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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.
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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.
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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



83WWW.APSIA.RO

SISTEME HIDRANȚI INTERIORI

	 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.
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