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PROBLEMATICA EVACU RII GAZELOR DE ARDERE
(CO URILOR DE FUM)
Evolu ia tehnicii de înc lzire în direc ia utiliz rii judicioase a diferitelor tipuri de combustibili a condus la
apari ia surselor de c ldur cu randament energetic superior, având drept consecin ridicarea gradului
de confort termic, concomitent cu reducerea cheltuielilor efectuate în acest scop.
Co urile de fum aferente surselor de c ldur , care se bazeaz pe ardere diferitelor tipuri de
combustibili, sunt o component a instala iei de înc lzire, cu rol determinant în func ionarea la
capacitate i în deplin siguran a aparatelor termice.
Instala iile de colectare i evacuare a gazelor de ardere sunt subansamble de construc ii, sau chiar
construc ii, complexe prin procesele termice i gazodinamice care le caracterizeaz . Ele sunt supuse la
solicit ri interioare de natur fizic
i chimic (temperaturi ridicate ale gazelor arse, ocuri termice
cauzate de aprinderea accidental sau inten ionat a funinginei, ac iunea coroziv a condensatului
acid) precum i la ac iuni exterioare climatice (de exemplu înghe -dezghe ) sau mecanice/dinamice
(vânt,seism), i ca atare trebuie s corespund unor cerin e severe de func ionalitate i durabilitate.
Aceste cerin e pot fi îndeplinite doar printr-o concep ie tehnic adecvat , prin folosirea unor materiale cu
specifica ii tehnice corespunz toare i printr-o mentenan continu .

PROIECTAREA I EXECU IA INSTALA IILOR DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE
(CO URILOR DE FUM)
Cadru legislativ (extras)
Legi, Hot râri de Guvern
• Legea Nr. 10/1995, republicat , privind calitatea în construc ii
• Legea Nr. 50/1991, republicat , privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii
• Legea Nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor
• H.G. Nr. 622/2004 Hot râre privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor
pentru construc ii În conformitate cu Directiva European Nr.89/106/CEE, Legea Nr.608/2001 i
H.G. Nr. 622/2004, cu modific rile ulterioare, toate produsele pentru construc ii, noi sau vechi,
provenite din ri membre ale UE, apar inând celor 104 familii de produse (Co uri,burlane i
alte produse specifice – Anexa III, tabelul 3.15.1) din “Regulamentul privind atestarea
conformit ii produselor pentru construc ii “, aprobat prin ordinul ministrului de resort, trebuie s
de in atestarea conformit ii (declara ii/certificate de conformitate i marcaj CE)
Normative
• Norme tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, NTPEE – 2008 Cap. Asigurarea aerului necesar arderii i evacuarea gazelor de
ardere: stabilirea sec iunii co ului de fum conf. tabel Anexa 12
• Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central , Indicativ I13 (în
curs de revizuire Cap. Evacuarea gazelor de ardere: condi ii generale, în l imi peste acoperi ,
amplasare, m suri de protec ie a canalelor de fum executate din zid rie i a co urilor metalice
• Normativ de siguran la foc a construc iilor, Indicativ P118 – 99
Standarde nationale/standarde europene armonizate (uzuale)
• SR EN 1443 - Co uri de fum.Condi ii generale Stabile te criteriile fundamentale de performan ,
de clasificare i notare a co urilor de fum (clase de temperatur , clase de presiune/etan eitate,
clase de rezisten la condensat, clase de rezisten la coroziune în func ie de combustibilul
utilizat, clase de rezisten
la focul din co , rezisten
termic , distan a la materialele
combustibile, stabilitatea la foc)
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SR EN 15287 – 1;2 Proiectarea, instalarea i punerea în func iune a co urilor de fum pentru
aparate de înc lzire etan e/neetan e (înlocuie te STAS 6793 Co uri , canale de fum pentru
focare obi nuite la construc ii civile) Cuprinde condi ii privind etapele de realizare a co urilor de
fum (proiectare, execu ie, notare, recep ie, punere în func iune, mentenan , recomand ri
pentru stabilirea în l imii co urilor de fum în raport cu acoperi urile construc iilor).
SR EN 13063 – 1;2 Sisteme de co uri de fum cu pere ii interiori din ceramic . Condi ii i metode
de încercare corespunz toare determin rii rezisten ei la focul din co /condi iilor umede de
func ionare
SR EN 1856 – Condi ii pentru co uri de fum metalice
STAS 3417 – 85 Co uri i canale de fum pentru instala ii de înc lzire central . Prescrip ii de
calcul termotehnic
SR EN 13384 – 1;2 Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Co uri de fum care deservesc
un singur / mai multe aparate

Descrierea st rii de fapt/constat ri
În reglement rile tehnice existente co urile de fum pentru construc iile civile sunt tratate succint, sub
forma unor capitole, în care se prezint , în majoritatea cazurilor, numai principii sau condi ii generale de
realizare a acestora. (Nota În cazul co urilor de fum industriale exist
Codul de cerin e privind
proiectarea, execu ia, urm rirea comport rii, repararea i consolidarea co urilor de fum industriale din
beton armat, indicativ NP 108-04). Unele aspecte importante, precum în l imea minim a co urilor
deasupra nivelului acoperi urilor, în l imea activ minim , distan a minim
fa
de elementele
combustibile ale construc iilor, condi ii de evacuare a condensatului, nu sunt tratate unitar sau chiar
deloc. De asemeni, aceste reglement ri sunt dep ite ori incomplete, având în vedere solu iile tehnice
/constructive actuale de evacuare a gazelor de ardere.
Prevederile standardelor se aplic pe baz de voluntariat, exceptându-se standardele de produs, care
au devenit obligatorii ca urmare a efectelor H.G. Nr. 622/2004.
Din documenta iile tehnice de execu ie ale construc iilor, din caietele de sarcini co urile de fum în
multe cazuri lipsesc sau nu sunt suficient de detaliate, respectiv aceste documente con in trimiteri la
reglement ri abrogate/înlocuite.
În urma controalelor efectuate de c tre organele abilitate ale autorit ii statului la produc torii i
distribuitorii de elemente pentru co uri de fum (sisteme prefabricate sau componente ), au fost
constatate urm toarele neconformit i:
• documente de certificare necorelate cu legisla ia european ;
• documente de conformitate a produselor incomplete;
• documente de testare i încerc ri insuficiente pentru introducerea pe pia în condi ii legale;
• trimiterea în documente, care le atest conformitatea, la alte reglement ri decât cele
armonizate pentru produsele respective.
Drept urmare, num rul co urilor de fum concepute gre it sau executate defectuos, folosindu-se
materiale inadecvate domeniului, este însemnat.

MENTENAN A INSTALA IILOR DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE
(CO URILOR DE FUM)
Cadru legislativ (extras)
•

Legea gazelor Nr. 351/2004, Art.3. În sensul prezentei legi, urm torii termeni se definesc
dup cum urmeaz :..30. instala ie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate i accesorii,
inclusiv focarul i co ul de evacuare a gazelor de ardere, situat dup sta ia/postul de reglare a
presiunii i m surare a debitului, dupa caz, cu excep ia aparatului de m surare a debitului, care
face parte din sistemul de distribu ie; Art.109. Constituie contraven ii la normele privind
desf urarea activit ilor în sectorul gazelor naturale urm toarele fapte:…8. utilizarea de
echipamente, instala ii i aparate care nu au efectuat verificarea tehnic în termen.
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Ordinul M.A.I. Nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap rare împotriva
incendiilor Art. 85 (3) Verificarea, repararea, izolarea termic i cur area periodic a co urilor
de evacuare a fumului sunt obligatorii. Art. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau
urm toarele m suri de prevenire: controlul instala iilor i al sistemelor de înc lzire existente la
operatorii economici, institu iile publice, locuin ele i gospod riile popula iei, cum sunt surse de
c ldur , conducte, corpuri i elemente de înc lzire, sobe, co uri i canale de fum i înl turarea
defec iunilor constatate, asigurându-se func ionarea la parametrii norma i.
HG 537/2007 privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor la normele de prevenire i
stingere a incendiilor Art. 1. - Constituie contraven ii la normele de prevenire i stingere a
incendiilor urm toarele fapte i se sanc ioneaz dup cum urmeaz .... cu amend de la 500
lei la 1.000 lei .... neexecutarea verific rii, repar rii i cur rii periodice, cel pu in o dat pe an,
a co urilor pentru evacuarea fumului, precum i nerealizarea elementelor de izolare termic a
acestora. Art. 2. - (1) Sanc iunile contraven ionale se aplic persoanelor fizice sau juridice,
dup caz. Art. 3.- (1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de c tre
personalul inspec iilor de prevenire a incendiilor cu atribu ii de îndrumare, control, interven ie i
constatare a înc lc rilor legii în domeniul ap r rii împotriva incendiilor, desemnat conform legii.
Norme tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, NTPEE – 2008, Art. 13.14 Aparatele consumatoare de combustibili gazo i racordate
la co se pun în func iune numai dup ce consumatorul prezint dovada, nu mai veche de 3
zile, de verificare i cur are a co urilor de fum printr-o unitate abilitat . Art. 14.40 Verificarea
tehnic periodic a instala iilor de utilizarese face conform instruc iunilor specifice i const din
urm toarele opera ii: ...h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care s
reias c a fost efectuat cur area co urilor i canalelor de evacuare a gazelor arse de c tre
operatori economici autoriza i, conform reglement rilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni
înainte de data verific rii periodice a instala iei de utilizare.

Clasificarea/încadrarea ocupa iei de co ar conform COR 2009
•
•
•
•
Preg
•

Grupa major 7 – Me te ugari i lucr tori califica i în meserii de tip artizanal, de reglare i
între inere a instala iilor
Subgrupa major 71 – Meseria i i muncitori califica i în industria extractiv i construc ii
Grupa minor 714 – Zugravi, vopsitori, cur itori de fa ade i asimila i
Grupa de baz 7143 – Cur itori de fa ade i co ari
tirea profesional /cursuri de calificare CNFPA
Standard ocupa ional din anul 2008
Calificarea: co ar
Domeniul: Protec ia mediului
Cod NC: 7143.1.1

Descrierea st rii de fapt/constat ri
Fondul existent de co uri de fum la construc ii civile este în mare parte învechit, constând în co uri
zidite sau co uri metalice executate artizanal. Ponderea sistemelor de co uri de fum performante,
utilizate în România dup anul 1990, exprimat procentual, este înc redus .
Prevederile Ordinului MAI Nr. 163 privind obligativitatea izol rii termice, verific rii, cur rii i repar rii
co urilor de fum nu sunt respectate pe scar larg , iar num rul controalalelor i sanc iunilor aplicate în
acest sens este foarte redus.
Din actele legislative/normative prezentate rezult c lucr rile de verificare i cur are a co urilor de
fum, precum i documentarea acestora, se fac de c tre unit i abilitate/operatori economici autoriza i. În
momentul de fa nu exist nicio prevedere legal care s r spund la urm toarele întreb ri: Cine
autorizeaz co arii? Ce competen e i responsabilit i au ace tia? Autoriza iile de func ionare a
co arilor sunt eliberate de c tre autorit ile locale în baza unor declara ii pe proprie r spundere privind
preg tirea profesional , f r a se face dovada absolvirii unui curs de calificare.
Marea majoritate a co arilor tradi ionali nu sunt califica i la nivelul cerin elor zilelor noastre, nu dispun de
o dotare corespunz toare, nu aplic procedurile de lucru conforme cu standardele europene, care s le
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permit executarea unor lucr ri adecvate st rii tehnice i de înc rcare cu depuneri ale co urilor de fum.
Dup prestarea serviciilor ace tia elibereaz , în cel mai bun caz, o chitan neînregistrat fiscal, f r
s - i asume r spunderea i f r s acorde o garan ie pentru lucr rile efectuate. Au fost semnalate i
cazuri în care, s-au eliberat documente pentru punerea în func iune a aparatelor consumatoare de
combustibili gazo i, cu toate c instala ia de evacuare a gazelor de ardere – co ul de fum prezenta
deficien e grave de execu ie.
Cursurile de calificare autorizate/acreditate CNFPA pentru co ari se desf oar în baza unui standard
ocupa ional din anul 2008, care, de i a fost elaborat relativ recent, con ine prevederi referitoare la dot ri
i proceduri dep ite din toate punctele de vedere fa de standardele europene actuale.
Caietele de sarcini pentru efectuarea lucr rilor de co erit, elaborate în vederea scoaterii la licita ie a
acestor tipuri de servicii, sunt întocmite necorespunz tor, din cauza lipsei clarit ii actelor legislative i
lipsei unui normativ de specialitate pentru acest domeniu.

Urm rile...
Consecin a tuturor aspectelor negative prezentate cu privire la proiectarea, executarea, punerea în
func iune i mentenan a instala iilor de evacuare a gazelor de ardere, este cre terea alarmant a
num rului de incendii cauzate de co urile de fum defecte sau necur ate. Astfel, dac în urm cu zece
ani, respectiv în 2003, au fost înregistrate un num r de 901 de cazuri, în anul 2011 în statistica
I.G.S.U. se reg sesc peste 2200 (!) incendii provocate de co urile de fum! Aceste evenimente,
care au loc cu preponderen în mediul rural, se soldeaz cu pierderi de vie i omene ti (în medie 20/an)
i cu pagube materiale însemnate, care conduc adeseori i la probleme sociale, oamenii r mânând f r
un acoperi deasupra capului.
De asemeni, ca urmare a lipsei mentenan ei co urilor de fum, func ionarea defectuoas a diferitelor
surse de c ldur , sub randamentul energetic prescris, conduce la un consum mai ridicat de combustibili
i la poluarea mai intens a mediului înconjur tor.

M suri/ac iuni necesare
În scopul unei mai bune ap r ri a vie ii oamenilor i a valorilor materiale, a asigur rii func ion rii
instala iilor de înc lzire în siguran
i în condi ii de eficien energetic maxim , concomitent cu
protejarea mediului i a naturii, sunt necesare urm toarele m suri/ac iuni:
A. completarea i armonizarea cadrului legislativ
B. elaborarea unui normativ na ional cu privire la proiectarea, executarea, punerea în func iune i
mentenan a co urilor de fum la construc ii civile
C. actualizarea standardului ocupa ional din domeniu i preg tirea de specialitate a co arilor
conform cu standardele europene, cu nivelul actual de dezvoltare a surselor de c dur i a
tehnologiilor de evacuare a gazelor de ardere
D. stabilirea organismului pentru autorizarea de specialitate a societ ilor de co erit i a
metodologiei de autorizare (similar prescriptiilor de autorizare ANRE, ISCIR, etc), cu precizarea
competen elor i a r spunderilor societ ilor prestatoare de servicii de co erit
E. introducerea autoriza iei anuale de func ionare a co urilor de fum (similar autoriza iei de
func ionare a centralelor termice)
F. utilizarea de c tre co ari la nivel na ional a formularelor tipizate cu privire la constat rile i
lucr rile efectuate la cosurile de fum
G. corelarea ac iunilor legale de îndrumare i control ale autorit ilor abilitate în vederea respect rii
legisla iei din domeniu
H. con tientizarea popula iei cu privire la importan a evacu rii corespunz toare a gazelor de
ardere i a mentenan ei co urilor de fum
I. crearea posibilit ilor de subven ionare a lucr rilor de între inere a co urilor de fum de c tre
autorit ile locale în cazul familiilor cu posibilit i financiare reduse
J. implicarea în toate ac iunile/m surile prezentate a
asocia iei profesionale a co arilor,
constructorilor de co uri de fum i eminee - ASFOCH, precum i a altor asocia ii profesionale
din domenii conexe

