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STINGĂTOARE

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.
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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
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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

STINGĂTOARE

 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



29WWW.APSIA.RO

STINGĂTOARE

	 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.
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	 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!
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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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STINGĂTOARE

 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.
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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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STINGĂTOARE

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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STINGĂTOARE

Model de certificat emis de CNSIPC pentru executarea lucrărilor
 de verificare, reparare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu.
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STINGĂTOARE

	 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.


