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ÎNTÂLNIRE CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
09.03.2017

Tematica întâlnirii a fost: 
“Montarea detectoarelor de incendii şi de gaze naturale !”

ORGANIZATOR: LIGA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI - HABITAT 
PARTICIPANŢI:

Mihai MEREUŢĂ – Preşedinte Liga Asociaţiilor de Proprietari – Habitat
Mircea MAN – Director Reglementări Tehnice – ANRE
Dan SIMIONESCU – IGSU
Gelu OLTEANU – HONEYWELL
Teodor PETRE - PRIMATECH
Ion DIACONU – Director Comercial - ELSACO
Liviu FENOGHEN – Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor Bancare
Constantin Cantemir PETRIU – Serviciul Secretariat General RADET
Gabriel ION - Serviciul Secretariat General RADET



2

• Reprezentantul CSALB informează că acest serviciu se adresează consumatorilor, persone
fizice având proceduri voluntare care nu întotdeauna sunt în asentimentul băncilor. 

• Deasemenea susţine că sunt rezolvate diferite probleme întâmpinate la bănci, IFN-uri pâna şi
la case de amanet unde există competenţe în acest sens. 

• Printre problemele rezolvate se numără, reducerea comisioanelor, rata dobânzilor prin
eliminarea unor clauze considerate abuzive, durata de rezolvare a acestora fiind de maxim 40 
de zile. 

• În ceea ce priveşte rezolvarea problemelor, susţine că au fost situaţii când acestea s-au 
realizat într-o perioadă de 9 – 21 de zile. 

• Referitor la CSALB informează că aceasta este o structură de sine stătătoare care nu aparţine
de nicio altă entitate, existănd un colegiu de coordonare format din reprezentanţi ai Băncii
Naţionale a României, Asociaţiei Române a Băncilor, Autorităţii Naţionale, Protecţia
Consumatorilor şi un membru independent..

În deschidere domnul Mihai Mereuţă, 
preşedintele Ligii Asociaţiilor de 
Proprietari-Habitat a făcut o scurtă
prezentare în ceea ce priveşte
soluţionarea litigiilor bancare fără
costuri din partea persoanelor fizice, 
prin intermediul unei instituţii
coordonate de stat respectiv CSALB.
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• Reprezentantul IGSU informează despre campaniile de conştientizare a populaţiei şi despre
riscurile care pot apare în interiorul locuinţelor, transmiţând mesaje clare în privinţa utilizării
instalaţiilor electrice sau de gaze cât şi despre necesitatea montării detectoarelor de incendiu şi
gaze. În acelaşi timp a fost lansată şi campania “Nu tremur la cutremur” cu referire la 
riscurile ce pot apare în cazul apariţiei unui cutremur major cu consecinţe
catastrofale. 

“Având în vedere reducerea numărului de incendii
în Germania, Franţa, Marea Britanie, Belgia şi
Statele Unite, s-a luat măsura dotării locuinţelor cu 
detectoare de incendii şi gaz, obţinându-se 
diminuarea cu 50% a acestor tipuri de evenimente. 
În România aceste măsuri se aplică numai pentru
clădirile foarte înalte (peste 45 metri) pentru spaţiile
comune, holuri, magazii, scări de evacuare, 
centrale termice de bloc precum şi în spaţiile de 
comerţ şi servicii publice. 
Până la adoptarea reglementării privind 
obligativitatea dotării locuinţei cu detectoare de 
incendiu, s-a demarat o  campanie de 
conştientizare a populaţiei. 
Referitor la montarea acestor detectoare de incendii 
se recomandă montarea acestora în cameră, hol, 
casa scării, pe tavan cât mai aproape de mijlocul 
încăperii fiind importantă respectarea instrucţiunilor 
producatorului, furnizate odată cu achiziţionarea 
produsului şi nu se recomandă maontarea acestora 
în băi şi bucătării.
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• Reprezentantul ANRE informează că în normele tehnice de astăzi din cadrul Autorităţii Naţionale
de Reglementare a Energiei nu este clar definită modalitatea de montare a detectoarelor de gaz, 
dar au fost demarate demersuri în acest sens iar dacă există propuneri din partea consumatorilor
acestea vor fi analizate. 

• Clientul final are obligaţia să asigure respectarea condiţiilor tehnice de funcţionare a instalaţiei în
deplină siguraţă efectueze verificările la o perioadă de 2 ani şi reviziile tehnice la 10 ani exclusiv
prin intermediul unui operator economic selectat, autorizat de ANRE. 

• În situaţia în care drept urmare a verificărilor sau a reviziei tehnice a instalaţiilor de utilizare, 
operatorul economic constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă a 
instalaţie de utilizare a gazelor, clientul final are obligaţia să facă toate demersurile necesare
pentru îndeplinirea acestora, inclusiv prin montarea detectoarelor de gaze cu o limită de 
sensibilitate de cel puţin 2% metan în aer care să acţioneze asupra robinetului de  închidere a 
conductei de alimentare cu gaze natural a “aparatelor” consumatoare. 

• Operatorii economici au o deosebită importanţă în aplicarea acestor norme pentru că aceştia sunt
autorizaţi de către ANRE şi au obligaţia să aplice exact cum este precizat atât în norme cât şi în
ordinele pentru care au fost autorizaţi. 
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• Reprezentantul Honeywell se referă în continuare la aplicarea standardelor 
europene existente în acest domeniu pe care terbuie să le îndeplnească 
detectoarele de gaz utilizate în prezent şi nu trebuie să fie luat în calcul preţul de 
achiziţie ci siguranţa pe care trebuie să o asigure acestea.

• Reprezentantul Primatech susţine că detectorul de gaze trebuie selectat după caracteristicile şi
de conformitatea faţă de standardul în vigoare. În prezent în România nu există un laborator
specializat pentru verificarea detectoarelor de gaze şi în ceea ce priveşte producătorul susţine că
acesta trebuie să-şi asume responsabilitatea împreună cu montatorul privind siguranţa
utilizatorului final, acest aspect reprezentând o garanţie reală.

• Reprezentantul ELSACO informează că în prezent această firmă deţine un portofoliu de 3000 
detectoare de gaz în Bucureşti şi 10 000 în ţară. În continuare susţine că firma pe care o 
reprezintă va lansa pe piaţă cel mai nou tip de contoare de apă rece şi apă caldă cu citire la 
distanţă, produs în SUA

• Domnul Mihai Mereuţă face referire în continuare la ajutoarele de la stat care nu se vor mai
acorda dar şi la faptul că va rămâne în continuare ajutorul complementar de locuit care va fi
condiţionat de un contract sau convenţie individuală însoţită de contoare sau repartitoare
individuale. În ceea ce priveşte lucrările de reabilitare termică care cuprind şi înlocuirea
instalaţiilor de apă caldă, acestea ar trebui să includă şi instalaţia de gaz, contorizarea şi
montarea detectoarelor de gaz şi a celor de incendiu pentru că nu este de dorit,  obţinerea unor
rezultate pe partea de eficienţă energetică fără a îndeplini condiţiile impuse de ISU şi ANRE 
pentru ca locuinţa să fie utilizată în siguranţă .  



6

Probleme semnalate de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari

• Rujan Dan-Bl.PC12, Str.Gura Ialomiţei 18, Sect.3 – solicită înlocuirea conductei de recirculare a 
apei calde, aceasta fiind avariată în mai multe locuri. 

• Stănescu Gheorghe-Bl.M3D, Bd.Theodor Pallady 10, Sect.3, tel: 0747 508 360 - solicită informare
cu privire la consumul de apă caldă şi încălzire facturat abonatului CMI Dr.Lupaşcu cod: 32-277-3;

• Scurtarea timpului de introducere a consumurilor de energie termică pe site, înregistrate şi citite
de către personalul RADET 


