
EUSEBIU MUTHI, ICME ECAB SA

"Noul regulament european
privind comportamentul la foc al

cablurilor electrice de telecomunicaþii
a intrat în vigoare"

Ramona Radu

Regulamentul 305/2011 vizeazã
siguranþa generalã a bunurilor ºi a
persoanelor, în caz de incendiu, ºi
a devenit obligatoriu de la 1 iulie
2017. ICME ECAB SA deþine ºi utili-
zeazã întregul set de echipamente
pentru testarea cablurilor la cerin-
þele impuse de Regulamentul
305/2011.

„Piaþa produselor pentru con-
strucþii din þara noastrã este foarte
competitivã însã, din pãcate, existã
destui producãtori, importatori ºi
comercianþi care nu cunosc, sau nu
respectã normele legale ºi specifi-
caþiile tehnice, acum obligatorii",
ne-a declarat domnul Eusebiu
Muthi, directorul general adjunct
al companiei ICME ECAB SA, pro-
ducãtoare a unei largi game de ca-
bluri de energie ºi telecomunicaþii.

Domnia sa a subliniat cã produ-
cerea, importul ºi comercializarea
produselor pentru construcþii, ne-
conforme cu legislaþia în vigoare,
reprezintã un pericol general, deo-
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Potrivit lui Eusebiu
Muthi, CPR impune

elemente de
recunoaºtere a

produselor, plecând de
la etichete sau marcajul

cablurilor, precum ºi
numãrul organismului

de notificare astfel încât
consumatorul final sã

poatã reclama
eventuale

neconformitãþi.



arece afecteazã siguranþa ºi nor-
mele de protecþie la incendiu ale
clãdirilor.

Potrivit domnului Muthi, toþi pro-
ducãtorii, importatorii ºi comer-
cianþii de produse pentru con-
strucþii, destinate clãdirilor civile
(spaþii de producþie, de depozitare,
spaþii de birouri ºi de locuinþe, clã-
diri publice, gãri, tuneluri, etc.) tre-
buie sã respecte Regulamentul UE
Nr. 305/2011 (Regulamentul pri-
vind produsele pentru construcþii)
cunoscut ºi sub denumirea de CPR
(Construct Product Regulation) al
Parlamentului European ºi al Con-
siliului European, publicat la data
de 9 martie 2011.

CPR, devenitã obligatorie la 1 iu-
lie 2017, înlocuieºte Directiva pro-
d u se lor d i n c onst r u c þ i i ( 8 9 /
106/EEC), care avea o formã mult
mai laxã decât acest regulament.

Regulamentul 305/2011 ia în
considerare una dintre preocupãri-
le majore ale autoritãþilor europe-
ne, ºi anume siguranþa generalã a
bunurilor ºi a persoanelor, în spe-
cial siguranþa în caz de incendiu,
prin stabilirea criteriilor de perfor-
manþã pe care trebuie sã le îndepli-
neascã produsele destinate încor-
porãrii în construcþii.

CPR se aplicã ºi tuturor tipurilor

de cabluri pentru instalaþii fixe din
toate construcþiile civile, ne-a mai
precizat domnia sa, trãgând un
semnal de alarmã asupra faptului
cã, deºi este extrem de important
ºi reprezintã o normã valabilã la ni-
vel european, regulamentul nu
este respectat de cãtre toþi cei care
pun în piaþã cabluri, precum ºi alte
produse pentru construcþii.

Potrivit datelor existente, dispo-
ziþiile acestui regulament urmã-
resc: clarificarea aplicãrii Marcaju-
lui CE produselor din construcþii
(n.r.: atestã cã produsul respectiv
este în conformitate cu directivele
UE); introduce necesitatea de a
emite o declaraþie de performanþã
(DoP) ca bazã pentru marcarea CE;
definirea de reguli clare pentru
evaluarea ºi verificarea constanþei
p e r f o r m a n þ e i p r o d u c ã t o r i lo r
(AVCP); implementarea de siste-
me aplicabile produselor din con-
strucþii (fost atestat AoC al confor-
mitãþii); definirea rolului ºi res-
ponsabilitãþilor producãtorilor, di-
stribuitorilor, importatorilor, orga-
nismelor notificate, organismelor
de evaluare tehnicã, supraveghe-
rii pieþei ºi autoritãþilor din statele
membre în ceea ce priveºte apli-
carea prezentului regulament UE.

Directorul general adjunct al

ICME ECAB SA
ne-a informat
cã reglementa-
rile CPR se re-
g ãse sc º i î n
proiectul nor-
m at i v P 1 1 8 /
1-2016 privind
securitatea la in-
cendiu a clãdiri lor,
care reglementeazã aspec-
tele legate de domeniul construc-
þiilor. Proiectul normativ P118/
1-2016 a fost publicat pe site-ul Mi-
nisterului Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fonduri-
lor Europene (MDRAPFE) la data de
12.10.2016, iar în prezent se aflã în
dezbatere la ministerul de resort.

În luna aprilie 2017, MDRAPFE,
ne-a transmis: "Proiectul de regle-
mentare tehnicã «Normativ pri-
vind securitatea la incendiu a con-
strucþiilor - Partea I - Construcþii,
indicativ P 118/1-2016» reprezintã
revizuirea Normativului de sigu-
ranþã la foc a construcþiilor, indica-
tiv P118-1999 ºi stabileºte princi-
palele condiþii, performanþe ºi ni-
veluri de performanþã a construc-
þiilor, astfel încât acestea sã înde-
plineascã cerinþa fundamentalã
«securitate la incendiu» în confor-
mitate cu Legea nr. 10/1995 pri-

vind calitatea în
construcþii, re-
publicatã, cu
modificãrile ºi
completãr i le
ulterioare".
C o m p o r t a-

mentul la foc al
unei clãdiri (gradul

în care o clãdire este
afectatã de un eventual in-

cendiu) este determinat de com-
portamentul la foc al materialului
cu cea mai slabã performanþã la in-
cendiu, ne-a mai explicat domnul
Muthi, subliniind importanþa core-
lãrii calitãþii tuturor materialelor
folosite la construcþia unei clãdiri.

Eusebiu Muthi a menþionat:
"Dacã o clãdire trebuie sã fie clasi-
ficatã în clasa B, spre exemplu,
atunci este obligatoriu ca toate
materialele folosite la construcþia
acesteia sã fie cel puþin de clasã B".

Cablurile rezistente la foc, care
menþin integritatea circuitelor vi-
tale ale clãdirilor (lumini de avarie,
circuitele de apã pentru stingerea
incendiilor, scãri rulante, uºi auto-
mate, lifturi, etc.), ne-a mai spus
domnia sa, încã nu fac obiectul no-
ului regulament, datoritã lipsei de
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Rezistenþa
la foc a cablurilor

se poate verifica prin mai
multe tipuri de teste,

însã cel mai dur ºi,
pânã în prezent, aproape

unanim acceptat,
este un test fãcut dupã

norma germanã DIN
4102.



uniformitate a standardizãrii la
nivel european.

Rezistenþa la foc a cablurilor se
poate verifica prin mai multe tipuri
de teste, însã cel mai dur ºi pânã în
prezent, aproape unanim acceptat,
este un test fãcut dupã norma
germanã DIN 4102.

ICME ECAB S.A. este singurul pro-
ducãtor din România care are certi-
ficare VDE pentru acest tip de ca-
bluri. În timpul testãrii conform
normei DIN 4102, este verificatã in-
tegritatea circuitelor timp de 30,
60 sau 90 de minute, la o tempera-
turã de ~ 950 0C.

CPR standardizeazã testele ºi cri-
teriile pe baza cãrora se clasificã
comportamentul la foc al cabluri-
lor, încadrându-le în ºapte clase
(Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca) în
funcþie de cantitatea totalã de cãl-
durã degajatã, viteza de creºtere a
incendiului, cât de mult propagã
acestea flacãra, densitatea fumului
emis în timpul arderii, câte picãturi
incandescente cad în momentul în
care cablurile sunt atinse de foc,
precum ºi toxicitatea fumului emis.
Astfel, din acest punct de vedere,
cel mai slab cablu va fi încadrat în
clasa F.

Potrivit lui Eusebiu Muthi, CPR
impune elemente de recunoaºtere
a produselor, plecând de la etiche-
te sau marcajul cablurilor, precum
ºi numãrul organismului de notifi-
care astfel încât consumatorul final
sã poatã reclama eventuale
neconformitãþi.

D om nu l M u t hi a
af i r m at : " P e nt r u
clasele superioa-
re, de la clasa C
cãtre clasa A, pe
lângã faptul cã
se fac teste mult
m ai d u r e d i n
punct de vedere al
comportamentului
la foc, organismul no-
tificat, trebuie sã certifice
ºi sistemele de producþie, cali-
tatea produselor finite, trasabilita-
tea materialelor, dar ºi sã verifice,
periodic (de 2 ori pe an), constanþa
performanþei, pentru a se stabili
dacã se menþine calitatea iniþialã a
produsului respectiv". Deoarece
pentru toate clasificãrile conform
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Domnul
Eusebiu Muthi a

subliniat cã "producerea,
importul ºi comercializarea

produselor pentru construcþii,
neconforme cu legislaþia în

vigoare, reprezintã un pericol
general, deoarece afecteazã

siguranþa ºi normele de
protecþie la incendiu ale

clãdirilor".



cu cerinþele CPR se folosesc obliga-
toriu laboratoare de terþã parte
acreditate, utilizarea in construcþii
a producelor clasificate oferã certi-
tudinea performanþelor respecti-
velor produse.

CPR prevede cã doar organisme-
le notificate la nivel european, în
cadrul NANDO (New Approach No-
tified and Designated Organisa-
tions) Information System sunt
abilitate sã stabileascã dacã produ-
sele pentru construcþii sunt în
conformitate cu legislaþia.

NANDO reprezintã instituþia de
nivel european care include toate
aceste organisme notificate din
statele membre.

La nivelul þãrii noastre, MDRAPFE
are sarcina de a propune organis-
me din þarã spre a fi notificate în
cadrul NANDO, a mai afirmat dom-
nul Muthi. Lista organismelor noti-
ficate din România ºi întreaga Eu-
ropã este publ icã ºi poate f i
consultatã pe Internet.

Eficienþa energeticã a

clãdirilor ºi natura

materialelor folosite - un

punct de referinþã pentru

companiile de asigurãri

Tendinþa la nivel mondial este ca
toate clãdirile noi sã fie construite
cu materiale care se gãsesc în na-
turã (sau materiale care necesitã
cât mai puþinã energie pentru a fi
produse), cu materiale care nu
afecteazã/polueazã mediul am-
biant ºi care permit menþinerea
unui microclimat fãrã un consum
mare de energie, ne-a mai spus di-
rectorul general adjunct al ICME
ECAB SA.

Domnia sa susþine cã acesta re-
prezintã un punct foarte impor-
tant ºi pe agenda firmelor de asi-
gurãri, care au interesul ca norme-
le de construcþie ºi materialele fo-
losite sã se ridice la standarde
aplicate la nivelul întregii comuni-

tãþi europene.
Totodatã, impozitarea clãdirilor

reprezintã un alt aspect important,
întrucât astãzi, în þara noastrã, nici
o tranzacþie imobiliarã nu poate fi
încheiatã în absenþa unui certificat
energetic al imobilului respectiv,
acesta fiind primul pas cãtre viitoa-
r e c e r t i f i c ãr i / i m poz i t ãr i a le
clãdirilor pe diverse criterii.

La nivel mondial, existã multiple
organisme de certificare a clãdiri-
lor care mãsoarã eficienþa energe-
ticã a acestora, a materialelor ºi
produselor pe care le au în compo-
nenþã, a calitãþii mediului ambiant
interior, a impactului utilizãrii clã-
dirii asupra mediului înconjurãtor,

etc., dupã care elibereazã diverse
certificate (cu unul sau mai multe
atribute).

Douã dintre acestea, LEED (Lea-
dership in Energy and Environ-
mental Design) ºi BREEAM (Buil-
ding Research Establishment's
Environmental Assessment Met-
hod), sunt cerute acum ºi de unii
investitori privaþi din þara noastrã,
care au dezvoltat în special clãdiri
de birouri de înaltã clasã.

Compania ICME ECAB SA a fost
înfiinþatã în anul 1949, iar din anul
1999 este parte a companiei gru-
pului Hellenic Cables, membru al
Viohalco, cotat la Bursa de Valori
Euronext din Bruxelles.

Gama de producþie a ICME ECAB
SA ºi al Hellenic Cables Group aco-
perã toate tipurile ºi clasele de ca-
bluri de energie ºi telecomunicaþii,
de la joasã pânã la înaltã tensiune,
terestre ºi submarine.

Compania exportã peste jumãta-
te din producþia sa, în principal, în
þãrile Uniunii Europene, dar ºi pe
alte continente.

Potrivit domniei sale, cifrele de
af ac e r i anu ale v ar i az ã î nt r e
120-150 de milioane de euro, fiind
condiþionate de evoluþia preþurilor
materiilor prime, cotate la London
Metal Exchange (LME).

În ceea ce priveºte rata produc-
þiei ºi cifra de afaceri, directorul ge-
neral adjunct al ICME ECAB SA ne-a
precizat cã, dupã 1990, cei mai
buni ani au fost 2007 ºi 2013.
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Eusebiu Muthi susþine cã  "impozitarea clãdirilor reprezintã un alt aspect important,
întrucât astãzi, în þara noastrã, nici o tranzacþie imobiliarã nu poate fi încheiatã în

absenþa unui certificat energetic al imobilului respectiv, acesta fiind primul pas
cãtre viitoare certificãri/impozitãri ale clãdirilor pe diverse criterii".


