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Riscurile şi stoparea contrafacerilor în domeniul securităţii la
incendiu
•

Sigura Prometeu & Consult (SPC) şi Asociaţia pentru Securitate la incendiu
(ASI) au lansat forumul de discuţii în domeniul securităţii la incendiu “Şcoala
Prometeu”.

•

Reprezentanţi ai firmelor din domeniul securităţii la incendiu, specialişti, autorităţi
şi instituţii publice au analizat tema contrafacerilor în domeniu.

Bucureşti, 13 mai 2010 – 	
   a avut loc prima sesiune a Forumului Scoala PROMETEU, cu
tema Contrafacerile in domeniul securitatii la incendiu – riscuri si stoparea lor. La
eveniment au participat reprezentanti ai ASI si firmelor din domeniu, ai altor asociatii
profesionale, IGSU (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) si ai Facultatii de
Pompieri.
“Scoala PROMETEU isi propune sa fie un forum si o zona de convergenta, care sa faciliteze
colaborarea dintre firmele care actioneaza in prezent pe piata specifica romaneasca si
organismele Administratiei de Stat care reglementeaza activitatile acestui domeniu’, a precizat
in deschiderea evenimentului domnul Horia Mihai NICOLESCU, vicepresedinte ASI si
presedinte al grupului de firme SIGURA. „Vrem sa ne coordonam vocile si eforturile pentru a
putea gasi impreuna cele mai eficiente cai pentru modernizarea cadrului legislativ, in
concordanta cu noile trenduri mondiale”, a continuat acesta.
In urma prezentarii de catre firmele din domeniu a unor cazuri concrete, discutiile dintre
participantii au reliefat atat puternica actualitate a problematicii contrafacerilor in domeniu, prin
consecintele grave pe care le poate genera in caz de incendiu, dar si necesitatea unor abordari
complexe, cu solutii pe multiple planuri - formative, tehnice si administrative.
In cadrul forumului au fost identificate o serie de propuneri care ar putea conduce la
solutionarea problemei, acestea fiind centrate pe trei directii: proiectarea, executia si
exploatarea cladirilor, in care ar trebui realizat un parteneriat ASI-IGSU, pentru ca specialistii
care activeaza in in aceste domenii sa capete competente suplimentare, cerute prin lege.
Dintre propuneri mentionam:
A – Generale
Transmiterea catre organele legale competente (dupa verificarea corectitudinii acestora) a
sesizarilor privind neregulile din domeniu, primate membrii ASI.
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B - Zona de proiectare:
1. Verificatorii ar trebui sa solicite / sa impuna proiectantilor de rezistenta indicarea si
modul de calcul al temperaturilor critice ale structurilor metalice concepute;
2. Proiectantii nu au suficiente competente in acest domeniu si este necesara instruirea lor
3. Sa se sensibilizeze personalitatile marcante ale domeniului (prof. dr. ing. Traian POPP,
dr. arh. Gh. POLIZU, prof.dr.arh. Ioan VOCULESCU, s.a.) si sa se colaboreze mai
strans cu acestea;
4. ASI sa-si poata prezenta punctul de vedere in Comisia de atestare a verificatorilor si
expertilor;
C - Zona de executie:
5. Aplicatorii / monteurii sa fie controlati pe parcursul executiei lucrarilor de verificatori de
executie specializati;
6. Ar trebui inasprite conditiile de infiintare a firmelor care activeaza in domeniul securitatii
la incendiu (cel putin: capital social minim, atestare ISO 9001; asigurare de “malpraxis”).

Scoala PROMETEU, ca structura ASI si-a insusit punctele de vedere agreate prin
consensul participantilor, va activa in sensul acestora si va prezenta in fiecare
sesiune un raport de aducere la indeplinire a sarcinilor pe care si le-a asumat.

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta pe e-mail horia.nicolescu@asociatia-asi.ro sau accesati
www.scoalaprometeu.ro .

Despre Scoala PROMETEU
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Scoala PROMETEU este un forum de discutii deschise, un mediu in care sa se poata discuta liber si deschis
problemele tuturor celor implicati in domeniul securitatii la incendiu din Romania, un mediu de prezentare a
noutatilor in domeniu si de convergenta al ideilor - la care sunt invitati sa participe liber toti cei care doresc si pot sa
ajute la modernizarea acestui domeniu in Romania (vazuta ca o tara europeana si care trebuie sa recupereze cat
mai rapid intarzierile din acest domeniu). (Detalii pe www.scoalaprometeu.ro)

Despre ASI

Asociaţia pentru Securitate la Incendiu – ASI - este o organizaţie apolitică, ne-guvernamentală, non-profit,
constituită în vederea îndeplinirii scopurilor sale de natură socială. Asociatia este profesionala şi este deschisa
tuturor celor care activeaza in domeniul securităţii la incendiu..
Scopurile Asociaţiei sunt urmatoarele:
- De a contribui la fundamentarea tehnico – ştiinţifică şi promovarea concepţiilor moderne privind securitatea la
incendiu ;
- Formarea şi dezvoltarea, prin diferite activităţi, a unei culturi de securitate la incendiu a populaţiei, a mediului
preuniversitar şi universitar, a specialiştilor din diferite domenii tehnice, a autorităţilor publice centrale şi locale;
- Prezentarea unei poziţii unitare, competente şi coerente a specialiştilor din România privind problematica
domeniului securităţii la incendiu trimisă spre consultare prin organismele Comisiei Europene şi sprijinirea
autorităţilor în fundamentarea poziţiei naţionale;
- Prezentarea unei poziţii unitare, competente şi coerente a specialiştilor din domeniul securităţii la incendiu în
comisiile de agrementare, standardizare, avizare, autorizare sau atestare, constituite la nivelul diferitelor
autorităţi centrale sau locale;
- Colaborarea cu specialişti şi diverse persoane juridice, din ţară sau străinătate, pe tema securităţii la incendiu.
(Detalii pe www.asociatia-asi.ro)

Despre Sigura Prometeu & Consult

Sigura Prometeu & Consult, componentă a Grupului Sigura, asigura expertizare si analiza de risc la incendiu,
training pentru personalul specific, audit, consultanta si asistenta tehnica in domeniul protectiei cladirilor impotriva
incendiilor sau pentru reabilitarea cladirilor vechi si de patrimoniu. Firma asigură si formarea de specialişti români în
domeniul securităţii la incendiu la nivelul noilor standarde europene, avand acreditare CNFPA pentru cursul
‚Manager pentru Securitate la Incendiu’.
(Detalii pe http://www.sigura.ro/ro/sigura-prometeu-and-consult.html)
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