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Actiune de identificare a producatorilor si furnizorilor de stingatoare
care nu respecta legislatia in domeniu

In atentia CLIENTILOR NOSTRI
Ca urmare a intrebarilor venite din partea cititorilor nostri, precum şi a unor reprezentanti ai societatilor
comerciale din portofoliul nostru, cauzate de controalele inspectorilor din cadrul Inspectoratului pentru
Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti si a celor Judetene au existat o serie de neconformitati legate
de punerea la dispozitie pe piata de comert a unui numar foarte mare de stingatoare de incendiu, in conditii
neclare.
Noi am inceput o serie de verificari in acest sens si am aflat pentru dumneavoastra ca “ Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta şi Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta au desfasurat o
Actiune de identificare a acestor mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor disponibile spre
comercializare ”.( sursa I.G.S.U.)
In urma actiunii derulate de organele de control ale statului, a rezultat faptul ca, pe teritoriul Romaniei se
comercializeaza stingatoare ce nu se regasesc in Registrul mijloacelor tehnice certificate, registru
gestionat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in care sunt inscrise mijloacele tehnice de
aparare impotriva incendiilor, inclusiv stingatoare, care detin un certificat de introducere pe piata, sau
pentru care a fost data o declaratie pe propria raspundere (in situatia in care mijlocul tehnic se
comercializeaza legal in alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat semnatar al Acordului
Economic European) conform legislatiei in vigoare.
Enumeram producatorii si furnizorii identificati, precum si tipurile de stingatoare care NU RESPECTA, in
prezent, legislatia incidenta domeniului:
•
•
•
•
•
•
•

ZHEJIANG JINDUN FIRE FIGHTING EQUIPMENT - China, avand ca distribuitor pe S.C.
EUROSTING S.R.L. - Buzau, care comercializeaza stingatoare P3, P12, P50, G2, G3, G5, G6,
SM50, SM100;
S.C. INSTAL SOMET S.A. - Buzau, care comercializeaza stingatoare P1, P2, P3, P4, SM3;
S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. - Brasov, care comercializeaza stingatoare P1, P2,
P3, P4, P6, P9, G3, G5, SM6, P50, P100;
S.C. AROMET S.A. - Buzau, care comercializeaza stingatoare SM6, SM9;
S.C. STINGAL S.R.L. - Buzau, care comercializeaza stingatoare P1, P2, P3, P50, P100, G3, SM6,
SM9, SM50, SM100;
S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. - Bucuresti, care comercializeaza stingatoare G2, P1;
S.C. GEFIL S.A. - Prahova, care comercializeaza stingatoare G3, P100;

•
•
•

WAT-BRRYNSKI - Polonia, avand ca distribuitor pe S.C. GIRAMEX S.R.L. Mioveni, Arges, care
comercializeaza stingator P1;
WITOWORNIA SPRZETU POZARNICZEGO OGNIOCHRON S.A. - Polonia, avand ca distribuitor
pe S.C. GIRAMEX S.R.L. - Mioveni, Arges, care comercializeaza stingator P1;
KZWM OGNIOCHRON S.A. - Polonia, avand ca distribuitor pe S.C. AUTO EURO PARTNER
S.R.L. - Arges, care comercializeaza stingator P1.

“ Prin urmare, operatorii economici care furnizau/furnizeaza stingatoare ce nu se regasesc in Registrul
mijloacelor tehnice certificate al I.G.S.U., au fost informati, prin adrese de atentionare, pentru a respecta
legislatia in vigoare ce reglementeaza acest domeniu de activitate, in corelare cu principiile stabilite de
Regulamentul (CE) Nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor proceduri
de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat
membru si de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE, termenul impus pentru intrarea în legalitate fiind de
29.06.2012, in caz contrar acestia urmand a raspunde potrivit legii. “ ( sursa I.G.S.U.)
Pe aceasta cale va informam ca Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 607/2008 pentru
aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice
de aparare impotriva incendiilor a fost abrogat de Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 88 din
02.04.2012 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a
mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 239 din 9
aprilie 2012.
( Continuarea in Bulentinul informativ nr.8 al lunii iunie 2012 )

“ Salvezi daca stii sa actionezi corect! “
www.preventive.ro
Email: info@preventive.ro
Servicii de consultanta pentru aparare impotriva incendiilor si protectie civila,
cursuri de prim ajutor, cursuri de servant pompier si asistenta tehnica de specialitate.

