Eveniment

Comunicat SETEC–AGIR – AIIR-FV
referitor la Masa rotundă cu tema
“Necesitatea Apariţiei unui Normativ pentru Proiectarea, Montarea, Punerea
în Funcţiune şi Întreţinerea Coşurilor de Evacuare a Gazelor de Ardere”

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice dl. Consilier Superior Iliuţă PARASCHIV, din partea Ministerului
Dezvoltării d-na Carmen BĂLAN, de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă dl. Ofiţer Specialist Ionel GOLGOJAN, d-nii Radu MIHĂILESCU şi Virgil FLORESCU din partea Asociaţiei Profesionale a Specialiştilor din
Domeniul Echipamentelor sub Presiune şi Instalaţiilor
de Ridicat (ASPIR), dl Claudiu GEORGESCU Preşedintele
Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii din
România (APMCR), dl Andrei Legendi din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
şi dl Virgil PUTICIU Preşedintele Corpului Experţilor Tehnici din România.
Dl. Dragoş POPA Preşedintele SETEC - AGIR a urat, din
partea organizatorilor, bun venit participanţilor şi a făcut
o scurtă introducere a tematicii conferinţei.

În final, dl. Cătălin LUNGU a enunţat concluziile întâlnirii:
» Normativul de coşuri de evacuare gaze de ardere va
cuprinde noţiuni privind reabilitarea coşurilor;
» este necesară definirea aplicabilităţii / domenii şi subdomenii;
» problema poluării este divergentă în acest moment,
cel mai probabil responsabilul întocmirii îşi va pune
amprenta asupra acestui aspect;
» prin Normativ există posibilitatea stipulării condiţiilor
de autorizare a coşarilor;
» finanţarea necesară întocmirii Normativului se poate
obţine din 2 surse: societăţi de asigurare şi/sau societăţi private cu interes în domeniu;
» trebuie integrate şi companiile de furnizare a coşurilor de evacuare gaze de ardere;
» standardele europene oferă informaţii, însă trebuie
adaptate situaţiei din România;
» Trebuie trimisă o scrisoare către Guvernul României,
prin care se va solicita ajutor în întocmirea Normativului de coşuri de evacuare gaze de ardere către Guvernul României va fi întocmită de resposabilul de întocmire a normativului.

Simpozionul „Reglementarea activităţii
de verificări tehnice în utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic”

• Colaborarea RADTE cu operatorii RSVTI în timpul
efectuării examinărilor nedistructive;
• Arhivarea documentelor întocmite în urma efectuării de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/
examinări cu caracter tehnic;
• Dezbateri referitoare la problemele întâlnite în desfăşurarea activităţii de RADTE;

Joi, 20 februarie 2014, în Sala VASILESCU KARPEN situată la sediul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR) din bd. Dacia nr. 26, a avut loc Masa Rotuntă cu tema “Necesitatea Apariţiei unui Normativ pentru
Proiectarea, Montarea, Punerea în Funcţiune şi Întreţinerea Coşurilor de Evacuare a Gazelor de Ardere”. La
această Masă Rotundă, organizată de Societatea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi (SETEC) din cadrul AGIR în parteneriat cu Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România Filiala Valahia (AIIR FV), au participat
printre alţii: din partea SETEC – AGIR d-nii experţi tehnici
Dragoş POPA, Florin CETĂŢEANU şi Cristian CETĂŢEANU,
din partea AIIR FV d-nii Mihai ILINA şi Cătălin LUNGU, dl.
decan al Facultăţii de Ingineria Instalaţiilor din UTCB Sorin BURCHIU, dl. Nicolaie ANTONESCU, din partea ISCIR
dl. Inspector de Stat şef Marian RĂDUCANU, din partea
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Asociaţia profesională a specialiştilor din domeniul
echipamentelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat –
ASPIR are plăcerea de a vă invita să participaţi la
SIMPOZIONUL cu tema:
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE VERIFICARI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII / EXAMINĂRI CU CARACTER TEHNIC
cu participarea conducerii ISCIR,
în perioada 27-29 martie 2014, Băile Tuşnad
Tematica supusă dezbaterii este următoarea:
• Prezentarea asociaţiei profesionale a specialiştilor din
domeniul echipamentelor sub presiune şi a instalaţiilor

28

Au urmat prezentările d-lui Florin CETĂŢEANU, a dlui Cătălin LUNGU şi a d-lui Cristian CETĂŢEANU, prin
care s-a evidenţiat necesitatea reglementării domeniului coşurilor de evacuare a gazelor de ardere, precum şi
iniţiativa MDRT din 2013 de elaborare a unui normativ
în acest sector (a fost organizată o licitaţie pentru elaborarea normativului, dar în final aceasta a fost anulată). Prezentările au fost foarte bine primite de către
participanţi şi au fost punctul de plecare al discuţiilor
animate şi la obiect.
Tot în cadrul acestei Mese Rotunde s-a transmis mesajul de salut al grupului de iniţiativă pentru înfiinţarea
“Asociaţiei Coşarilor”. Acest mesaj a fost bine primit şi
s-a continuat cu discutarea situaţiei coşarilor, coşari care
până în momentul de faţă sunt autorizaţi doar de către
ANC, nici o altă autoritate neifiind implicată în autorizarea firmelor de coşerit. Asociaţia Coşarilor a fost invitată
ca, după constituire, să participe la elaborarea viitorului
normativ şi la dialog cu instituţiile statului.

de ridicat – ASPIR – asociaţie nonprofit şi neguvernamentală, având ca scop reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor economice, profesionale,
tehnice şi juridice ale membrilor săi;
• Analiza posibilităţilor de acordare către persoanele
juridice autorizate a dreptului de a aviza programe şi rapoarte finale de verificare tehnica in utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic (prin intermediul
RADTE), fără a mai fi necesară obţinerea acceptului de la
ISCIR;
• Stabilirea criteriilor şi a parametrilor maximali tehnici
în vederea avizării de programe şi rapoarte numai prin intermediul RADTE;
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