurați	dimensiunile	cutiei	de	protecție	și	
ale	furtunului	de	refulare	să	fie	aceleași	cu	cele	din	
fișa	tehnică	și	certificate;
							c.	Verificați	marcajele	de	pe	robinetul	hidrant,	
racordul	de	refulare,	furtunul	de	refulare,	țeava	de	
refulare;
							d.	Verificați	declarația	de	conformitate	emisă	
de	producător;

 Dacă toate cele de mai sus se verifică și 
informațiile corespund, înseamnă că produsul 
este conform.

3.4.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
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Marcajele trebuie să corespundă: factură - declarație de conformitate - certificat - etichetă.
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Model de declaraţie de conformitate al unui sistem hidrant interior.

	 Declarația	de	conformitate	sau	declaraţia	
de	performanţă	este	un	document	emis	la	
comercializarea	sistemului	hidrant	care	spune	
pe	scurt	că	produsele	x,y,z,	care	se	regăsesc	în	
factura	nr.	…	din	data	de…,	corespund	din	punct	
de	vedere	tehnic	cu	certificatele	aferente	lor.	

	 Este	un	document	prin	care	producătorul	
confirmă	pe	propria	răspundere	că	produsele	pe	
care	le	fabrică	și	livrează	respectă	prescripțiile	
tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	acesta	vinde	
legal	marfa	pe	piaţă.

	 În	cazul	sistemelor	de	hidranţi	interiori,	
declaraţia	de	conformitate	trebuie	să	conţină	
următoarele	informaţii:

       - produsele livrate (model, cantitate) din 
factura cu numarul.... din data de......;

       - marcajul CE; 

       - denumirea și datele de contact ale 
producătorului;

       - standardele și directivele aplicabile;

       - numerele certificatelor tip EN 671-1:2012 
si/sau EN 671-2:2012;

       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis avizele;

       - caracteristicile tehnice şi performanţele 
produsului.

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător	cât	și	de	firmele	
revânzătoare,	dacă	este	cazul.

3.4.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Performanțele
tehnice ale
sistemului

Produs,
Factură nr.

Descriere
sistem,
producător

Conformitatea

Emitentul
certi�catului
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 În cele ce urmează, va prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a vă asigura că lucrările 
de verificat și reparat sisteme de hidranți 
interiori au fost executate corespunzător:

 Înainte de a contracta serviciile de 
mentenanță:

							a.	Verificați	ce	și	câte	modele	de	sisteme	de	
hidranți	aveți	în	dotare;

							b.	Verificați	dacă	acestea	sunt	certificate	
(dacă	aveți	certificatul	original	și	declarația	de	
conformitate	a	producătorului)	și	dacă	au	etichetele	
originale;

							c.	Specificați	toate	aceste	informații	în	cererea	
de	ofertă.	Un	prestator	de	servicii	profesionist	va	
ști	astfel	ce	fel	de	sisteme	de	hidranți	interiori	aveți	
în	dotare	cât	și	alcătuirea	acestora;

							d.	Întotdeauna	cereți	oferta	de	service	
defalcată:	preț	manoperă	verificare,	preț	manoperă	
reparare	și	preț	componente	(dacă	este	cazul).	Nu	
acceptați	niciodată	oferta	generală	tip	“mentenanță	
sistem	hidrant	=	x	lei”	care	include	tot,	pentru	că	în	
realitate	nu	include	nimic.

							e.	Cereți	o	copie	a	certificatului	care	atestă	că	
persoana	autorizată	de	CNSIPC	(angajat	al	firmei	
ofertante)	poate	să	efectueze	lucrări	de	verificat	și	
reparat	instalații	de	stins	incendii;

							f.	Cereți	o	copie	a	certificatului	care	atestă	că	
societatea	comercială	ofertantă	este	autorizată	
de	CNSIPC	pentru	a	efectua	lucrări	de	verificat	
și	reparat	instalații	de	stins	incendii.	Verificați	ca	
această	firma	să	fie	listată	în	“Lista	cu	persoanele	
autorizate	în	conformitate	cu	OMAI	87/2010	pentru	
efectuarea	lucrărilor	de	instalare	și	întreținere	a	
sistemelor	și	instalațiilor	de	stingere	a	incendiilor”,	
publicată	pe	www.igsu.ro,	secțiunea	“Informații	
Utile”.	În	situația	în	care	societatea	comercială	nu	
se	regăsește	acolo,	este	posibil	ca	această	să	aibă	
autorizația	suspendată	sau	retrasă.

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-va	că	fișele	de	verificare	
corespund	cu	numărul	sistemelor	de	hidranți	pe	
care	le	aveți	în	dotare	(fiecare	sistem	trebuie	să	
aibă	fișa	sa	de	verificare);

							b.	Cereți	întotdeauna	devizul	defalcat	al	
lucrărilor	(manoperă	verificare,	manoperă	reparare,	
componente	înlocuite).	Nu	acceptați	o	simplă	
factură	“mentenanță	sistem	hidrant	=	x	lei”;

							c.	Dacă	aveți	dubii	că	vi	s-au	înlocuit	
componentele	din	deviz,	le	puteți	cere	pe	cele	
vechi	înapoi,	întocmai	ca	la	service-urile	auto.	
Aceastea	pot	fi	valorificate	(plastic,	cauciuc,	
bronz);

							d.	Este	bine	ca	pe	parcursul	lucrărilor	
de	verificare	și	reparare,	reprezentanții	firmei	
prestatoare	de	servicii	să	fie	asistați	de	un	cadru	
tehnic	din	partea	beneficiarului,	pentru	a	fi	siguri	că	
în	realitate	singura	operațiune	efectuată	nu	a	fost	
lipirea	etichetei	de	verificare;

							e.	Cereți	întotdeauna	certificatul	de	calitate	
pentru	lucrările	executate.	Acesta	trebuie	să	fie	
semnat	de	persoana	care	are	drept	de	verificare	
și	reparare	ale	sistemelor,	drept	conferit	de	
certificatul	acordat	de	CNSIPC.

 Împlinind toți acești pași, înseamnă 
că ați făcut tot ce era posibil să nu fiți înșelați 
scriptic și faptic de un prestator de servicii. 

 Un aspect este foarte important de 
reținut: toate principiile aplicabile service-ului 
sistemelor de hidranți interiori sunt indentice 
cu cele aplicabile service-urilor auto. 

3.4.3 - RECEPȚIA CORECTĂ  A LUCRĂRILOR DE MENETENANŢĂ
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Certificat de competenţă pentru execuţie de lucrări de 
verificare şi reparare a instalaţiilor de stingere şi limitare 

a incendiilor) emis pentru persoană fizică.

Certificat de competenţă pentru execuţie de lucrări de 
verificare şi reparare a instalaţiilor de stingere şi limitare 

a incendiilor, emis pentru societate comercială.



82 WWW.APSIA.RO

Factură conform devizului de lucrări.

Deviz de execuţie de lucrări mentenanţă pentru sisteme de hidranţi interiori.

Fișă de verificare a sistemelor de hidranţi interiori.

SISTEME HIDRANȚI INTERIORI
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	 Nu	vă	lăsăți	păcăliți	crezând	că	orice	
problema	apare	în	perioada	de	garanție	este	
exclusiv	imputabilă	producătorului	sau	prestatorului	
de	servicii.

 Conform P118 - 2013 și beneficiarii au 
anumite obligații.

	 Astfel,	extras	din	ART	28:

       “28.1. (1)	Hidranţii	de	incendiu	-	interiori	şi	
exteriori	-	trebuie	menţinuţi	permanent	în	stare	de	
funcţionare.	În	acest	scop,	utilizatorul	trebuie	să	
desemneze	o	persoană	care	să
efectueze	verificarea	instalaţiei	de	hidranţi	
periodic,	în	funcţie	de	condiţiile	de	mediu	şi	de	risc	
de	incendiu,	dar	cel	puţin	săptămânal.

							(2)	La	hidranţii	interiori	se	urmăreşte,	în	
principal:

							a)	modul	de	manevrare	a	robinetelor,	
urmărindu-se	ca	deschiderea,	respectiv	închiderea	
să	se	facă	uşor	şi	complet;
							b)	starea	furtunului	să	fie	corespunzătoare	din	
punct	de	vedere	calitativ,	astfel	încât	să	nu	cedeze	
la	presiunea	apei;
							c)	accesul	la	hidranţi	să	fie	permanent	liber;	
în	acest	scop	nu	se	depozitează	materiale	în	faţa	
hidranţilor	sau	pe	hidranţi;
							d)	să	nu	fie	descompletat;

							e)	să	nu	fie	defecte	evidente,	scurgeri	sau	
corodări;
							f)	marcarea	să	fie	lizibilă	şi	corectă.

							(2)	Persoana	desemnată	trebuie	să	ia	imediat	
acţiunile	corective	necesare.

       28.2. Persoanele	care	lucrează	în	încăperi	
prevăzute	cu	hidranţi	de	incendiu	interiori	trebuie	
să	cunoască	modul	de	folosire	a	acestora.

       28.3. (1)	Beneficiarul	trebuie	să	încheie	
un	contract	cu	o	persoană	fizică	sau	juridică	
autorizată,	în	condiţiile	art.	27.8,	pentru	efectuarea	
unui	program	de	verificări	şi	mentenanţă,	cel	puţin	
semestrial,	care	include	verificarea	funcţionării	cu	
furtunul	derulat	complet,	sub	presiune…”

	 Mai	mult: este foarte important să existe 
un document intern al societății prin	care	să	
faceți	dovada	că	toate	aceste	puncte	au	fost	
îndeplinite	de	cadrul	tehnic	PSI.

	 În	situație	de	litigiu	(un	sistem	de	hidrant	
interior	nu	a	funcționat	pentru	că	robinetul	nu	
a	putut	fi	deschis),	firma	producătoare	sau	
prestatoare	de	servicii	poate	invoca	articolul	28	și	
în	situația	în	care	nu	există	un	document	doveditor	
că	toate	aceste	controale	au	fost	făcute	de	către	
beneficiar,	acesta	din	urmă	are	toate	șansele	să-l	
piardă.

3.5.1 - OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
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Model de fișă de verificare internă a sistemelor de hidranţi interiori.
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	 Capitolul	următor	tratează	furtunurile	și	
accesoriile	PSI	respectiv:	racorduri,	reducții,	țevi	
de	refulare,	distribuitoare,	sorburi,	colectoare	și	
chei	pentru	racorduri.	Toate	accesoriile	de	mai	sus	
servesc	scopului	de	a	transporta	apa	de	la	o	sursă	
către	locația	incendiului	și	toate	se	supun	acelorași	
reguli	generale.

	 Din	punct	de	vedere	al	construcției,	
accesoriile	se	împart	în:

							-	Simple	(alcătuite	dintr-o	singură	
componentă.	Exemplu:	racordul	fix	tip	C)

							-	Compuse	(alcătuite	din	mai	multe	
componente.	Exemplu:	furtunul	de	refulare	
=	racorduri	+	furtun	+	legătură	+	manşon	de	
protecție).

	 Toate	accesoriile	PSI	folosite	în	
România	au	4	dimensiuni	(din	punct	de	vedere	al	
diametrului):

       1. Tip A = 110 mm sau 4”;
       2. Tip B = 75 mm sau 3”;
       3. Tip C = 52 mm sau 2”;
       4. Tip D = 25 mm sau 1”.

	 Există	și	dimensiuni	intermediare	precum	
2”	și	½	sau	3”	și	½,	însă	acestea	sunt	populare	
în	alte	țări	precum	Grecia	sau	Marea	Britanie,	
în	România	fiind	considerate	atipice	și	foarte	rar	
întâlnite.

	 În	funcție	de	scopul	lor,	accesoriile	PSI	se	
clasifică	astfel:

       1. Furtunurile	pentru	sisteme	de	hidranți	
interiori,	care	necesită	avizare	conform	EN	14540;

       2. Furtunurile	pentru	stins	incendii	(mașini	
de	pompieri,	motopompe	etc),	cu	sau	fără	înveliș	

extern	de	protecție,	pentru	care	nu	există	decât	
diverse	standarde	naționale	ale	statelor	membre	
UE.	

       3. Racordurile fixe,	care	fac	legătura	sursei	
de	apă	(conducta)	cu	furtunul	de	refulare;

       4. Racordurile înfundate,	care	izolează	
sursele	de	apă	și	previn	scurgerile;

       5. Racordurile de refulare,	care	sunt	
necesare	în	producția	rolelor	de	furtun;

       6. Reducţiile,	care	sunt	necesare	în	situația	
în	care	se	dorește	conectarea	a	două	accesorii	de	
dimensiuni	diferite;

       7. Țevile de refulare,	care	sunt	necesare	
pentru	aruncarea	jetului	de	apă	de	la	distanță	pe	
focarul	deschis	și	care	necesită	certificare	conform	
EN	15182:2007;

       8. Distribuitoarele,	care	au	rolul	de	a	împărți	
apa	care	vine	dintr-o	sursă	singulară	către	mai	
multe	ieșiri	(2	sau	3);

       9. Sorburile, care	au	scopul	de	a	ține	în	afara	
circuitului	impuritățile	din	apă	în	situația	în	care	
această	este	absorbită	dintr-o	sursă	naturală	(lac)

       10. Cheile pentru racorduri,	care	sunt	
necesare	cuplării/decuplării	racordurilor	PSI	cu	o	
forță	suficientă.

	 Modul	de	cuplare	al	tuturor	accesoriilor	
PSI	se	realizează	prin	racorduri,	sistemul se 
numește STORZ și	este	în	conformitate	cu	
standardele	germane.	Există	și	alte	tipuri	de	
prindere	ale	racordurilor	însă	acestea	variază	de	la	
o	țară	la	altă.
 
	 În	România,	doar	tipul	STORZ	este	folosit.	

4.1.1 - CLASIFICAREA ACCESORIILOR PSI
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Furtun certificat pentru a se folosi la 
sistemele de hidranţi interiori.

Furtun certificat pentru a se folosi la 
utilaje de stins incendii.

FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

Racord înfundat certificat. Reducţie C-D certificată.

Cheie pentru racorduri STORZ 
certificată.

Colector A-BB certificat.

Ţeavă de refulare tip C certificată.
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	 Dintre	toate	accesoriile	PSI,	doar	
furtunurile	pentru	sistemele	de	hidranți	interiori	
și	țevile	de	refulare	se	supun	unor	standarde	
armonizate	tip	EN	(European	Norm),	respectiv	EN	
14540:2014	și	EN	15182:2007.

	 Furtunurile	pentru	stins	incendii,	
racordurile,	reducţiile,	etc.	nu	au	standarde	
armonizate.	Ele	pot	fi	certificate	în	conformitate	
cu	diverse	standarde	naționale	cum	ar	fi	MSZ	în	
Ungaria,	DIN	în	Germania,	PN	în	Polonia	sau	BS	
în	Marea	Britanie.

	 În	România,	conform	OMAI	88/2012	sunt	
acceptate	atât	produsele	care	au	un	certificat	
de	tip	EN	cât	și	cele	care	au	certificări	conform	
normelor	naționale	din	diverse	state	membre	UE	și	
se	comercializează	legal	în	acele	țări.

	 Obținerea	de	certificate	pentru	diversele	
accesorii	PSI	presupune	aceiași	pași	ca	în	cazul	
stingătoarelor	sau	al	sistemelor	de	hidranți	interiori:

							1.	Firma	producătoare	proiectează și 
produce un prototip	de	accesoriu	care	să	fie	în	
conformitate	cu	un	standard	european	sau	național	
al	unui	stat	membru	UE;
							2.	Respectivele	prototipuri	sunt	testate de un 
laborator acreditat;

							3.	În	situația	în	care	mostrele	testate	
satisfac	cerințele	standardelor,	certificatele de 
conformitate sunt emise;
							4.	În	majoritatea	cazurilor,	controlul 
producției în fabrică (FPC)	este	auditat	anual	de	
reprezentanți	ai	laboratorului	acreditat	pentru	a	
se	asigura	că	producătorul	respectă	procedurile	/	
documentele	/	materialele	declarate;
							5.	În	baza	documentației	existente,	societatea	
comercială	din	România	care	produce	și/
sau	importă	respectivele	accesorii	PSI	face	
introducerea pe piață în conformitate cu 
prevederile OMAI 88/2012.   

	 Valabilitatea	certificatelor	obținute	de	
producători	se	menține	atâta	vreme	cât:

       1. Termenul de expirare al documentelor nu 
este depășit;
       2. Rapoartele de audit anuale ale 
controlului producției în fabrică sunt favorabile 
în	sensul	că	se	stabilește	că	producătorul	folosește	
materialele	declarate	si	procedurile	de	producție	
impuse	de	standarde,	totul	în	cadrul	unui	sistem	de	
management	al	calității	funcțional.	Altfel	spus,	rolul	
auditului	anual	este	de	a	stabili	dacă	produsele	de	
serie	corespund	cu	prototipurile	testate	inițial	în	
laborator.

4.1.2 - PROCEDURA DE AVIZARE A ACCESORIILOR PSI

Certificat al unui furtun de refulare (fragment).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

Certificat al unei ţevi de refulare (fragment).

Certificat a mai multor tipuri de racorduri STORZ (fragment).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

	 Spre	deosebire	de	stingătoare	și	sisteme	
de	hidranți	interiori,	accesoriile	PSI	nu	au	rețete	
de	preparare	în	sensul	asamblării	de	diverse	
componente	(deși	acest	lucru	este	parțial	adevărat	
în	cazul	accesoriilor	compuse),	ci în sensul 
materialelor folosite și al procedeelor de 
producție.

	 Chiar	dacă	accesoriile	PSI	au	caracteristici	
tehnice	similare	(toate	racordurile	PSI	sunt	
aproximativ	identice	indiferent	de	producător),	
producătorii	pot	avea	tehnici	diferite	de	producție	și	
pot	folosi	materiale	de	diverse	calități.

	 Astfel,	unele	accesorii	pot	avea	
performanțe	net	superioare	celor	minime	impuse	
în	ceea	ce	privește	rezistența,	duritatea,	masa,	
etc.	De	exemplu,	există	furtunuri	certificate	pentru	

o	presiune	de	lucru	de	15	bari,	la	fel	cum	există	
pentru	20,	25,	30	de	bari	etc.

	 Din	acest	motiv	putem	afirma	și	în	cazul	
accesoriilor	că	fiecare	în	parte	este	unic. La fel ca 
în cazul stingătoarelor, există tip și model.

	 Tipul	este	categoria	principală	din	care	
un	anumit	model	face	parte.	Se	citește	corect	
“Tip	furtun	de	refulare	C	pentru	hidranți	interiori,	
model	Bodtech	C52”.	Denumirile	distincte	ale	
modelelor	sunt	folosite	pentru	a	face	diferențierea	
între	produse	care	sunt	de	același	tip	(însă	
sunt	fabricate	de	producători	diferiți)	si	care	pot	
avea	performanțe	tehnice	de	asemenea	diferite.	
Aceste	informații	sunt	listate	în	certificatele	de	
conformitate	ale	produselor	și	în	anexele	tehnice	
ale	acestora.

4.1.3 - REȚETA FIECARUI PRODUS

Specificaţiile tehnice ale furtunului de refulare (fragment din certificat).
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Desen tehnic al unui racord SRORZ.

Desen tehnic al unei ţevi de refulare.

Desen tehnic al unui colector A-BB.
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 DN	=	diametrul	nominal	al	accesoriilor	PSI	
(tip	A,	B	C	și	D	sau	110,	75,	52	și	25	mm);

 Presiunea de lucru (PN)	=	presiunea	la	
care	accesoriile	funcționează.	

 Presiunea de spargere	=	presiunea	la	
care	furtunul	de	refulare	cedează.	Aceasta	trebuie	
să	fie	minim	2,5	x	presiunea	de	lucru.

 Temperatura de lucru (TS) =	plaja	de	
temperaturi	în	care	accesoriile	funcționează	în	
parametri	optimi.	

 Codul componentelor =	este	de	obicei	
numărul	desenului	tehnic	al	respectivului	produs	
sau	numele	cu	care	este	înregistrat	în	certificatul	
de	conformitate.	

 MPa	=	Mega	Pascal.	1	Mpa	=	10	bari.

 Marcajul reducţiei	=	un	marcaj	de	tipul	“	
B75-C52	2017	BOD	MSZ	1092		”	înseamnă:
       
							-	B75	–	C52	=	reducție	de	la	75	mm	tip	B	la	52	
mm	tip	C;
							-	2017	=	anul	de	fabricație;
							-	BOD	=	indicativ	producător;
							-	MSZ	1092	=	standardul	de	referință	cu	care	
reducția	este	în	conformitate.

 Marcajul racordului	=	un	marcaj	de	tipul	
“C-52	2019	BOD	MSZ	1092”	înseamnă:

							-	C-52	–	racord	tip	C,	diametru	52	mm;
							-	2019	–	anul	de	fabricație;
							-	BOD	–	indicativul	producătorului;
							-	MSZ	1092	–	standardul	de	referință	cu	care	
componenta	este	în	conformitate.

 Marcajul furtunului de refulare pentru 
sisteme de hidranți interiori	=	un	marcaj	de	tipul	
“EN	14540:2014-52-1,5(15)	2017	20m	–	DW-DOP.	
Nr.	2859/2017”	înseamnă:

							-	EN	14540:2014	–	standardul	pentru	furtun	
plat	compatibil	cu	sistemele	de	hidranți	interiori;
							-	52	–	diametrul	nominal	al	furtunului	de	
refulare;
							-	1,5	(15)	=	presiunea	maximă	de	lucru	a	
furtunului	1,5	MPa	sau	15	bari;
							-	2017	–	anul	producției;
							-	20	m	=	lungimea	rolei	de	furtun;
							-	DW-DOP.	Nr.	2859/2017	=	numărul	de	
referință	al	certificatului	de	conformitate;
							-	La	toate	acestea	se	adaugă	și	informațiile	
despre	firma	producătoare	(logo,	denumire,	date	
de	contact).

 Marcajul furtunului de refulare pentru 
stins incendii	=	un	marcaj	de	tipul	“W-75-20-LA	
2017	20	m	Nr.	1944/2014”	înseamnă:

							-	W-75-20-LA	–	modelul	furtunului	de	refulare	
unde	W	=	water	(furtun	pentru	stins	incendii)	și	75	
=	diametrul	nominal;
							-	2017	–	anul	producției;
							-	20	m	=	lungimea	rolei	de	furtun;
							-	Nr.	1944/2014	=	numărul	de	referință	al	
certificatului	de	conformitate;
							-	La	toate	acestea	se	adaugă	și	informațiile	
despre	firma	producătoare	(logo,	denumire,	date	
de	contact).

 Marcajul țeavii de refulare =	un	marcaj	
de	tipul	“FOG/JET/SHUT	EN	15182-3:2007	2”	
PN16	JC”	înseamnă:

							-	SHUT/JET/FOG	–	pozițiile:	“închis/deschis	
jet	de	apă/	deschis	perdea	de	apă”;
							-	EN	15182-3:2007	–	standardul	de	referință	
pentru	țevile	de	refulare	perdea/jet;
-								2”	–	diametrul	racordului	și	furtunului	
compatibile	pentru	respectiva	țeavă	de	refulare;
							-	PN16	–	presiunea	de	lucru;
							-	JC	–	indicativul	producătorului.

4.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE
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Marcaje ale unei ţevi de refulare certificate.

Marcaj al unei reducţii 
certificate.

Marcaj al unei chei STORZ certificate.

Marcaj al unui furtun de refulare certificat.

	 Toate	accesoriile	PSI	certificate	au	unul	sau	
mai	multe	marcaje	precum:

							-	Producătorul;
							-	Numărul	de	referinţă	al	certificatului	de	
conformitate;
							-	Numărul	de	referinţă	al	standardului;
							-	Dimensiunile;
							-	Presiunea	de	lucru;
							-	Anul	producţiei;
							-	Lungimea	(în	cazul	furtunurilor).

 Un accesoriu nemarcat este neconform sau 
necertificat. 

FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI
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 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informațiile	disponibile	în	certificatele	
originale	de	conformitate	emise	de	laboratoare	
acreditate	+	anexele	tehnice	ale	acestora	+	
notificarea/certificatul	de	introducere	pe	piață	în	
conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	Lista	Produselor	
Certificate	în	conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	
marcajele	produsului	+	declarația	de	conformitate	
corespund;

							2.	Produsul	în	sine	corespunde	cu	toate	
informațiile	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	originale	de	
conformitate	ale	accesoriilor	împreună	cu	
anexele	lor	tehnice	(cele	emise	de	laboratoarele	
acreditate);

							-	Studierea	notificării	/	certificatului	de	punere	
pe	piață	din	România	în	conformitate	cu	OMAI	
88/2012;

							-	Căutarea	produsului	în	Lista	Produselor	
Certificate	conform	OMAI	88/2012,	publicată	pe	
site-ul	www.igsu.ro;	

							-	Verificarea	informațiilor	și	a	validității	
declarației	de	conformitate.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Măsurare	dimensiuni,	cântărire	după	caz;
							-	Verificarea	marcajelor:	să	existe,	să	fie	
complete	și	să	corespundă	cu	certificatul	de	
conformitate;

	 Produsele	sunt	neconforme	atunci	când	
există	unul	sau	mai	multe	conflicte	între	informațiile	
din	documente	și	produsul	în	sine	(marcaje,	
dimensiuni,	lungime	furtun	etc.)

 Un produs neconform este un furt, iar 
păgubitul este beneficiarul. 

 Mai	multe	informații	despre	acest	subiect	
se	găsesc	în	capitolul	următor.

4.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ACCESORIILOR
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fişei	 tehnice	oferită	de	producator	poate	fi	 irelevantă.	Aceştia	şi	 le	
compun	intern,	pot	scrie	şi	modifica	orice	informaţie	si	nu	sunt	verificate	şi	nici	validate	
de	 autorităţi.	 Sunt	 dese	 situațiile	 când	 s-au	 pus	 falsuri	 pe	 piaţă	 şi	 fișele	 tehnice	 au	
fost	modificate	să	corespundă	cu	produsul	 falsificat	şi	nu	cu	certificatul	original.	Doar	
certificatele	emise	de	laboratoarele	acreditate	conferă	siguranţa	şi	integritatea	informaţiei.

Corespondenţa dintre certificat, declaraţie de conformitate, factură şi produs (furtun de refulare).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, produs si certificat (ţeavă de refulare).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

	 Spre	deosebire	de	stingătoarele	de	
incendiu	și	sistemele	de	hidranți	interiori,	
accesoriile	PSI	nu	necesită	operațiuni	de	verificare,	
reparare	sau	înlocuire	de	componente,	respectiv	
de	încărcături.

	 Așadar,	singurul	pericol	la	care	sunt	
supuși	beneficiarii	este	achiziționarea de 
produse neconforme, mai	precis	accesorii	PSI	
necertificate,	care	nu	pot	atinge	performanțele	
minime	impuse	de	standardele	în	vigoare.

	 Aceasta	înseamnă:

							-	Furtunuri	de	refulare	care	cedează	la	
presiuni	foarte	joase	și	care	au	o	durată	de	viață	

foarte	scurtă	chiar	dacă	nu	sunt	folosite;

							-	Racorduri,	reducţii,	chei	pentru	racorduri,	
distribuitoare	ușor	casante	în	cazul	loviturilor	
și	care	nu	rezistă	la	presiunile	de	lucru	ale	
instalațiilor;

							-	Produse	a	căror	trasabilitate	nu	poate	
fi	stabilită	din	lipsa	marcajelor,	neputându-se	
cunoaște	firma	producătoare.

	 Trăsăturile	comune	ale	accesoriilor	
neavizate	sunt:

       - Lipsa marcajelor sau marcaje incomplete;

4.2.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?

Furtun de refulare necertificat pentru stingerea 
incendiilor.

Racord STORZ necertificat.
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       - Folosirea de materiale inferioare calitativ 
celor impuse de standarde;

       - Proceduri de producție care nu permit 
outputul unor accesorii care să satisfacă 
cerințele minime de performanță.

	 La	fel	ca	și	în	cazul	celorlalte	produse	PSI,	
accesoriile	neconforme:

							1.	Fie	nu	au	certificat	de	conformitate;
							2.	Fie	au	certificat	de	confirmitate	dar	nu	
respectă	rețetele	de	preparare	si/sau	materialele	
descrise.

	 Având	în	dotare	accesorii	neconforme,	
beneficiarii	riscă	în	primul	rând	amenzile	din	partea	
organelor	de	control	abilitate.	Însă	mai	mult	de	
atât,	riscă	să	nu	poată	folosi	respectivele	accesorii	
în	caz	de	incendiu.	Având	în	vedere	că	procesul	
de	transport	al	apei	presupune	lucrul	cu	presiuni	
ridicate	de	până	la	15	bari,	folosirea	de	accesorii	

neconforme	(prin	probabilitatea	ridicată	de	rupere	
și	deformare)	prezintă	și	un	risc	pentru	sănătatea	
și	siguranța	personalului	care	le	folosește,	inclusiv	
echipele	de	intervenție	ale	pompierilor.

	 Din	punct	de	vedere	economic,	
producerea	și	comercializarea	de	accesorii	PSI	
neconforme	reprezintă	un	furt	care	se	răsfrânge	
direct	asupra	beneficiarului	dar	și	o	formă	gravă	de	
concurență	neloială.

 Falsurile se regăsesc și în această 
categorie de produse:	există	agenți	ecomomici	
care	folosesc	documente	ale	unor	produse	
certificate	și	vând	în	realitate	produse	neconforme.	

	 Doar	prin	coroborarea	tuturor	informațiilor	
disponible	din	documente	cu	marcajele	și	
dimensiunile	accesoriilor	PSI,	beneficiarii	se	pot	
asigura	că	nu	sunt	înșelați	în	cursul	procesului	de	
achiziție.

Reducţie STORZ necertificată.

Ţeavă de refulare necertificată.
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Cheie pentru racorduri STORZ necertificată.

FURTUNURI ȘI ACCESORII 

 În cele ce urmează, vă prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a evita recepția și 
dotarea cu accesorii PSI neconforme.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-va	că	produsul	ofertat	(modelul)	
are	certificat	de	conformitate	cu	o	normă	
europeană	sau	națională	a	unui	stat	membru	UE;

							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	ale	produsului:	certificat	emis	
de	un	laborator	autorizat,	anexele	tehnice	ale	
certificatului	(să	existe	toate	cele	“2/2”	pagini),	
desenele	tehnice	ale	componentelor	și	codurile	lor	
(după	caz);

							c.	Asigurați-vă	că	produsul	respectiv	are	
notificare	sau	certificat	de	introducere	pe	piață	
emis	de	CNSIPC;

							d.	Consultați	Lista	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	pentru	a	verifica	dacă	
produsul	respectiv	se	regăsește	(www.igsu.ro,	
secțiunea	Informații	Utile);

							e.	Cereți	fișa	tehnică	a	produsului;

							f.	Confruntați	informațiile	din	fișa	tehnică	cu	
informațiile	din	documentele	originale;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	marcajele	produsului	
(producător,	an	de	fabricație,	dimensiuni,	presiuni	
de	lucru,	numere	de	referință	ale	standardelor	
și	certificatelor)	sunt	aceleași	cu	informațiile	
din	certificatul	original	+	anexele	tehnice	ale	
acestuia	+	desenele	componentelor	+	fișa	
tehnică	a	produsulul	+	notificareea	/	certificatul	de	
introducere	pe	piață	din	România	emis	de	CNSIPC	
+	declarația	de	conformitate;

							b.	Măsurați	dimensiunile	produsului;

							c.	Cântăriți	produsul	(după	caz);

							d.	Verificați	ca	declarația	de	conformitate	să	
conțină	toate	informațiile	și	acestea	să	fie	corecte;

 Dacă toate cele de mai sus se verifică, 
înseamnă că avem de-a face cu un produs 
conform.

4.3.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, produs si certificat (ţeavă de refulare).
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	 Declarația	de	conformitate	este	un	
document	care	spune	pe	scurt	că	produsele	
x,y,z,	care	se	regăsesc	în	factura	nr.	…	din	data	
de…,	corespund	din	punct	de	vedere	tehnic	cu	
certificatele	aferente	lor.

	 Este	un	document	prin	care	producătorul	
confirmă	pe	propria	răspundere	că	produsele	pe	
care	le	fabrică	și	livrează	respectă	prescripțiile	
tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	acesta	vinde	
legal	marfă	pe	piață.

	 În	cazul	accesoriilor	PSI,	declarația	de	
conformitate	trebuie	să	cuprindă	următoarele	
informații:

       - produsele livrate (model, cantitate) din 
factura cu numărul … din data de …;
       - denumirea și datele de contact ale 

producătorului;
       -  standardele și directivele aplicabile;
       -  numerele certificatelor de conformitate 
emise de laboratoare autorizate;
       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis certificatele; 
       - referința la certificatul de management al 
calității, precum și emitentul acestuia;

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător,	cât	și	de	firmele	
revânzatoare,	dacă	este	cazul.

	 Conform	OMAI	88/2012,	articolul	17:		
firmele	distribuitoare	au	la	rândul	lor	datoria	să	
verifice	înainte	de	procurarea	bunurilor	dacă	
producătorul	deține	certificate,	introducere	pe	
piață	și	dacă	marfa	pe	care	o	revinde	este	în	
conformitate	cu	acestea.

4.3.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Producător,
importator,
factură nr.

Obiectul
declarației

Referințe 
cadru legal

Referințe standarde,
certi�cate,sistem 
de management 
al calității

Model de declaraţie de conformitate pentru ţeavă de refulare.
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

	 Pulberile	și	spumanţii	pentru	stins	incendii	
sunt	agenți	de	stingere	folosiți	atât	în	stingătoare,	
cât	și	în	instalațiile	fixe.

	 Deosebirea	pulberilor	se	face	în	funcție	de	
clasele	de	incendiu	pentru	care	sunt	destinate	și	în	
funcție	de	concentrația	de	substanță	activă.

 Astfel, pulberile se clasifică în:

							-	Tip	BC	pentru	clasele	de	incendiu	B	(lichide)	
și	C	(gaze);
							-	Tip	ABC	pentru	clasele	de	incendiu	A	
(solide),	B	(lichide)	și	C	(gaze);
							-	Tip	D	pentru	clasa	de	incendiu	D	(metale	
care	ard).

	 Pulberile	pot	avea	o	concentrație	de	
substanță	activă	începând	cu	20%	până	la	90%.	
Pulberile	tip	BC	și	ABC	pot	fi	folosite	și	pentru	
focare	tip	E	(unde	există	prezența	curentului	
electric	până	la	1000	V).

	 Deosebirea	spumanților	se	face	în	funcție	
de	clasele	de	incendiu	pentru	care	sunt	destinați,	
în	funcție	de	concentrația	lor,	dar	și	în	funcție	
de	gradul	de	infoiere.	Există	spumanți	de	joasă,	
medie	și	înalta	înfoiere.	

 Spumanţii se clasifică în:

							-	Fluoroproteinici	(FFFP);
							-	Fluoroproteinici	rezistenți	la	alcooli	(FFFP-
AR);
							-	Sintetici	(AFFF);
							-	Sintetici	cu	rezistență	la	alcooli	(AFFF-AR);
							-	Sintetici	Multi	Scop	LS	sau	MB.

Spumanţii	se	amestecă	cu	apă	pentru	a	
obține	soluția	spumantă	pentru	stins	incendii.	
Concentrațiile	spumanților	pot	fi	de	1%,	3%,	6%	și	
9%.	De	asemenea,	spumanţii	se	mai	pot	clasifica	
și	în	funcție	de	temperatura	lor	de	îngheț,	precum	
și	de	multe	alte	proprietăți	chimice.

5.1.1 - CLASIFICAREA PULBERILOR ȘI SPUMANȚILOR

Pulbere tip ABC40 ambalată in sac de 
25 kg.

Spumant concentrat ambalat în IBC 
de 1000 l.
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	 Standardele	la	care	sunt	supuși	agenții	de	
stingere	sunt:

       1. EN 615:2009 pentru pulberi;
       2. EN 1568-1, -2, -3 și -4:2018 pentru 
spumanți.

	 În	plus,	pulberile	și	spumanţii	pot	beneficia	
de	certificări	suplimentare	precum	IMO/SOLAS,	
ICAO,	MED,	UL,	Lloyd’s	etc.	în	funcție	de	
întrebuinţările	lor:	marină,	aviație	etc.

	 În	România,	conform	OMAI	88/2012,	sunt	
acceptați	la	comercializare	și	utilizare	agenții	de	
stingere	certificați	și	care	au	fost	înregistrați	pe	
piață	după	specificațiile	ordinului	ministerial	mai	
sus	menționat.	Pulberile	și	spumanţii	care	se	pot	
vinde	legal	în	România	sunt	prezentați	în	Lista	
Produselor	Certificate	conform	OMAI	88/2012,	
publicată	pe	site-ul	www.igsu.ro,	secțiunea	
Informații	Utile.

	 Din	punct	de	vedere	al	pașilor	care	
trebuiesc	urmați	pentru	completarea	procesului	de	

certificare,	aceștia	sunt	asemănători	cu	cei	descriși	
și	în	capitolele	precedente:

       1. Crearea unei rețete cu	diverși	compuși	
chimici	care	să	satisfacă	cerințele	standardelor;

       2. Testarea la foc a	unor	eșantioane	din	
produsele	rezultate	în	cadrul	unor	laboratoare	
acreditate;

       3. Emiterea certificatelor de conformitate 
în	situația	în	care	agenții	de	stingere	satisfac	
performanțele	de	stingere	impuse;

       4. Auditarea (anuală) a societății 
producătoare	din	partea	reprezentanților	
laboratorului	acreditat	și	emitent	al	certificatelor	
pentru	a	verifica	controlul	calității	producției	în	
fabrică;

       5. Introducerea pe piața din România a 
produselor	urmând	procedurile	descrise	de	OMAI	
88/2012.

5.1.2 - PROCEDURA DE AVIZARE - PULBERI ȘI SPUMANȚI

Fragment dintr-un certificat de spumant.

PULBERI ȘI SPUMANȚI
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Fragment dintr-un certificat de pulbere.

PULBERI ȘI SPUMANȚI

	 Fiecare	agent	de	stingere	are	o rețetă 
proprie de preparare	în	sensul	compuşilor	chimici	
și	a	procedurilor	de	fabricare.	Rolul	produselor	
finite	este	ca	performanțele	lor	(de	stingere,	de	
rezistență	la	îngheț	etc.)	să	satisfacă	cel	puțin	
condițiile	minime	impuse	de	standarde.

	 Pulberile	și	spumanţii	se	încadrează	în	
clase	și	tipuri	și	au	denumiri	unice.
 Clasele sunt	pulberile	ABC,	BC	sau	D	
respectiv	spumanți	de	joasă,	medie	sau	înaltă	
infoiere.
 Tipurile pulberilor	sunt	date	de	
concentrația	de	substanță	activă:	20%,	30%,	40%	
etc.
 Tipurile spumanților înseamnă	
compoziția	lor	chimică	generală	(proteinici,	
fluoroproteinici,	sintetici,	rezistenți	la	alcooli)	dar	și	
concentrația	necesară	obţinerii	soluției	spumante	
(1%.	3%	etc)	

 Fiecare produs care este de un anumit 
tip și se încadrează într-o anumită clasă are:

							-	Denumire	unică	(echivalentul	modelului	în	
cazul	stingătoarelor	de	incendiu);
							-	Certificat	unic;
							-	Performanțe	specifice.

	 Se	citește	corect	“pulbere	clasa	ABC,	tip	
ABC20,	nume	ZX	PD	Standard	N”	sau	“spumant	
din	clasa	de	joasă	infoiere,	tip	AFFF	3%,	nume	
Filmfoam	913”.	Așadar,	fiecare	“model”	de	
spumant	este	unic.	Pulberile	și	spumanţii	au	în	
completarea	certificatelor	o	fișă	tehnică	și	un	
MSDS	(Material	Safety	Dată	Sheet),	unde	sunt	
prezentate	toate	caracteristicile	acestora	(materii	
prime,	compoziție,	identificarea	potențialelor	
pericole,	instrucţiuni	de	depozitare,	proprietăți	
fizice	și	chimice	etc).

5.1.3 - REȚETA FIECĂRUI PRODUS
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

Fragment din specificaţiile chimice ale pulberii (chemical analysis).

Fragment din specificaţiile chimice ale spumantului (chemical analysis).

	 De	asemenea,	pulberile	și	spumanţii	
sunt	fabricați	pe	loturi,	cărora	producătorul	le	
da	anumite	coduri.	Pentru	fiecare	lot	există	un	
"certificat	de	analiză	chimică"	care	certifică	faptul	
că	agenții	de	stingere	se	încadrează	în	parametrii	

certificatului	și	ai	MSDS-ului.	Loturile	agenților	de	
stingere	trebuie	să	fie	inscripționate	și	pe	etichetele	
ambalajelor	în	care	sunt	livrați	pentru	a	se	putea	
face	corespondența	între	produs	și	documente.
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 MaP	=	substanță	activă,	compus	al	pulberii	
de	stins	incendii;

 ABC20, ABC40	=	cantitatea	de	MaP	(în	
procente)	din	rețeta	pulberii.	Cu	cât	indicele	este	
mai	ridicat,	cu	atât	pulberea	este	mai	performantă.

 MSDS	=	Material	Safety	Dată	Sheet	
–	document	obligatoriu	de	unde	reies	toate	
proprietățile	și	performanțele	agenților	de	stingere;

 AFFF 1%, 3%, 6%	=	concentrația	
necesară	de	spumant	care,	completată	cu	apă,	
rezultă	soluția	spumantă.	1%	parte	spumant	+	
99%	parte	apă	=	soluție	spumantă	pentru	folosit	în	
stingător	sau	instalație	fixă.

 Temperatura de lucru (TS)	=	plaja	
de	temperaturi	în	care	agenții	de	stingere	pot	
funcționa	în	parametri	optimi.

 Focar	=	performanța	la	foc	a	unui	
agent	de	stingere	(testată	în	laborator	folosind	
stingătoare).

 Chemical analysis	=	certificat	de	analiză	
chimică.	Înainte	ca	un	lot	de	agent	de	stingere	să	
fie	comercializat,	un	eșantion	din	lotul	respectiv	
este	supus	unor	teste	de	laborator	(interne)	
pentru	a	se	asigura	că	acesta	respectă	rețeta	de	
preparare.	Certificatul	de	analiză	chimică	atestă	
acest	lucru.

 Shelf life	=	document	care	precizează	
garanția	agentului	de	stingere	în	condițiile	în	care	
acesta	este	depozitat	pe	o	perioadă	mai	lungă	de	
timp	în	ambalajul	original.
       
 Batch no	=	numărul	lotului	care	trebuie	
să	apară	atât	pe	ambalajul	produsului,	cât	și	în	
certificatul	de	analiză	chimică	și	declarația	de	
conformitate	emise	de	producător.

	 Indiferent	de	cum	sunt	ambalați	agenții	
de	stingere,	existența etichetei este obligatorie. 

Aceasta	trebuie	să	prevadă	următoarele	informaţii:

							-	Denumirea	și	datele	de	contact	ale	
producătorului	și	agentului	economic	reprezentant	
al	acestuia	(importator)	după	caz;
							-	Denumirea	agentului	de	stingere,	tipul	și	
clasa	din	face	parte;
							-	Instrucțiunile	de	depozitare;
							-	Luna	și	anul	producției	și	ambalării;
							-	Modul	de	ambalare;
							-	Temperatura	de	depozitare;
							-	Garanția	produsului;
							-	Lotul.

	 În	cazul	pulberilor,	marcajele	se	fac	atât	pe	
saci,	cât	și	pe	eticheta	însoțitoare.	

	 În	cazul	spumanților,	marcajele	se	fac	doar	
pe	eticheta	însoțitoare.

	 În	lipsa	oricărui	marcaj,	este	cert	că	
agentul	de	stingere	nu	este	certificat.	

5.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE

Sac de pulbere care are lotul marcat.
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Eticheta importatorului (spumant).
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Eticheta importatorului (pulbere).

IBC cu spumant concentrat cu lotul marcat 
pe etichetă.



108 WWW.APSIA.RO
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 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informațiile	disponibile	în	certificatele	
de	conformitate	emise	de	laboratoare	acreditate	
+	certificatul	de	analiză	chimică	+	MSDS	+	
notificarea/certificatul	de	introducere	pe	piață	în	
conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	Lista	Produselor	
Certificate	în	conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	
marcajele	de	pe	eticheta	produsului	+	declarația	de	
conformitate	corespund;

							2.	Produsul	în	sine	corespunde	cu	toate	
informațiile	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	originale	de	
conformitate	ale	agenților	de	stingere	împreună	cu	
certificatul	de	analiză	chimică	al	lotului	achiziționat	
și	MSDS-ul	produsului;

							-	Studierea	notificării	/	certificatului	de	punere	
pe	piața	din	România	în	conformitate	cu	OMAI	
88/2012;
							-	Căutarea	produsului	în	Lista	Produselor	
Certificate	conform	OMAI	88/2012,	publicată	pe	
site-ul	www.igsu.ro;	
							-	Verificarea	informațiilor	și	a	validității	
declarației	de	conformitate.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Verificarea	ca	informațiile	prezentate	pe	
eticheta	produsului	să	corespundă	cu	documentele	
mai	sus	menționate.	Produsele	neconforme	sunt	
atunci	când	există	unul	sau	mai	multe	conflicte	
între	informațiile	din	documente	și	cele	de	pe	
eticheta	produsului.	Un produs neconform este 
un furt, iar păgubitul este beneficiarul. Mai	
multe	informații	despre	acest	subiect	se	găsesc	în	
capitolul	următor.

5.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PULBERILOR
ȘI SPUMANȚILOR

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fişei	 tehnice	oferită	de	producator	poate	fi	 irelevantă.	Aceştia	şi	 le	
compun	intern,	pot	scrie	şi	modifica	orice	informaţie	și	nu	sunt	verificate	şi	nici	validate	
de	 autorităţi.	 Sunt	 dese	 situațiile	 cand	 s-au	 pus	 falsuri	 pe	 piaţă	 şi	 fișele	 tehnice	 au	
fost	modificate	să	corespundă	cu	produsul	 falsificat	şi	nu	cu	certificatul	original.	Doar	
certificatele	 originale	 emise	 de	 laboratoarele	 acreditate	 împreună	 cu	 certificatele	 de	
analiză	 chimică	 și	 MSDS-ul	 producătorului	 conferă	 siguranța	 informațiilor	 necesare	
beneficiarului.
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	 Spre	deosebire	de	stingătoarele	de	
incendiu	și	sistemele	de	hidranți	interiori,	agenţii	
de	stingere	nu	necesită	operațiuni	de	verificare,	
reparare	sau	înlocuire	componente	respectiv	
încărcături.	Așadar,	singurul	pericol	la	care	sunt	
supuși	beneficiarii	este	achiziţionarea	de	produse	
neconforme,	mai	precis	agenți	de	stingere	
necertificaţi,	care	nu	pot	atinge	performanțele	
minime	impuse	de	standardele	în	vigoare.

	 Aceast	lucru	înseamnă	substanțe	care	nu	
au	proprietăţi	de	stingere	corespunzătoare.

 Trăsăturile comune ale agenților de 
stingere neavizați sunt:

							-	Lipsa	marcajelor	sau	marcaje	incomplete	pe	
eticheta	produsului;
							-	Nerespectarea	rețetei	de	preparare;
							-	Diluarea	cu	apă	(în	cazul	spumanţilor).

	 La	fel	ca	și	în	cazul	celorlalte	produse	PSI	
pulberile	și	spumanţii	neconformi:

       1. Fie nu au certificat de conformitate;
       2. Fie au certificat de conformitate însă 
nu respectă rețeta de preparare descrisă de 
acesta.
 
	 Având	în	dotare	agenți	de	stingere	
neconformi,	beneficiarii	riscă	în	primul	rând	
amenzile	din	partea	organelor	de	control	abilitate.

	 Însă	mai	mult	de	atât,	riscă	ca	un	incendiu		
să	nu	poată	fi	stins	în	timp	util	și	acesta	să	ia	
proporţii.	În	acest	caz,	facem	referire	în	primul	
rând	la	posesorii	de	instalații	fixe	de	stins	incendii,	
prezente	întotdeauna	în	incinta	obiectivelor	cu	risc	
ridicat:	rafinării,	depozite	de	carburant,	industrie	
grea,	aeroporturi,	porturi,	terminale	de	încărcare/
descărcare	mărfuri	(inclusiv	periculoase)	etc.

5.2.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, etichetă si certificat (pulbere). 
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Pulbere necertificată și fără marcaj al lotului.

Spumant necertificat ambalat în butoi de 
200 l fără etichetă.
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 În cele ce urmează, vă prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a evita recepția și 
dotarea cu agenți de stingere neconformi.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-vă	că	produsul	ofertat	(modelul)	
are	certificat	de	conformitate;

							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	ale	produsului:	certificat	emis	
de	laborator	autorizat,	anexele	tehnice	ale	
certificatului	(să	existe	toate	cele	“2/2”	pagini)	și	
MSDS-ul;

							c.	Asigurați-vă	că	produsul	respectiv	are	
notificare	sau	certificat	de	introducere	pe	piață	
emis	de	CNSIPC;

							d.	Consultați	Lista	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	pentru	a	verifica	dacă	
produsul	respectiv	se	regăsește	în	lista	(www.igsu.
ro,	secțiunea	Informații	Utile);

							e.	Cereți	fișa	tehnică	a	producătorului	pentru	
respectivul	model	(dacă	există	separat	de	MSDS);

							f.	Confruntați	informațiile	disponibile	în	toate	
aceste	documente;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	marcajele	de	pe	eticheta	
produsului	(producător,	an	de	fabricație,	condiții	
de	depozitare,	ambalare,	număr	lot,	numere	de	
referință	ale	standardelor	și	certificatelor)	sunt	
aceleași	cu	informațiile	din	certificatul	original	
+	certificatul	de	analiză	chimică	+	MSDS	+	
notificarea	/	certificatul	de	introducere	pe	piață	
din	România	emis	de	CNSIPC	+	declarația	de	
conformitate;

							b.	Verificați	corespondența	loturilor	înscrise	pe	
etichetă	cu	certificatul	de	analiză	chimică;

							c.	Verificați	ca	declarația	de	conformitate	să	
conțină	toate	informațiile	și	acestea	să	fie	corecte;

	 Dacă	toate	cele	de	mai	sus	se	verifică,	
înseamnă	că	avem	de	a	face	cu	un	produs	
conform.

5.3.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
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Corespondența între declarația de conformitate, factură , certificat și eticheta pulberii.
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	 Declaraţia	de	conformitate	este	un	
document	care	spune	pe	scurt	că	produsele	
x,y,z,	care	se	regăsesc	în	factura	nr.	…	din	data	
de…,	corespund	din	punct	de	vedere	tehnic	cu	
certificatele	aferente	lor.

	 Este	un	document	prin	care	producătorul	
confirmă	pe	propria	răspundere	că	produsele	pe	
care	le	fabrică	și	livrează	respectă	prescripțiile	
tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	acesta	vinde	
legal	marfa	pe	piață.

	 În	cazul	agenților	de	stingere,	declarația	
de	conformitate	trebuie	să	cuprindă	următoarele	
informații:

       - produsele livrate (model, cantitate) din 
factura cu numărul … din data de …;

       - denumirea și datele de contact ale 
producătorului;

       - numerele tuturor loturilor;

       -  standardele și directivele aplicabile;

       -  numerele certificatelor de conformitate 
emise de laboratoare autorizate;

       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis certificatele; 

       - referința la certificatul de management al 
calității precum și emitentul acestuia;

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător,	cât	și	de	firmele	
revânzătoare,	dacă	este	cazul.

	 Conform	OMAI	88/2012,	articolul	17:		
firmele	distribuitoare	au	la	rândul	lor	datoria	să	
verifice	înainte	de	procurarea	bunurilor	dacă	
producătorul	deține	certificate,	introducere	pe	
piață	și	dacă	marfa	pe	care	o	revinde	este	în	
conformitate	cu	acestea.

5.3.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Certificat de analiză chimică al unui model de pulbere.
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Produs, lot

Producător,
Importator,
Nr. factură

Conformitatea 
cu standardul de
referință

Model al unei declarații de conformitate pentru pulbere.
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Certificat de analiză chimică al unui model de spumant.

Model al unei declarații de conformitate pentru spumant.

Producător,
Nr. factură

Produs, lot

Corespondența cu
standardele de 
referință 

Mențiuni sistem 
de management 
al calității
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CONCLUZII

 ...Doar 7 minute!

	 Aceasta	este	unitatea	de	timp	de	care	un	
incendiu	are	nevoie	pentru	a	deveni	de	neoprit	-	7	
minute	de	la	izbucnirea	sa.

	 În	acest	interval	de	timp,	aplicând	tot	
ce	este	scris	în	acest	ghid,	șansele	de	a	evita	
o	catastrofă	sunt	foarte	mari.	Pentru	că,	dacă	
un	beneficiar	pune	în	practică	toate	sfaturile	
prezentate,	are	la	dispoziție	mijloace	performante	
de	primă	intervenție.	Astfel,	dezastrul	poate	fi	evitat	
în	cele	7	minute	esențiale.	După	aceea	este	prea	
târziu.

	 Există	printre	beneficiari	mentalitatea:

 “Mie ce-mi pasă de toate acestea, 
este până la urmă responsabilitatea firmei 
producătoare/prestatoare dacă se întâmplă 
ceva. Ei oferă garanțiile, ei semnează 
documentele, ei își asumă raspunderea”.	Din	
punct	de	vedere	juridic,	este	parțial	adevărat.	Însă,	
din	punct	de	vedere	practic,	acest	gen	de	abordare	
al	problemelor	nu	este	doar	păgubos,	ci	poate	
deveni	de-a	dreptul	catastrofal.

	 Este	ca	atunci	când	un	om	se	aruncă	
grăbit	pe	trecerea	de	pietoni	fără	să	se	asigure	și	
este	izbit	din	plin	de	un	autoturism	al	cărui	șofer	
nu	era	atent	deoarece	scria	mesaje	pe	telefonul	
mobil.	Victimei	i	se	fracturează	ambele	picioare	
în	urma	impactului.	Este	drept	că	șoferul	care	a	
încălcat	codul	rutier	va	plăti	o	amendă	și	poate	i	
se	va	suspenda	dreptul	de	a	conduce	sau	mai	rău,	
poate	sta	o	perioada	în	închisoare.	Totuși,	cu	ce	
ajută	acest	lucru	victima	căreia	nimeni,	niciodată,	
n-o	să-i	mai	poată	reface	picioarele	așa	cum	erau?

	 Vom	aminti	că	stingătorul	de	incendiu	este	
pe	de	o	parte	un	ansamblu	sub	presiune	și	pe	de	
cealaltă	parte	un	mijloc	de	prima	intervenție	pentru	
stingerea	incendiilor.

	 În	situația	în	care	un	stingător	explodează,	

acesta	poate	face	atât	pagube	materiale	cât	și	
victime.

	 Explozia	unui	P6	are	efectul unei 
grenade	iar	in	cazul	unui	P50,	efectul	este	
multiplicat	proporţional	cu	masa	lui.

6 - PRIMELE 7 MINUTE
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	 Stingătoarele	tip	P	și	SM	funcționează	
la	presiuni	de	16	bari.	Stingătoarele	de	tip	G	
funcționează	la	presiuni	de	174	de	bari.

	 În	intervalul	2017	–	2019	s-au	
înregistrat	peste	12 accidente de muncă 
având drept cauză explozia stingătoarelor.	6	
oameni	au	murit	și	4	oameni	au	rămas	mutilați	
pe	viață,	având	câte	un	membru	amputat.	

	 Majoritatea	accidentelor	s-au	întâmplat	
persoanelor	care	au	presurizat	stingătoarele	
respective	folosind	“atelierul	mobil”,	la	sediul	
beneficiarului.	P50-urile	explodate	au	avut	drept	
rezultat	decesul	persoanelor	în	cauză.

	 Pe	lângă	acestea,	au	fost	numeroase	
situații	când	stingătoare	au	explodat	pur	și	
simplu	în	locațiile	beneficiarilor,	însă,	din	fericire,	
nu	au	existat	persoane	în	jurul	lor	la	momentul	
producerii	evenimentelor.	Însă,	cunoaștem	2	
rapoarte	de	stingătoare	tip	P50	explodate	în	
parcări	care	au	avut	drept	consecințe	avarierea	
câtorva	mașini	staționate	în	vecinătatea	lor.

	 Situația	în	care	un	stingător	
explodează	și	vătămeaza	corporal	o	persoană	
este	un	accident de muncă. Acesta	
presupune	anchete,	controale,	drumuri	la	
autorități,	semnături	etc.	Poate	însemna	și	
costuri	substanțiale.	Producătorul	își	asumă	
răpsunderea?	Acest	lucru	înseamnă	litigiu.	
Și	chiar	dacă	acesta	poate	fi	câștigat	în	final,	
timpul,	stresul	și	cheltuielile	de	pe	perioada	
anchetei	sunt	susţinute	de	beneficiar	iar	sarcina	
de	a	le	recupera	va	fi	exclusiv	a	sa.	Și dacă 
banii se pot recupera, timpul pierdut și 
stresul, niciodată.

	 Stingătoarele	neconforme	din	fabrică	
sau	asupra	cărora	s-au	executat	operațiuni	
de	verificare,	reparare	și	reîncărcare	fictive	nu	
au	performanță	de	stingere,	adică	sunt	inutile 
pentru începuturile de incendii. 

	 De	asemenea,	sunt	situații	în	care	
ele	nu	funcționează	deloc	(fie	datorită	lipsei	
presiunii	fie	datorită	pulberii	pietrificate	pe	țeava	
de	evacuare	din	interior).
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	 Stingătoarelor	li	se	spune	“mijloace	de	
prima	intervenție”	deoarece	nu	sunt	eficiente	decât	
în	primele	7	minute	de	la	izbucnirea	unui	incendiu,	
la	fel	ca	și	celelalte	produse	care	fac	subiectul	
acestui	ghid.	

	 Din	momentul	în	care	această	perioadă	
de	timp	este	depășită,	incendiul nu mai poate 
fi controlat și devine de neoprit. Consecinţa?	
Beneficiarul	poate	rămâne	fără	o	hală	de	producție	
sau	depozitare,	fără	mijloace	de	producție,	fară	
stocuri,	fără	birouri	și	arhive,	dosare,	servere	etc.
 
	 Un	incendiu	scăpat	de	sub	control	poate	fi	
devastator	pentru	o	societate	comericală	deoarece	
are puterea de a mistui tot. Cea	mai	regretabilă	
situație	este	însă	atunci	când	incendiul	ar	fi	putut	fi	
stins	din	faza	inceipientă	însă	mijloacele	de	prima	
intervenție	fie	nu	au	funcționat,	fie	nu	au	stins.

	 Acest	lucru	poate	fi	demonstrat	în	urma	
unei	anchete	ulterioare.	Dacă se adeverește, 
polița de asigurare nu se decontează. Pentru	
că	firmele	de	asigurare	nu	se	grăbesc	niciodată	
să	plătească	polițele	până	nu	fac	tot	ce	le	stă	în	
putință	să	demonstreze	că	beneficiarul	nu	a	luat	
toate	măsurile	necesare	de	prevenire	a	tragediei.
 
	 Așadar,	avem	o	situație	în	care	mijloacele	
de	primă	intervenție	nu	au	reușit	să	stingă	

începutul	de	incendiu.	Avem	o	hala	arsă	din	
temelii	și,	împreună	cu	ea,	un	stoc	de	marfă,	niște	
mașinării	CNC	care	valoareaza	milioane	de	EUR,	
documente	de	producție,	arhivă	de	contabilitate	
plus	o	poliță	de	asigurare	neplătită	(sau	platită	
parţial)	de	compania	asiguratoare,	deoarece	
stingătoarele	nu	au	fost	conforme.

	 Cine	răspunde	în	acest	caz?	Firma	
producătoare?	Firma	prestatoare	de	servicii	care	
le-a	executat	ultima	lucrare	de	mentenanță	și	a	dat	
garanția	lucrării	încă	12	luni	de	zile?	

 Ușor de spus acest lucru, însă foarte 
greu de materializat. Pentru că litigiul care va 
urma va arăta în felul următor:

							-	Păgubitul	va	cere	despăgubiri	firmei	care	a	
executat	ultima	oară	serviciile	de	mentenanță	pe	
motiv	că	acestea	nu	au	fost	făcute	corespunzător	
și	că	în	perioada	nouă	de	garanție	stingătoarele	nu	
au	funcționat	sau	nu	au	stins	deoarece	agentul	de	
stingere	din	interior	nu	avea	proprietățile	necesare	
/	nu	era	agentul	de	stingere	original	/	era	expirat	
etc.

							-	Pârâtul,	în	schimb,	va	cere	păgubitului	să	
demonstreze	că	personalul	care	a	încercat	să	
acționeze	stingătoarele	avea	calificarea	necesară	
să	facă	asta	și	dacă	a	știut	să	le	folosească.
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	 Va	cere	beneficiatului	să	demonstreze	
că	focarul	activ	din	momentul	în	care	s-a	încercat	
stingerea	lui	nu	era	superior	focarului	care	putea	
fi	stins	cu	respectivele	stingătoare	(că	nu	s-a	
acționat	cu	un	stingător	cu	performanță	la	stingere	
21A	pe	un	focar	34A).	Va	cere	beneficiarului	să	
demonstreze	cu	documente	că	și-a	respectat	
obligațiile	conform	OMAI	138/2015	sau	P118.

	 Astfel,	avem	de	a	face	cu	un	litigiu	care	
se poate întinde pe ani de zile,	care	are	costuri	
enorme	și	presupune	tot	felul	de	expertize	și	
anchete	suplimentare.	Și,	în	90%	din	situații,	
beneficiarul	nu	poate	demonstra	că	toată	vina	este	
imputabilă	pe	mijloacele	de	stingere	neconform	
produse	sau	neconform	verificate.

	 Însă	chiar	dacă	acesta	poate	câștiga	
un	astfel	de	litigiu,	el	nu	își	va	putea	recupera	
niciodată	pagubele	înregistrate.	Majoritatea	
firmelor	din	domeniul	PSI	au	cifre	de	afaceri	atât	
de	mici,	încât	nu	ar	putea	acoperi	nici	măcar	un	
sfert	din	prețul	unei	mășinării	CNC,	astfel	nu	mai	
este	loc	de	discuții	despre	recuperarea	costurilor	
pentru	pagube	materiale	însemnate.

 Nu doar stingatoarele neconforme 
pot cauza dezastre. Aceleași principii sunt 
valabile și pentru restul mijloacelor de primă 
intervenție:

							-	Sistemele	de	hidranți	interiori	instalate	
/	verificate	necorespunzător	sau	care	au	în	
componenţă	accesorii	neconforme	este	posibil	să	
nu	funcționeze	în	caz	de	necesitate;

							-	Furtunurile	neconforme	și	neinlocuite	la	timp	
este	posibil	să	crape	și	să	nu	aibă	capacitatea	de	a	
transporta	apă;

							-	Agenții	de	stingere	care	nu	au	performanțe	
reale	de	stingere	sunt	inutili	în	lupta	cu	focul;

							-	Soluțiile	spumante	care	ar	trebui	să	aibă	
punct	de	îngheț	-30	de	grade,	în	situația	în	care	
sunt	diluate	sau	falsificate	(se	livrează	soluții	
spumante	cu	temperaturi	de	îngheț	de	0	grade	C),	

nu	pot	fi	folosite	dacă	se	înregistrează	temperaturi	
negative;

							-	Racordurile	neconforme	prezintă	riscul	
de	rupere	a	urechilor	de	prindere	în	momentul	
în	care	instalația	este	supusă	la	presiune,	ceea	
ce	nu	înseamnă	doar	că	instalația	de	transport	
a	apei	(hidrant	interior,	exterior)	nu	mai	poate	
funcționa,	însă	există	și	riscul	vătămarii	corporale	a	
persoanelor;

							-	Cheile	STORZ	neconforme	se	pot	rupe	
ușor,	făcând	imposibilă	racodrarea	furtunurilor	la	
instalațiile	de	apă	sau	desprinderea	racordurilor	
înfundate	de	pe	hidranții	exteriori;

	 Astfel,	principiul	de	baza	al	producerii,	
comercializării	și	folosirii	de	produse	conforme	
cu	standardele	în	vigoare	(fie	că	vorbim	de	
stingătoare,	accesorii	sau	agenți	de	stingere)	
este	de	a	avea	siguranța	că	ele	vor	funcționa	în	
caz	de	nevoie	și	mai	mult	de	atât,	că	vor	avea	și	
performanțe	de	stingere.	Produsele	neconforme	
și	cele	neintreţinute	corespunzător	în	urma	
operațiunilor	de	mentenanță	nu	reprezintă	doar	
un	furt,	ci	și	un	real	risc	-	un	incendiu	care	putea	
fi	stins	cu	ușurință	în	stadiul	său	incipient	să	se	
transforme	într-o	adevărată	catastrofă	provocând	
atât	pagube	materiale	însemnate,	cât	și	pierderi	de	
vieți	omenești.
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	 A	considera	că	în	caz	de	dezastru	
provocat	de	un	incendiu	care	ar	fi	putut	fi	stins	cu	
mijloace	de	prima	intervenție	toată	răspunderea	
cade	în	seama	producătorilor	sau	prestatorilor	de	
servicii	PSI	este total eronat. 

	 Dacă	firma	de	asigurare	găsește	o	cale	să	
nu	acopere	polița, toată paguba va fi suportată 
în întregime de beneficiar. 

 Înainte de a apela la premisa că “nu 
este raspunderea mea”, beneficiarii ar trebui să 
se întrebe:

							-	Cum	mă	descurc	cu	anchetele	în	situația	în	
care	un	stingător	explodează	(sau	un	alt	mijloc	de	
prima	intervenție	funcționează	defectuos)	și-mi	
rănește	grav	un	angajat?

							-	Cum	mă	descurc	în	situația	în	care	toată	
arhiva	de	documente	contabile	și	serverele	ard?

							-	Cum	mă	descurc	dacă	arde	hala	de	
producție	și,	împreună	cu	ea,	tot	stocul	de	marfă?

							-	Cum	mă	descurc	dacă	îmi	arde	robotul	CNC	

în	valoare	de	2	milioane	de	EUR?

							-	Cum	mă	descurc	dacă	îmi	arde	spațiul	de	
birouri	cu	tot	ce	este	în	el:	contracte,	laptopuri,	
baze	de	date	etc.?

 A preveni este mult mai ieftin decât 
a repara. Și	folosind	ghidul	acesta,	prevenirea	
devine	o	sarcină	ușoară.	Tot	ce	are	beneficiarul	de	
făcut	pentru	a	fi	în	siguranță	este	să	fie	un	pic	mai	
atent	și	mai	informat	despre	produsele	pe	care	le	
cumpără,	despre	documentele	pe	care	trebuie	să	
le	ceară,	despre	cum	sunt	executate	lucrările	de	
mentenanță	ale	mijloacelor	de	prima	intervenție,	
precum	și	despre	obligațiile	sale	conform	OMAI	
138/2015	și	PT118.

 Toate cele enunțate mai sus sunt 
principii de prevenire.	Ele	se	aplică	atât	
stingătoarelor,	cât	și	celorlalte	produse	de	primă	
intervenție:	agenții	de	stingere	care	fac	parte	
componentă	a	instalațiilor	(pulberi	și	spumanți),	
accesoriile	PSI	care	sunt	folosite	pentru	transportul	
apei	(furtunuri,	țevi,	etc.)	și	sistemele	de	hidranți	
interiori.	Buna	funcționare	a	dotărilor	PSI	poate	
face	diferența	dintre	dezastru	și	siguranță.	Doar	în	
primele	7	minute	de	la	izbucnirea	incendiului.
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							1.	Tema	acestui	material	este	“prevenirea	și	
stingerea	incendiilor;

							2.	Prevenire	=	documentare,	aplicare	a	
cunoștințelor,	verificare	a	produselor	și	serviciilor	
contractate	=	cele	mai	ieftine	costuri	în	ceea	ce	
privește	protecția	la	foc;

							3.	Stingere	=	nerespectarea	prevederilor	
capitolului	“prevenire”	=	posibile	pagube	însemnate	
și	pierderi	de	vieți	omenești	=	costuri	uriașe.

							4.	Toate	produsele	de	primă	intervenție	(și	nu	
numai)	trebuiesc	supuse	unui	proces	de	certificare		
pentru	a	se	stabili	conformitatea	lor	cu	standardele	
în	vigoare.

							5.	Avizarea	presupune	testări	în	laborator,	
controlul	producției	în	fabrică,	testări	în	fabrică,	
audit	anual.

							6.	Fiecare	produs	are	o	rețeta	unică	de	

“preparare”,	respectiv	aceea	care	s-a	folosit	pentru	
mostrele	trimise	laboratorului	acreditat	pentru	
testare;

							7.	Produsele	neconforme	fie	nu	sunt	avizate,	
fie	nu	respectă	rețetele	de	preparare	declarate.	
Produsele	neconforme	reprezintă	un	furt	și	
totodată	un	pericol;

							8.	Produsele	neconforme	nu	au	performanțele	
de	stingere	necesare.	De	asemenea,	ele	pot	
fi	nefuncționale	şi	reprezintă	un	pericol	real	
deoarece	sunt	ineficiente	sau	inutile	în	combaterea	
începuturilor	de	incendii.

							9.	Lucrările	de	mentenanță	ar	trebui	să	fie	
executate	doar	pe	produse	conforme.	Înaintea	
începerii	lucrărilor	de	mentenanță,	firmele	
prestatoare	de	servicii	trebuie	să	se	asigure	că	
verifică/repară/reîncarcă	un	produs	conform.	
Altminteri,	ar	trebui	să	le	scoată	din	uz	și	să	le	
înlocuiască.

7.1 - CONCLUZII EXPRIMATE ÎN LIMBAJ ACADEMIC
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							10.	Câteodată	lucrările	de	mentenanță	
sunt	fictive,	la	fel	ca	și	piesele	de	schimb	sau	
încărcăturile	care	ridică	costul	facturilor	artificial.

							11.	Printr-o	bună	informare,	beneficiarii	știu	
ce	fel	de	produse	și	servicii	achiziționează.	Ei	au	
controlul	documentelor	dar	și	al	recepției	bunurilor.

							12.	Beneficiarii	trebuie	să	ia	aceste	minime	
măsuri	de	precauție	în	relația	cu	firmele	
producătoare	și	prestatoare	de	servicii	în	domeniul	
PSI.	De	asemenea,	ei	trebuie	să	respecte	sarcinile	
lor	(dacă	există)	așa	cum	sunt	definite	în	legislație.

							13.	Un	beneficiar	astfel	acoperit	va	primi	
despăgubiri	din	partea	firmei	de	asigurare	în	
situația	în	care	totuși	dezastrul	nu	poate	fi	evitat.	În	
caz	contrar,	va	suporta	în	întregime	toată	paguba	
deoarece	litigiile	de	acest	gen	sunt	foarte	greu	de	
soluționat.	

7.2 - TRADUCEREA TRIVIALĂ A CONCLUZIILOR

							1.	Cu	cât	e	mai	bună	prvenirea,	cu	atât	riscul	
de	a	se	ajunge	la	stingere	este	mai	mic.

							2.	Oamenii	destepți	si	informați	platesc	
intotdeauna	cel	mai	mic	(bun)	preț;

							3.	Oamenii	ignoranți	și	neinformați	adună	
cenușa	din	urma	incendiului;

							4.	Exsită	reguli	și	legi	care	trebuiesc	
respectate	în	PSI	la	fel	ca	în	orice	alt	domeniu;

							5.	Dacă	vrei	să	produci	și	să	comercializezi,	
trebuie	să	le	urmezi	și	să	ai	capacitațile	tehnice,	
intelectuale	și	financiare	necesare.

							6.	Nu	oricine	poate	să	fabrice	produse	PSI.	
Pentru	ca	acestea	nu	pot	fi	oricum.

							7.	"Băieților	destepți"	nu	le	pasă	de	legi	și	
regulamente.	Ei	au	invățat	să	lipească	eticheta	
inscripționată	"cal"	pe	măgar	și	să	facă	profit	din	
neștiința	beneficiarilor.

							8.	Măgarul	în	mod	evident	nu	are	

performanțele	unui	cal.	Tot	ce	vând	"baieții	
destepti"	=	falsuri	=	rebuturi.

							9.	Prestatorii	de	servicii	de	verificat	și	reparat	
au	un	rol	foarte	important	în	curațarea	pieței	în	
situația	în	care	sunt	cu	adevarat	profesioniști.	
Dar	daca	și	ei	actionează	"dupa	ureche"	și	profit,	
verifică	și	repară	orice	și	nimic	în	același	timp,	
prelungind	garanția	rebuturilor	și	lasandu-le	în	
dotarea	beneficiarilor.

							10.	Unii	din	prestatorii	de	servicii	sunt	de	
neîntrecut	în	condei	și	imaginație:	lucrări	scriptice,	
costuri	fanteziste.

							11.	Situația	nu	merge	decât	atâta	timp	cât	
beneficiarii	pot	fi	inșelați.

							12.	Cu	cât	beneficiarii	au	acces	la	mai	multă	
informație,	cu	atât	mai	greu	pot	fi	înșelați.

							13.	Beneficiarii	informați	și	educați	(ca	de	altfel		
toți	oamenii)	duc	la	eradicarea	"băieților	destepți",	
a	rebuturilor	din	piață	și	a	costurilor	inutile	pentru	
lucrări	și	componente	fictive.	

APSIA SPRIJINĂ BENEFICIARII EDUCAȚI!
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	 Va	invităm	să	vizitați	site-ul	www.apsia.ro!

	 Ce	puteți	găsi	acolo:

							1.	Despre	noi,	cine	suntem	și	care	este	
misiunea	noastră;

							2.	Despre	membri	certificați	(care	sprijină	
în	mod	direct	activitatea	asociației)	conform	
standardelor	APSIA	dar	și	despre	membri	
simpatizanți	APSIA	(societăți	care	nu	au	fost	încă	
certificate	dar	care	doresc	să	adere	la	principiile	
asociației);

							3.	Noutăți	despre	evenimentele	APSIA	fie	că	
vorbim	de	conferințe,	acțiuni	de	dotare	a	anumitor	
obiective	sau	membri	noi;

							4.	Documente	utile,	mai	precis	legi,	standarde,	

diverse	adrese	cu	autoritățile	(clarificări,	retrageri	
de	pe	piață	etc.)	care	sunt	de	interes	general;

							5.	Broșuri:	tot	materialul	cuprins	în	această	
carte	în	format	electronic;

							6.	Proceduri	înscriere	membri	puse	la	
dispoziția	celor	care	vor	să	ni	se	alăture;

							7.	Calendar	de	evenimente	unde	prezentăm	
tot	ce	va	urma	și	este	programat;

							8.	Înscriere	newsletter	pentru	toți	doritorii	care	
vor	să	fie	la	curent	cu	evenimentele	din	domeniul	
PSI	(modificări	legislative,	retrageri	de	produse	
etc.)

							9.	Date	de	contact.	

POVESTEA CONTINUĂ PE WWW.APSIA.RO
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