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Scopul principal al prescrip iilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în 
vederea aplic rii întocmai a prevederilor legale privind asigurarea proteciei 
utilizatorilor, mediului înconjur tor şi propriet ii.  
 
Prevederile prescrip iilor tehnice sunt obligatorii pentru to i cei care proiecteaz, 
construiesc, distribuie, monteaz, instaleaz , repar , între in, de in, exploateaz  
sau verific  instala ii şi aparate din domeniul de activitate al ISCIR.  
 
Utilizatorii prezentei prescrip ii tehnice sunt r spunz tori de aplicarea corect  a 
acesteia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISCIR                        Telefon: (+4021) 411.97.60;  411.97.61 
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5      Fax:        (+4021) 411.98.70 
BUCUREŞTI         www.iscir.ro      E-mail: iscir @ fx.ro 
Cod: 726111 
 
 
Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial  a prezentei prescripii tehnice 
în orice publica ii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, 
microfilmare etc.) este interzis  dac  nu exist  acordul  scris al ISCIR.  
Utilizatorii prezentei prescrip ii tehnice sunt obligai s  se asigure c sunt în 
posesia ediiei oficiale tip rite.  
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1 GENERALIT I 
 
1.1 Scop 
 

Prescripia tehnic  PT R 16–2003, ediia 1, ”Cerine tehnice privind 
proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreinerea, revizia, verificarea şi 
exploatarea instalaiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, denumit în 
continuare prescripţie tehnică, face parte din reglementrile tehnice naionale 
referitoare la instalaiile de transport pe cablu pentru materiale. 

Prezenta prescripie tehnic  stabileşte cerinele tehnice de securitate minime 
obligatorii pe care trebuie s le satisfac instalaiile de transport pe plan înclinat pentru 
materiale. 

Cerinele privind proiectarea, construirea, montarea, punerea în funciune, 
exploatarea, verificarea tehnic periodic , repararea, întreinerea şi securitatea în 
exploatare a acestor tipuri de instalaii se adreseaz agenilor economici autorizai de 
ISCIR–INSPECT IT. 

Aceste cerine au drept scop asigurarea securitii sau sn t ii persoanelor care 
pot fi personal de deservire sau alte persoane şi protecia propriet ii şi a mediului, aşa 
cum sunt prevzute în actele normative în vigoare.  

De asemenea, prescripia tehnic  stabileşte modul de verificare a respectrii 
acestor cerine. 

Autoritatea tehnic ce asigur punerea în aplicare şi respectarea prevederilor 
din prezenta prescripie tehnic  este ISCIR – Inspecia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaiilor de Ridicat, care, în conformitate 
cu prevederile Hotrârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu 
personalitate juridic în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor. 

Documentele şi documentaiile tehnice precum şi inscrip ion rile privind 
exploatarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie s fie redactate sau traduse în limba 
român , f r  a exclude prezentarea şi în alte limbi. 

 
1.2  Domeniu de aplicare 

 
Prezenta prescripie tehnic  se aplic instalaiilor de transport pe plan înclinat 

pentru materiale. 
Nu fac obiectul prezentei prescripii tehnice instalaiile menionate în anexa U. 

 
1.3 Referin e normative 

 
Prezenta prescripie tehnic  face referiri explicite sau implicite la standarde 

române şi acte legislative. 
 

1.3.1. Standarde 
 
• SR EN 719:1995 Coordonarea sudrii. Sarcini şi responsabilit i 
• SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi învelii pentru 

sudarea manual cu arc electric a oelurilor cu limit  
de curgere ridicat. Clasificare 

• SR EN 1600:2000  Materiale pentru sudare. Electrozi învelii pentru 
sudarea manual cu arc electric a oelurilor inoxidabile 
şi refractare. Clasificare 

• SR EN 10113/1:1995   Produse laminate la cald din oeluri de construcii 
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sudabile cu granulaie fin . Partea 1: Condiii generale 
de livrare 
Iluminatul artificial. Condiii pentru iluminatul 
spaiilor de lucru 

• SR 6646/2–97  

Iluminatul artificial. Condiii specifice pentru 
iluminatul în cl diri civile 

• SR 6646/3–97  

• STAS 500/1–89   O eluri de uz general pentru construcii. Condi ii 
tehnice generale de calitate 

• STAS 500/2–80   O eluri de uz general pentru construcii. M rci  
• STAS 1125/1–91   Sudarea metalelor. Electrozi învelii pentru sudarea cu 

arc electric. Condiii tehnice generale de calitate 
• STAS 1125/6–90   Sudarea metalelor. Electrozi învelii pentru încrcarea 

prin sudare. Condiii tehnice de calitate 
Sudarea metalelor. Sârm plin  de oel pentru sudare • STAS 1126–87   
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice 
şi metode de încercare pentru şuruburi şi prezoane 

• STAS 2700/3–89  

Lucr ri de cale ferat. Prisma cii • STAS 3197/1–91  
C i ferate normale. Elemente geometrice • STAS 3197/2–90  
C i ferate industriale normale şi înguste. Elemente 
geometrice 

• STAS 4067–84  

C i ferate înguste. Gabarite  • STAS 4531–89  
Şurub de psuire cu cap hexagonal. Clasa de execuie 
A 

• STAS 5930–89  

M suri de siguran contra incendiilor. Scri de salvare 
în caz de incendiu. Prescripii generale 

• STAS 6168–90  

Construcii civile, industriale şi agrozootehnice. 
Iluminatul natural al încperilor. Prescripii de calcul 

• STAS 6221–89  

Arm turi industriale din font şi o el. Condiii tehnice 
generale de calitate 

• STAS 7076–88  

Sudabilitatea oelurilor. Elemente de baz • STAS 7194–79  
O eluri pentru evi f r  sudur  de uz general. Mrci şi 
condi ii tehnice de calitate 

• STAS 8183–80  

Arcuri disc. Calculul arcurilor • STAS 8216–68  
O el laminat la cald. Profile din oel silicios • STAS 8324–86  
Alegerea oelurilor pentru construcii metalice • STAS R 8542–79  
Ac iuni în construcii. Înc rc ri date de vânt • STAS 10101/20–90  
Construcii civile, industriale şi agricole. Prescripii 
pentru proiectarea construciilor din evi de oel 

• STAS 10108/1–81  

Construcii din o el. Calculul elementelor din oel 
alc tuite din profile cu perei subiri, formate la rece 

• STAS 10108/2–83  

O eluri pentru evi utilizate la temperaturi sczute. 
M rci şi condi ii tehnice de calitate 

• STAS 10382–88  

Protecia împotriva electrocutrilor. Instalaii electrice 
fixe. Prescripii de proiectare, execuie şi verificare 

• STAS 12604/5–90   

Instalaii de ridicat. Prescripii generale de calcul 
pentru alegerea şi verificarea frânelor cu doi saboi 

• STAS R 9188–73  
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1.3.2 Legi şi hot râri 
 

• Legea nr. 90/1996 privind protecia muncii 
• Legea nr. 137/1996 privind protecia mediului 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcii 
• Hot rârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi func ionarea 

Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaiilor de Ridicat 

 
1.4 Termeni şi defini ii 

 
Termenii şi defini iile de mai jos se refer la prezenta prescripie tehnic . 
 

1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vt mare corporal 
grav ; 

 
1.4.2 agent economic – societate comercial cu sediul în România având 

personalitate juridic, constituit  într–una din formele de organizare definite de 
legislaia în vigoare şi a c rei activitate este înscris la Registrul Comerului; 

 
1.4.3 autorizare de funcţionare a instalaţiei – document emis de ctre ISCIR–

INSPECT IT, pe baza unei metodologii de verificare; 
 
1.4.4 cablu de compensaţie – cablu care închide circuitul cablului tractor legând 

între ele vehiculele; 
 
1.4.5 cablu de frână – cablu fix pe care se frâneaz vehiculele; 
 
1.4.6 cablu de întindere – cablu prin intermediul cruia este suspendat 

contragreutatea (greutatea de întindere); 
 
1.4.7 cablu tractor – cablu care tracteaz vehiculele; este un cablu mobil; 
 
1.4.8 cale de rulare – construcie special cu şine de oel pe care circul vehiculele şi 

rolele de ghidare şi deviere a cablurilor; 
 
1.4.9 capacitate de transport – cantitatea de materiale transportat într–un sens în 

timp de o or; 
 
1.4.10 coeficient de siguranţă al cablului – raportul dintre sarcina de rupere total a 

cablului şi efortul maxim de întindere a cablului; 
 
1.4.11 componentă de securitate – orice component elementar, grup de 

componente, subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice 
dispozitiv inclus în instalaie în scopul asigurrii unei funcion ri sigure, care 
este identificat prin analiza de securitate şi a c rei defectare pune în pericol 
securitatea sau sn tatea persoanelor care pot fi personal de deservire sau alte 
persoane; 
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1.4.12 constructor (montator) – agent economic, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, 
care îşi asum responsabilitatea construirii (montrii) unei instalaii de transport 
pe plan înclinat; 

 
1.4.13 deţinătorul  instalaţiei – persoan fizic  sau juridic  dein toare cu orice titlu a 

unei instalaii de transport pe cablu pentru materiale; 
 
1.4.14 dispozitiv de întindere – sistem care asigur întinderea cablurilor; 
 
1.4.15 efort de întindere în cablu – solicitarea (tensiunea) ce apare în cablu datorit 

for ei de întindere; 
 
1.4.16 exploatabilitate – ansamblu de msuri şi prevederi tehnice care influeneaz  

proiectarea şi realizarea instalaiei şi care sunt necesare pentru funcionarea 
acesteia în condiii de securitate; 

 
1.4.17 greutate de întindere – element ce intr  în componena sistemului de întindere 

a cablului (uzual i se mai spune şi contragreutate); 
 
1.4.18 grup de antrenare – ansamblu de agregate, utilaje, echipamente şi instalaii 

care asigur antrenarea şi frânarea; 
 
1.4.19 instalaţie – sistem complet montat în teren, care cuprinde infrastructura şi 

subsistemele prevzute la capitolul 2; infrastructura special proiectat pentru 
fiecare instalaie şi construit  în teren include traseul instalaiei, sistemul de 
date, lucrrile de linie şi staiile care sunt necesare pentru construirea şi 
func ionarea instalaiei, inclusiv fundaiile; 

 
1.4.20 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru materiale – ansamblu de 

construcii şi instalaii care formeaz un mijloc de transport pentru materiale, în 
vehicule tractare cu cabluri de oel, care ruleaz pe c i de circulaie de 
construcie special; 

 
1.4.21 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru materiale cu simplu efect – 

instalaie prev zut  cu o singur cale de rulare pe care circul în ambele sensuri 
un singur vehicul sau un singur convoi de vehicule, cu sau fr  contragreutate; 

 
1.4.22 instalaţie de transport pe plan înclinat pentru materiale cu dublu efect – : 
 

a) instalaie prev zut  cu o singur cale de rulare pe care circul simultan 
în ambele sensuri dou vehicule sau dou convoaie de vehicule, 
încrucişarea acestora realizându–se la mijlocul cii de rulare; 

 
b) instalaie prev zut  cu dou c i de circulaie independente (patru şine) 

sau dou c i de circulaie comune (trei şine) pe care circul simultan în 
ambele sensuri dou vehicule sau dou convoaie de vehicule, 
încrucişarea acestora realizându–se la mijlocul cii de rulare. 

 
1.4.23 lanţ cu rulouri – echipament mecanic care asigur devierea cablului de frânare 

la greutatea de întindere; asigur deplasarea pe vertical a greut ii de întindere; 
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1.4.24 limitator de viteză – dispozitiv de control automat al vitezei cablului care 
semnalizeaz şi comand automat oprirea instalaiei în cazul depşirii vitezei 
admise; 

 
1.4.25 linie – ansamblul construciilor şi instalaiilor de pe traseul instalaiei de 

transport pe plan înclinat pentru materiale; 
 
1.4.26 manşon cu compoziţie – ansamblu de piese de construcie special care 

serveşte la ancorarea cablurilor la puncte fixe; 
 
1.4.27 matisare – înn direa cablurilor prin împletire dup anumite reguli tehnice; 
 
1.4.28 mecanic trolist – persoan calificat  şi autorizat  pentru manevrarea 

instalaiilor de transport pe cablu pentru materiale; 
 
1.4.29 mentenabilitate – ansamblul de msuri şi prevederi tehnice care influeneaz  

proiectarea şi realizarea instalaiei şi care sunt necesare pentru mentenana 
proiectat  în scopul garantrii func ion rii acesteia în condiii de securitate; 

 
1.4.30 organism de inspecţie – ISCIR–INSPECT, organism desemnat şi recunoscut 

de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea 
tehnic  în funcionare a instalaiilor de transport pe plan înclinat; 

 
1.4.31 personal tehnic de deservire – persoan angajat, calificat , instruit  şi 

desemnat de c tre dein tor în vederea întreinerii instalaiei, în scopul 
meninerii acesteia în parametrii tehnici de funcionare declarai sau specificai 
de productor; 

 
1.4.32 proiectant – agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT care îşi asum 

responsabilitatea proiectrii instalaiilor de transport pe plan înclinat pentru 
materiale; 

 
1.4.33 reparator – agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT IT care îşi asum  

responsabilitatea reparrii instalaiilor de transport pe plan înclinat pentru 
materiale; 

 
1.4.34 roată de antrenare – element component al grupului de antrenare care asigur 

mişcarea cablului tractor; are un contact liniar cu cablul; 
 
1.4.35 roată de întoarcere – element component al sistemului de întoarcere sau 

întoarcere-întindere a cablului tractor; are un contact liniar cu cablul; 
 
1.4.36 roată de deviere – echipament mecanic care asigur devierea cablului tractor în 

staii; are un contact liniar cu cablul; 
 
1.4.37 rolă – echipament care susine cablul tractor; asigur un contact punctiform cu 

cablurile; de regul se monteaz în baterie (trenuri de role); 
 
1.4.38 sistem de ancorare – ansamblu de dispozitive şi echipamente care asigur 

ancorarea cablului la punct fix; 
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1.4.39 staţie – construcie special amenajat şi echipat  pentru a rspunde cerinelor 
tehnologice (antrenare, întindere etc.); denumirea staiei este dat de funciunea 
tehnologic; 

 
1.4.40 staţie finală – staie situat  la captul traseului instalaiei de transport pe plan 

înclinat; 
 
1.4.41 staţie inferioară – staie final  cu altitudinea minim; 
 
1.4.42 staţie intermediară – staie situat  pe traseul instalaiei de transport pe plan 

înclinat; 
 
1.4.43 staţie superioară – staie final  cu altitudinea maxim; 
 
1.4.44 tambur – element cilindric a crui m rime depinde de diametrul şi lungimea 

cablului tractor care se înfşoar  pe acesta; 
 
1.4.45 vehicule – vagoane de diferite tipodimensiuni care ruleaz pe şinele c ii de 

rulare servind la transportul de materiale; 
 
1.4.46 verificare tehnică periodică – activitate desfşurat , la intervale regulate, 

pentru a se asigura c instalaia de transport pe plan înclinat satisface cerinele 
de funcionare în condiii de securitate;  

 
1.4.47 viteza nominală – viteza teoretic de deplasare a  instalaiei de transport pe 

plan înclinat; 
 
1.4.48 viteza de exploatare – viteza efectiv de deplasare a  instalaiei de transport pe 

plan înclinat; la instalaiile cu vitez  variabil  se defineşte ca vitez medie, iar 
la cele cu vitez constant ca şi vitez  de regim; 

 
1.4.49 viteza de revizie – viteza adaptat pentru examinarea (revizia) vizual a liniei 

instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
1.5      Abrevieri 

 
IT – Inspecia Teritorial  
PT – Prescripie tehnic  
RSVTI – Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor 

 
2 SUBSISTEMELE UNEI INSTALA II DE TRANSPORT PE CABLU 

PENTRU MATERIALE 
 

Instalaia este alctuit  din subsistemele enumerate în continuare, de a cror 
exploatabilitate şi mentenabilitate trebuie s se in  seama în fiecare caz: 

 
2.1 cabluri şi elemente de legtur ; 

 
2.2 echipament mecanic de antrenare şi frânare; 

 
2.3 dispozitive mecanice: 
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2.3.1 dispozitive de întindere a cablurilor; 
2.3.2 dispozitive mecanice din staii; 
2.3.3 dispozitive mecanice pentru traseul instalaiei. 
 

2.4 staii; 
 
2.5 calea de rulare; 
 
2.6 vehicule: 

2.6.1 şasiu; 
2.6.2 ro ile de rulare; 
2.6.3 caroseria vehiculului. 

 
2.7 echipamente electrotehnice: 

2.7.1 echipamente de alimentare, acionare, comand, supraveghere şi 
securitate; 

2.7.2 echipamente de comunicare şi semnalizare; 
2.7.3 echipament  de paratrsnet şi de legare la pmânt. 
 

3 CERIN E ESEN IALE 
 
3.1 Obiect 
 

Instalaia, infrastructura, subsistemele şi componentele de securitate ale 
instalaiei trebuie s satisfac urm toarele cerine eseniale care se aplic la 
proiectarea, construirea şi punerea în funciune, inclusiv mentenabilitatea şi 
exploatabilitatea instalaiilor şi componentelor de securitate. 

 
3.2 Cerin e generale 
 
3.2.1 Securitatea persoanelor 
 

Securitatea personalului de deservire şi a terelor persoane este o cerin 
fundamental pentru proiectarea, construirea şi exploatarea instalaiilor. 
 
3.2.2 Principii de securitate 
 

Instalaia trebuie s fie proiectat, realizat , exploatat şi între inut  aplicându–se 
urm toarele principii, în ordinea indicat: 

 
a) eliminarea sau, dac aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin 

specificaii de proiectare şi construire; 
 
b) definirea şi aplicarea msurilor necesare de protecie împotriva riscurilor ce 

nu pot fi eliminate prin specificaiile de proiectare şi construire; 
 

c) definirea şi enunarea msurilor de precauie ce trebuie luate pentru evitarea 
riscurilor care nu pot fi eliminate complet prin specificaiile şi m surile 
prev zute mai sus. 
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3.2.3 Considerarea factorilor externi 
 

Instalaia trebuie s fie proiectat şi construit  astfel încât s poat  fi exploatat  
în condiii de securitate, inându–se seama de tipul instalaiei, de caracteristicile 
terenului şi mediului înconjurtor, de condiiile atmosferice şi de obstacolele posibile 
terestre şi aeriene aflate în vecintate. 

Este interzis construirea de cldiri sau c i de acces public în aliniamentul pr ii 
inferioare a instalaiilor de transport pe plan înclinat care au decliviti mai mari de 15º 
şi nu au sistem de frânare a vehiculelor pe cale sau pe cablul de frânare. 

Este interzis intersectarea la acelaşi nivel a liniei planului înclinat cu ci de 
circula ie de orice fel (drumuri, ci ferate etc.) 

 
3.2.4 Dimensionarea  
 

Instalaia, subsistemele şi toate componentele de securitate trebuie s fie 
dimensionate, proiectate şi realizate pentru a rezista unui grad suficient de securitate, 
corespunztor tuturor condiiilor previzibile, inclusiv celor ce pot aprea în afara 
exploat rii, inându–se seama în special de influenele exterioare, de efectele dinamice 
şi fenomenele de oboseal, respectându–se regulile artei în domeniu, în special pentru 
alegerea materialelor. 

 
3.2.5 Montajul  
 
3.2.5.1 Instalaia, subsistemele şi componentele de securitate trebuie s fie astfel 
proiectate şi realizate încât s asigure montarea şi amplasarea lor în condiii de 
securitate. 
 
3.2.5.2  Componentele de securitate trebuie s fie astfel proiectate încât erorile de 
montaj s devin  imposibile, fie prin construcie, fie prin marcajele aplicate pe 
componentele respective. 
 
3.2.6 Integritatea instala iei  
 
3.2.6.1   Componentele de securitate trebuie s fie astfel proiectate, realizate şi utilizate 
încât s fie garantat integritatea lor funcional  şi integritatea instalaiei, astfel cum 
este definit în analiza de risc prevzut  în capitolul 4, pentru ca probabilitatea 
defect rii acestora s fie cât mai redus şi în limite corespunztoare de securitate.  
 
3.2.6.2 Instalaia trebuie s fie astfel proiectat şi realizat  încât, în timpul 
func ion rii, defectarea unei componente, susceptibil s  afecteze securitatea chiar şi 
indirect, s  fac  în timp util obiectul unei msuri corespunztoare de remediere. 
 
3.2.6.3 M surile de securitate prevzute la pct. 3.2.6.1 şi 3.2.6.2 trebuie s se aplice 
pe durata întregului interval de timp dintre dou verific ri prev zute pentru 
componenta respectiv. Intervalul de timp dintre dou verific ri ale componentelor de 
securitate trebuie s fie indicat clar în manualul de operare. 
 
3.2.6.4 Componentele de securitate care sunt integrate ca piese de schimb într–o 
instalaie trebuie s îndeplineasc cerinele eseniale din prezenta prescripie tehnic , 
precum şi s  asigure o bun interaciune cu celelalte componente ale instalaiei. 
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3.2.6.5 Trebuie luate msuri care s asigure c efectele unui incendiu în cadrul 
instalaiei nu pot pune în pericol viaa sau securitatea personalului de deservire şi a 
mecanicilor trolişti şi care s protejeze instalaia şi persoanele de efectele trsnetelor.  
 
3.2.7 Dispozitive de securitate 
 
3.2.7.1  În m sura în care este posibil, orice defeciune a instalaiei, care ar putea 
conduce la o situaie de nesiguran, trebuie s fie detectat, semnalat şi prelucrat  cu 
ajutorul unui dispozitiv de securitate. Aceast prevedere se aplic pentru toate situaiile 
care pot afecta securitatea. 
 
3.2.7.2 Instalaia trebuie s poat  fi oprit  manual în orice moment. 
 
3.2.7.3 Dup  ce instalaia a fost oprit de un dispozitiv de securitate, repornirea 
acesteia s nu poat fi efectuat  decât dup ce au fost luate msurile corespunztoare 
situaiei respective. 
 
3.2.8 Mentenabilitate  
 

Instalaia trebuie s fie astfel proiectat şi realizat  încât s permit  efectuarea în 
condi ii de securitate a lucrrilor şi procedurilor de reparaie şi între inere atât în 
situaiile obişnuite, cât şi în cele speciale. 
 
3.2.9 Emisii poluante, zgomote şi vibra ii 
 

Instalaia trebuie s fie proiectat şi realizat  astfel încât valorile elementelor 
care pot avea impact negativ intern şi extern, rezultate din emisia de gaze poluante, 
zgomote şi vibra ii, s  nu depşeasc valorile limit  admise de legislaia în vigoare. 
 
3.3 Cerin e referitoare la infrastructur  
 
3.3.1 Traseul instala iei, viteza, spaiul dintre vehicule 
 
3.3.1.1 Instalaia trebuie s fie proiectat pentru a funciona în condiii de securitate, 
inându–se seama de caracteristicile terenului şi ale mediului înconjurtor, de condiiile 

atmosferice şi meteorologice, de lucrrile şi obstacolele terestre şi aeriene posibile din 
vecin tate, f r  s  pericliteze sau s pun  în pericol condiiile normale de exploatare, 
între inere sau de evacuare a persoanelor. 
 
3.3.1.2 Trebuie s existe, lateral şi vertical, o distan  suficient  între vehicule, ci de 
rulare, cabluri şi lucr rile şi obstacolele terestre sau aeriene posibile din vecintate, 
inându–se seama de deplasarea lateral, vertical  şi longitudinal  a cablurilor sau a 

vehiculelor, plasate în cele mai defavorabile condiii de exploatare care pot fi 
prev zute. 
 
3.3.1.3 Distana maxim dintre vehicule şi teren trebuie s in  seama de tipul 
instalaiei, al vehiculelor şi de modalit ile de protecie.  
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3.3.1.4 Viteza maxim a vehiculelor, spaiul minim, precum şi performanele de 
accelerare şi frânare trebuie s fie astfel alese încât s asigure funcionarea în condiii 
de securitate a instalaiei. 
 
3.3.2 Construc iile traseului instala iei 
 
3.3.2.1 Staiile şi construciile traseului instalaiei trebuie s fie proiectate, realizate şi 
echipate astfel încât s asigure stabilitatea. Acestea trebuie s permit  o ghidare a 
cablurilor şi a vehiculelor şi trebuie s poat  fi între inute în condiiile de deplin  
securitate, oricare ar fi condiiile de exploatare care ar putea s apar . 
 
3.3.2.2 Spaiile de îmbarcare şi de debarcare ale instalaiei trebuie s fie astfel 
proiectate încât s asigure securitatea traficului, a vehiculelor şi a persoanelor. 
Mişcarea vehiculelor în staii trebuie s  se efectueze fr  riscuri pentru persoane, 
inându–se seama de eventuala participare activ a acestora. 

 
3.4 Cerin e referitoare la cabluri, sisteme de antrenare şi frânare, precum şi 

la instala ii mecanice şi electrice 
 
3.4.1 Cabluri şi elemente de sprijin ale acestora 
 
3.4.1.1 Trebuie s fie luate toate msurile necesare pentru: 
 

a) a  se evita ruperea cablurilor şi a elementelor de legtur  ale acestora; 
 
b) a se garanta valorile minime şi maxime ale tensiunii cablurilor; 

 
c) a se asigura montarea cablurilor pe elementele de sprijin ale acestora, în 

condi ii de securitate, pentru a preveni deraierea cablurilor; 
 

d) a se permite supravegherea cablurilor. 
 

3.4.1.2 Pentru c nu pot fi eliminate toate riscurile de deraiere a cablurilor, în cazul 
deraierii acestora trebuie s fie luate msuri astfel încât s se asigure reinerea 
cablurilor şi oprirea instalaiei f r  riscuri. 
 
3.4.2 Instala ii mecanice 
 
3.4.2.1 Sistem de antrenare 

 
Sistemul de antrenare al unei instalaii trebuie s  aib  performane 

corespunztoare şi o capabilitate corespunztoare la diferite regimuri de funcionare. 
Instalaia poate s dispun  şi de un sistem de antrenare de securitate la care sursa 

de energie s fie independent fa  de cea a  motorului principal. 
 

3.4.2.2 Frâne  
 
3.4.2.2.1 În caz de pericol oprirea instalaiei şi/sau a vehiculelor trebuie s fie posibil  
în orice moment şi în cele mai defavorabile condiii de înc rcare nominal şi de 
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aderen  a rolelor admise în timpul funcion rii. Distana de oprire trebuie s fie redus 
potrivit necesit ilor de securitate a instalaiei. 
 
3.4.2.2.2 Valorile de reducere a vitezei trebuie s fie cuprinse între limite 
corespunztoare, stabilite convenabil, astfel încât s asigure securitatea persoanelor, 
precum şi o comportare corespunztoare a vehiculelor, a cablurilor şi a altor p r i ale 
instalaiei. 
 
3.4.2.2.3 La toate instalaiile trebuie s existe cel puin dou  sisteme de frânare 
capabile fiecare s determine oprirea, coordonate astfel încât s înlocuiasc automat 
sistemul de frânare în aciune, atunci când eficacitatea acestuia devine insuficient .  
 
3.4.2.2.4 Pentru evitarea oricrei reporniri premature instalaia trebuie s fie echipat 
cu un dispozitiv de oprire şi de blocare eficace. 
 
3.4.3 Dispozitive de comand 
 

Dispozitivele de comand trebuie s fie proiectate şi realizate pentru a fi sigure şi 
fiabile, astfel încât s reziste condiiilor nefavorabile de folosire, influenelor factorilor 
externi, precum umiditatea şi temperaturile extreme, interferenelor electromagnetice şi 
s  nu provoace situaii periculoase, chiar şi în cazul unei manevrri greşite. 

 
3.5 Vehicule  
 
3.5.1 Vehiculele trebuie s fie astfel proiectate şi echipate încât în condiii normale 
de funcionare persoanele s nu poat fi ameninate de pericole.  
 
3.5.2 În condiiile cele mai nefavorabile, elementele de cuplare şi decuplare ale 
vehiculelor trebuie s fie astfel dimensionate şi realizate încât: 
 

a) s  asigure o prindere corespunztoare pe cablu, printr–un efort de strângere 
concentrat, fr  s –l deterioreze; 

 
b) s  treac  peste rolele de ghidare; 
 
c) s  asigure o cuplare şi o decuplare uşoar  şi rapid  de pe cablu şi s  nu 

alunece, cu excepia situaiei în care alunecarea nu afecteaz semnificativ 
securitatea vehiculului sau instalaiei. 

 
3.5.3 P r ile de sprijin ale vehiculelor trebuie s fie proiectate şi realizate pentru a 
rezista în toate situaiile presiunii şi sarcinii datorate încrc turii. 
 
3.5.4 Vehiculele şi în special mecanismele de cuplare ale acestora trebuie s fie 
proiectate şi asamblate astfel încât s asigure securitatea personalului de deservire care 
trebuie s intervin  în conformitate cu regulile şi instruciunile specifice. 
 
3.5.5 Atunci când nu pot fi eliminate prin alte msuri toate riscurile de deraiere a 
vehiculului, acesta trebuie s fie prev zut cu un dispozitiv antideraiere, care s permit  
oprirea acestuia fr  riscuri pentru persoane. 
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3.6 Cerin e pentru utilizatori 
 

Accesul persoanelor în staii trebuie s  fie organizat astfel încât s asigure 
securitatea acestora, în special în zonele în care exist pericol de cdere sau lovire, 
inându–se seama de circulaia şi oprirea vehiculelor. 

 
3.7 Exploatabilitatea  
 
3.7.1 Securitatea 
 
3.7.1.1 Pentru ca instalaia s  poat  fi utilizat  conform destinaiei sale, specificaiilor 
sale tehnice şi în conformitate cu condiiile de utilizare stabilite, trebuie s se adopte 
toate msurile şi prevederile tehnice astfel încât s fie respectate instruciunile de 
între inere, de securitate şi de funcionare. Manualul de utilizare şi instruciunile 
aferente trebuie s fie redactate în limba român. 
 
3.7.1.2 Persoanelor care manevreaz instalaia (mecanicii trolişti) trebuie s li se 
asigure mijloace materiale corespunztoare. Aceste persoane trebuie s fie capabile s 
îndeplineasc sarcinile ce le revin. 
 
3.7.2 Securitatea în cazul opririi instala iei  
 

În cazul opririi instalaiei f r  posibilitatea de repunere rapid în funciune 
trebuie s se adopte toate msurile şi prevederile tehnice astfel încât s se evite orice 
pericol. 

 
3.7.3 Alte prevederi specifice privind securitatea 
 
3.7.3.1 Locurile de munc  şi de manevrare a instalaiei  
 

Elementele în mişcare, accesibile în mod obişnuit în staii, trebuie s fie 
proiectate, realizate şi montate astfel încât s se evite orice risc sau, atunci când acesta 
se menine, s  fie prev zute dispozitive de protecie pentru a preveni orice contact 
direct care poate genera accidente. Aceste dispozitive trebuie s nu poat fi uşor 
înl turate sau scoase din uz. 

 
3.7.3.2 Riscuri de c dere 
 

Spaiul şi zonele de lucru sau de intervenie, chiar şi ocazionale, precum şi 
accesul la acestea trebuie s fie proiectate astfel încât s se evite cderea persoanelor 
care lucreaz sau care se mişc  în zona respectiv. Dac  aceste amenajri nu sunt 
suficiente, trebuie s fie prev zute puncte de ancorare a echipamentului de protecie al 
persoanelor pentru a preveni cderea. 
 
4 ANALIZA DE SECURITATE 
 
4.1  Analiza de securitate care se realizeaz pentru instalaii de transport pe plan 
înclinat trebuie s ia în considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza 
trebuie s se efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR–
INSPECT şi s  ia în considerare complexitatea instalaiei care este supus analizei. 
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Scopul analizei este de a asigura ca proiectul şi configuraia instalaiei s  aib  în 
vedere condiiile locale de amplasare, precum şi situaiile cele mai defavorabile, pentru 
a garanta îndeplinirea condiiilor de securitate. 
 
4.2   Analiza de securitate trebuie s acopere şi dispozitivele de securitate şi efectul 
pe care îl produc în instalaie şi în subsistemele asociate pe care acestea le acioneaz, 
astfel încât acestea: 
 

a) s  poat  reaciona la o prim defeciune sau la o defeciune detectat, astfel 
încât s r mân  una din urmtoarele situaii: într–o stare care garanteaz 
condi iile de securitate, într–o capacitate de funcionare redus, s  fie oprite 
în condiii de securitate;  

sau 
b) s  fie supravegheate;  
sau 
c) s  fie realizate astfel încât probabilitatea ca acestea s se defecteze s poat  fi 

evaluat  şi s  fie de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele de 
securitate care îndeplinesc prevederile lit. a) şi b). 

 
4.3  Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaiilor periculoase 
şi la determinarea listei componentelor de securitate. 
 
4.4 Rezultatul analizei de securitate se consemneaz într–un raport de securitate. 
 
4.5 Analiza de securitate se va efectua de ctre un agent economic autorizat de 
ISCIR–INSPECT. Condiiile de autorizare şi documentaia necesar sunt prezentate în 
anexa O. 
 
5 PROIECTAREA 
 
5.1 Generalit i 
 
5.1.1  Condiia de baz pe care trebuie s o îndeplineasc proiectarea instalaiilor de 
transport pe plan înclinat este asigurarea funcion rii acestora în condiii de securitate 
pe toat perioada de funcionare. 
 
5.1.2  Proiectantul trebuie s–şi asume responsabilitatea privind concepia soluiilor 
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezisten al tuturor elementelor, 
echipamentelor şi instalaiilor, potrivit condi iilor de funcionare date, precum şi  
pentru stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnic. 
 
5.1.3  Proiectantul  trebuie s stabileasc şi s  nominalizeze componentele de 
securitate pentru fiecare instalaie de transport pe plan înclinat care asigur 
func ionarea în condiii de securitate. 
 
5.1.4  Proiectantul va întocmi pentru fiecare instalaie de transport pe plan înclinat 
lista elementelor de rezisten pe care o va introduce în cartea instalaiei de transport 
pe plan înclinat, prevzut  în anexa A6. 
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5.1.5  La proiectarea elementelor portante (de rezisten) ale instalaiilor de transport 
pe plan înclinat, proiectantul trebuie s in  seama şi de solicit rile seismice ce pot 
ap rea în construciile respective conform zonrii seismice a teritoriului României. 
  
5.1.6 Proiectantul instalaiilor de transport pe plan înclinat este obligat s respecte 
întocmai cerinele eseniale de securitate precizate la capitolul 3. 
 
5.1.7 Proiectele pentru construirea (montarea) şi repararea instalaiilor de transport 
pe plan înclinat se vor elabora de ctre ageni economici autorizai de ISCIR–
INSPECT. Condiiile privind autorizarea agenilor economici de proiectare precum şi 
obligaiile şi r spunderile acestora sunt prevzute în anexa A. 
 
5.1.8   Cartea instalaiei de transport pe plan înclinat trebuie s cuprind  cel puin 
datele prevzute în anexa A6. 
 
5.2      Condi ii tehnice de instalare 
 

Condi iile tehnice de instalare sunt cele prevzute la pct. 3.3.1. 
 
5.3 Traseul în plan orizontal 
 
5.3.1 Traseul în plan orizontal poate fi format dintr–un singur aliniament sau din mai 
multe aliniamente şi curbe. Curbele cii vor fi în arc de cerc. 
 
5.3.2 Razele minime ale curbelor circulare se adopt în funcie de vitezele maxime 
de circulaie, astfel: 
 

Viteze maxime de circulaie (m/s) Raza curbei (m) 
2,0 50 
3,5 75 

peste 3,5 100 
 
5.3.3 Dou  curbe circulare succesive de acelaşi sens sau de sens contrar pot fi 
racordate fie prin aliniamente, fie fr  aliniament, având punctul de contact tangenta 
comun , conform standardelor în vigoare. 
 
5.3.4 Curbele circulare cu raze mai mici de 300 m se vor amenaja cu supralrgiri 
între şine prin deplasarea şinei interioare. Supralrgirea c ii în curb  se va realiza 
progresiv, pân la începutul curbei şi se va pierde în acelaşi fel dup  sfârşitul curbei cu 
2 mm/m. 

Valoarea supralrgirii se va determina în funcie de tipul vehiculului şi de 
distana dintre osii astfel încât frecrile s  fie reduse la minimum. 
 
5.3.5 Lungimea liniilor cuprins între m rcile de siguran în zona încruciş rii 
vehiculelor, aflat la mijlocul traseului va fi astfel determinat încât s permit  trecerea 
vehiculului sau convoiului de vehicule în condiii de securitate. 
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5.4 Traseul în profil longitudinal 
 
5.4.1 Declivitatea maxim a c ii de rulare va fi stabilit de c tre proiectant în funcie 
de condiiile existente la locul de construire a instalaiei 
 
5.4.2 Declivitatea poate fi constant pe toat lungimea traseului sau variabil. Dac  
declivitatea este variabil por iunile succesive cu declivitate constant se vor racorda 
prin curbe circulare verticale. 

Razele de racordare trebuie s fie astfel alese încât în timpul exploatrii cu 
sarcina nominal, cablul tractor s nu p r seasc rolele de conducere. 

Se recomand, ca exceptând tronsonul din imediata apropiere a staiei 
superioare s se evite pe cât posibil convexit ile în lungul traseului (înclinarea 
tronsonului superior s nu fie mai mic decât cea a tronsonului inferior). 

 
5.4.3 Profilul longitudinal trebuie astfel realizat în zona încruciş rii încât la trecerea 
vehiculului pe aceast por iune a cii de rulare cablul s nu p r seasc rolele de ghidaj. 
 
5.5 Traseul în profil transversal 
 
5.5.1 Profilul transversal al infrastructurii şi al prismei cii de rulare şi spaiile de 
siguran  pentru liber trecere vor fi în conformitate cu standardele în vigoare. 
 
5.5.2 Gabaritele de încrcare, de liber trecere şi de construcie vor fi determinate 
prin proiect, în funcie de forma şi dimensiunile vehiculelor şi de spaiile de siguran  
menionate la pct. 5.5.1. 
 
5.6 Rampele pentru materiale 
 
5.6.1 Rampele de la cele dou extremit i ale traseului instalaiei de transport pe plan 
înclinat se vor construi în palier la nivelul şi în continuarea liniilor de garare ale 
vehiculelor. Elementele constructive şi geometrice ale rampelor vor fi identice cu cele 
ale c ii de rulare. 
 
5.6.2 Lungimea aliniamentului celor dou linii, de expediere şi de primire, va fi de 
minimum 1,70 ori lungimea vehiculului sau a convoiului de vehicule care urmeaz s  
fie tractat pe planul înclinat, plus un spaiu de siguran  de minim 1,00 m. 
 
5.6.3 Pentru a uşura decuplarea vehiculelor de pe cablu, în cazul instalaiilor de 
transport pe plan înclinat cu cabluri de traciune în circuit închis, liniile de expediere şi 
de primire ale rampelor finale vor fi executate cu o declivitate de 3…5%, în sensul 
mişc rii cablului. 
 
5.6.4 La instalaiile de transport pe plan înclinat cu platforme pe care se încarc 
vehicule, având accesul la platform perpendicular pe axa cii de rulare, se vor 
prevedea ziduri de sprijin proiectate în conformitate cu normativele în vigoare. 
 
5.6.5 Pentru schimbarea poziiei de deplasare a vehiculelor se vor utiliza schimbtori 
de cale; se admit şi pl ci fixe sau turnante, cu excepia instalaiilor prev zute cu 
platforme sau la care frecvena de manipulare a vehiculelor este mai mare de 2 
vehicule pe minut.  
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5.6.6 Atât rampa superioar cât şi rampele intermediare vor fi prevzute cu bariere 
care s împiedice scparea de vagonete de pe liniile de acces pe calea de rulare a 
instalaiei. 
 
5.7 Viteze  
 
5.7.1 Vitezele maxime admise la instalaiile de transport pe plan înclinat sunt 
urm toarele: 
 

a) instalaii cu simplu efect sau cu dublu efect având dou c i de circulaie 
independente şi ecartamentul liniei de minim 1200 mm …………... 10 m/s; 

 
b) instalaie cu ecartamentul liniei de minim 1200 mm şi cu încrucişarea 

vehiculelor la mijlocul cii: 
- pe linie curent  ………………………………………………. 7 m/s; 
- în zona de încrucişare ………………………………………… 5 m/s; 

 
c) instalaie cu ecartamentul liniei mai mic de 1200 mm: 

- f r  încrucişarea vehiculelor la mijlocul cii ………………… 6 m/s; 
- cu încrucişarea vehiculelor la mijlocul cii: 

• pe linie curent …………………………………….… 5 m/s; 
• în zona de încrucişare ……………………………… 3,5 m/s; 

 
d) instalaii care transport substane explozive ………………………… 2m/s; 

 
e) instalaii cu cablu tractor în circuit închis, cuplarea şi decuplarea 

vehiculelor f cându–se în timpul mersului ………………………..… 1 m/s; 
 

5.8 Cabluri  
 
5.8.1 Alegerea tipului de cablu este determinat de rolul acestuia în ansamblul 
instalaiei. 
 
5.8.2 Cablurile tractoare vor fi cu 6 toroane, cu inim din fibre textile, mase plastice 
sau metalic. 
 Cablurile de frânare vor fi cu un singur toron şi vor fi zincate.  
 
5.8.3 În cazul instalaiilor la care cablul tractor are un capt fixat pe tambur, cellalt 
cap t fiind liber, pentru prinderea vehiculelor sau a convoiului de vehicule se vor 
folosi numai cabluri cu cablare încrucişat  antigiratorie. 
 
5.8.4 Diametrul cablurilor, indiferent de rezultatul calculului de dimensionare, va 
avea cel puin urm toarele valori: 

- cablul tractor ……………………………………………...… 11 mm; 
- cablul de frân …………………………………………….… 20 mm. 

 
5.8.5 Alegerea şi dimensionarea cablurilor se vor face inând seama de forele 
maxime de traciune care pot apare şi de coeficientul de siguran necesar.  
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5.8.6 Efortul maxim de traciune care poate lua naştere în cablul tractor se determin 
luând în considerare: 

- componenta greutii proprii a cablului; 
- componente greutii proprii a vehiculelor încrcate cu sarcina util; 
- rezistenele la frecare ale mecanismelor în mişcare; 
- for ele cauzate de accelerrile şi decelerrile maxime admise. 

 
5.8.7 Efortul maxim din cablul de frân întins cu contragreutate se determin luând 
în considerare urmtoarele: 

- valoarea greutii de întindere; 
- componenta greutii proprii a cablului; 
- for a generat de aciunea frânelor vehiculului pe cablul de frân. 
 

5.8.8 Coeficienii de siguran  pentru cablurile noi trebuie s aib  urm toarele valori 
minime: 

- cablul tractor …………………………………………………… 6,00; 
- cablul de frân ……………………………………………….… 3,50; 
- cablul de întindere …………………………………………...… 5,50. 
 

5.8.9 Înn direa cablurilor prin manşoane cu compoziie se admite numai în 
urm toarele cazuri: 

- pentru legarea cablului de întindere la contragreutate sau la 
c ruciorul de întindere; 

- pentru legarea cablului tractor la vehicule; 
- pentru înndirea la cele dou extremit i ale cablului de frân cu 

cabluri flexibile. 
 

5.8.10 Dimensionarea pieselor componente ale manşonului, mufele şi şurubul de 
leg tur , se va face luându–se în calcul o for de traciune cel puin egal  cu rezistena 
de rupere a cablului respectiv. Compoziia şi tehnologia de execuie şi verificare a 
manşoanelor se vor stabili de ctre proiectant. 
 
5.8.11 Înn direa cablurilor prin matisare se admite numai la cablurile tractoare 
executate din 6 toroane. Înndirea prin matisare este obligatorie în cazul cablurilor 
tractoare montate în circuit închis. 
 
5.8.12 La cablurile tractoare menionate la pct. 5.8.3 se admite maxim o matisare iar la 
cablurile tractoare montate în circuit închis se admit maxim dou matis ri. 
 Matisarea se va executa de personal specializat, verificat şi atestat de unitatea 
autorizat  de ISCIR–INSPECT IT pentru efectuarea lucrrilor de montaj sau de 
reparare a instalaiilor de transport pe plan înclinat. 
 
5.8.13 Lungimea matisrii va fi de cel puin 1.300 ori diametrul cablului iar lungimile 
toroanelor introduse în inima cablului vor fi de minim 100 ori diametrul cablului 
matisat. 
 
5.8.14 Distana dintre dou matis ri vecine, neafectat de matisare, va fi de minim 
3.000 ori diametrul cablului. 
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5.8.15 Legarea cablurilor flexibile la dispozitivele de întindere se poate face şi prin 
strângere cu cleme, captul cablului fiind rabatat la 180º peste un ochet. La execuia 
leg turilor de capt cu cleme şi ochet se vor respecta urmtoarele condiii:  

- num rul clemelor va fi de minim 5; 
- distana dintre axele a dou cleme vecine va fi de circa 6 ori 

diametrul cablului; 
- leg tura de capt trebuie s fie calculat  la sarcina de rupere a 

cablului. 
Nu sunt admise cleme simple, dreptunghiulare. 
 

5.9   Tamburi, ro i şi role 
 
5.9.1 Raportul minim admis între diametrul (D) al tamburilor, roilor, rolelor şi al 
altor organe de înfşurare şi diametrul cablului (dc) sau sârmei (ds) trebuie s fie 
conform tabelului de mai jos: 
 
Tipul cablului Organe de înfşurare D/d D/dc s

Tamburi sau roi de antrenare: 80 1000 
Ro i de deviere: 40 800 

Tractor cu 6 toroane 

Ro i de ghidare şi conducere:   
- α = 1̊  … 5  ̊ 12 - 
- α = 5̊  … 10̊  25 - 
- ro i de deviere 40 800 
- ro i de egalizare 20 - 

De întindere (flexibile) 

- ochet 3,5 - 
 
α = unghiul de înfşurare al cablului pe role de ghidare sau conducere 
Ambele rapoarte D/dc şi D/d , constituie condiii obligatorii. s

 
5.9.2 Se recomand ca roile şi rolele pe care se înfşoar  cablul tractor sau cablul de 
frânare s aib  canalul cptuşit cu material elastic; pentru punerea la pmânt a 
cablurilor se vor prevedea din loc în loc, la distane de circa 500 m, role cu canalul 
metalic sau cu cptuşeal  din aluminiu. 
 
5.9.3 Presiunea cablului tractor asupra cptuşelii elastice a roii de antrenare trebuie 
s  satisfac relaia: 
 

2/32,0
3

mmdaN
dD

T
p

c

≤
⋅

=  , unde 

 
T = efortul maxim din cablul tractor în funcionarea de regim, în daN; 

 D =  diametrul roii în mm; 
 dc= diametrul cablului în mm. 
 
5.9.4 Toate rolele şi ro ile vor fi prev zute cu lagre cu rulmeni. 
 
5.9.5 Raza canalului roilor va fi de 0,51 … 0,54 ori diametrul cablului. 
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5.9.6 Lungimea tamburului de antrenare se va determina în funcie de sistemul 
adoptat de înfşurare respectiv desfşurare a cablului tractor, care poate fi: 

- într–un singur strat; 
- în mai multe straturi; 
- cu înf şurare şi desf şurare concomitent a dou cabluri fixate de 

cele dou extremit i ale tamburului, o spir r mânând liber între 
cabluri. 

 
5.9.7 Şanurile elicoidale practicate în mantaua tamburilor cu înfşurarea cablului în 
mai multe straturi vor avea adâncimea de 0,33 ori diametrul cablului şi vor fi separate 
printr–un interval de minim 0,07 ori diametrul cablului îns nu mai mic de 1,50 mm. 
 
5.9.8 În l imea bordurii coroanei tamburului trebuie s dep şeasc nivelul ultimului 
strat de înfşurare cu de 2,50 ori diametrul cablului. 
 
5.9.9 Mantaua fiecrui tambur trebuie prevzut  cu un orificiu pentru introducerea 
cap tului cablului la dispozitivul de fixare de sub manta. Orificiul şi dispozitivul de 
fixare trebuie s fie astfel plasate încât cablul s sufere îndoituri sau presiuni cât mai 
reduse. 

Fixarea captului cablului direct pe cilindrul tamburului este interzis. 
 
5.10 Sta ii  
 
5.10.1 Staiile vor fi amplasate în terenuri stabile, ferite de avalanşe, torente sau 
inundaii.  
 
5.10.2 Staiile de antrenare vor fi alctuite din dou p r i: 

- o parte tehnologic, care cuprinde: grupul de antrenare–frânare şi 
postul de comand; 

- o parte funcional  care cuprinde cel puin: o camer pentru 
personalul instalaiei, atelier pentru întreinere, grup sanitar şi 
platforme (rampe) pentru încrcat sau descrcat materiale. 

 
5.10.3 Spaiile închise destinate personalului instalaiei vor fi prev zute cu mijloace de 
înc lzire şi de iluminat.  
 
5.10.4 Cabina şi pupitrul de comand trebuie astfel amplasate încât mecanicul trolist 
s  aib  vizibilitate cât mai mare asupra zonei de intrare a vehiculelor în staii, iar 
comenzile de pornire, oprire, semnalizare etc. s le poat  executa din poziia normal  
de lucru. 
 
5.10.5 Ro ile, tamburii, rolele şi piesele în mişcare plasate în spaii prin care circul 
frecvent personalul staiei, se vor proteja obligatoriu cu apr tori în conformitate cu 
prevederile normelor de protecie a muncii. 
 
5.10.6 Construcia staiei va fi astfel conceput încât s fie posibil  montarea unui 
mecanism de ridicat pentru manevrarea pieselor grele. 
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5.10.7 Pentru trecerea cablurilor la roile sau tamburii de antrenare, în peretele frontal 
al staiei se vor prevedea ferestre libere care trebuie s fie cu 200 mm mai mari decât 
pozi iile extreme ale cablurilor. 
 
5.10.8 Pentru calculul structurii portante a staiilor se vor lua în considerare cel puin 
urm toarele sarcini: masa proprie, sarcinile date de cabluri, de zpad , de vânt şi de 
temperatur. Coeficientul de siguran la stabilitate şi alunecare a staiilor va de minim 
1,50. 
 
5.11 Calea de rulare 
 
5.11.1 La proiectarea cii de rulare se vor respecta prevederile punctelor 5.2 … 5.6. 
 
5.11.2 În cazul instalaiilor de transport pe plan înclinat cu simplu efect calea de rulare 
va fi constituit  dintr–o singur linie, respectiv din dou şine. 
 La instalaiile cu dublu efect calea de rulare va fi constituit din: 

- dou  linii paralele independente; 
- o singur  linie, cu dou şine şi punct de încrucişare la mijloc; 
- o singur  linie, cu trei şine şi punct de încrucişare la mijloc. 

 
5.11.3 Şinele pot fi montate pe traverse din lemn, din metal sau din beton, aşezate pe 
prisme de balast sau zidrie din piatr , pe grinzi din beton sau din metal. 
 
5.11.4 Proiectantul va stabili situaiile în care suprastructura cii de rulare se poate 
aşeza direct pe sol. În aceste cazuri se vor prevedea pinteni din zidrie sau din beton 
pentru asigurarea cii împotriva alunecrii în lungul axei longitudinale, sau alte 
sisteme de ancorare. 
 
5.11.5 Pe una din laturile cii se va amenaja o scar sau o potec în trepte de acces în 
lungul liniei, cu balustrad lateral  şi platforme de odihn; este interzis circulaia pe 
aceast scar  sau potec în timpul funcion rii instalaiei. 
 
5.11.6 Coeficientul de siguran contra alunecrii c ii în sens longitudinal va fi de 
minim 2,00 în condiiile cele mai defavorabile respectiv vehiculul considerat încrcat 
la maxim, în coborâre pe cea mai mare pant, cu viteza normal de exploatare majorat 
cu 15% şi frânat pe şine. 
 
5.11.7 Pentru conducerea şi susinerea cablului tractor şi a cablului de frân se vor 
monta în jurul axului liniei role sau rulouri. 
 
5.11.8 În aliniament rolele trebuie s fie plasate la distane inegale; distana maxim 
va fi astfel încât cablul s nu ating traversele sau suprastructura cii, când efortul de 
întindere este minim, iar efortul maxim s nu depşeasc ap sarea de 50 daN pe rolele 
cu canal necptuşit cu material elastic, respectiv 100 daN pe rolele având canalul 
c ptuşit cu material elastic. În poriunile convexe unghiul de deviaie al cablului pe 
role nu trebuie s dep şeasc 5̊ ; diametrul rolelor va fi stabilit conform prevederilor 
pct. 5.9.1. 
 
5.11.9 În curbe rolele trebuie s fie înclinate şi prev zute cu buze de ghidare. 
 

 29



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

5.12 Vehicule 
  
5.12.1 Vehiculele sunt alctuite în general din trei pr i: 

- şasiul cu dou, trei sau patru osii; 
- ro ile de rulare; 
- caroseria. 

De obicei pentru transportul de materiale se utilizeaz vehicule de tip vagonet 
sau platform. 

 
5.12.2 Ro ile vehiculelor vor fi cu o buz, cu dou buze sau lise, în funcie de structura 
c ii şi tipul şinelor. Buzele de bandaj ale roilor trebuie s asigure o conducere sigur a 
vehiculelor pe şine. 
 
5.12.3 Cablul tractor trebuie fixat la şasiu prin muf cu compoziie sau prin înfşurare 
pe tambur şi cleme. Între sistemul de prindere şi şasiu se va intercala un amortizor de 
şocuri.  
 Coeficientul de siguran al dispozitivelor de prindere a cablului la vehicul, fa 
de rezistena de rupere a materialului va fi de cel puin 10.  
 
5.12.4 Între boghiurile roilor şi şasiu se vor prevedea elemente elastice care s 
contribuie la repartizarea cât mai uniform a sarcinilor pe roi. 
 
5.12.5 Dispozitivele pentru cuplarea şi decuplarea vehiculelor în staii în cazul 
instalaiilor cu cablu în circuit închis, trebuie s îndeplineasc condiiile prev zute la 
pct. 3.5.2 
 
5.12.6 Vehiculele instalaiilor de transport pe plan înclinat pot fi prevzute cu frân de 
siguran , care s acioneze automat asupra şinelor sau a cablului de frân. 
 For a de frânare trebuie s fie proporional  cu greutatea vehiculului şi 
declivitatea linie dar nu mai mic decât efortul maxim din cablul tractor în mişcare 
uniform , în zona din amonte de vehicul. 
 
5.12.7 Coeficientul de frecare al saboilor frânei pe cablul de frân sau pe şine se 
stabileşte convenional astfel: 

- pentru saboi din bronz sau alt material similar, cu frânare pe cablu ….. 0,15; 
- pentru saboi din bronz sau alt material similar, cu frânare pe şine …… 0,16. 

 
5.12.8 La calculul vehiculelor trebuie s se in  seama atât de forele principale ca de 
exemplu masa proprie, sarcina util, cât şi de forele dinamice care iau naştere în 
momentul frânrii instalaiei. 
 
5.12.9 Toate elementele de rezisten care intr  în alc tuirea vehiculelor vor avea 
urm torii coeficieni minimi de siguran  fa  de rezistena de rupere a materialului din 
care sunt executate: 

- la solicit ri statice …………………………………………....… 3,00; 
- la solicit ri dinamice …………………………………..…….… 2,50. 
 

5.12.10 Elementele geometrice ale cruciorului purt tor se vor adopta în funcie de 
num rul şi dimensiunile vagonetelor ce urmeaz a fi transportate odat cu platforma 
acestuia, sau de dimensiunile materialului direct încrcat pe platform. 
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5.12.11 Partea frontal dinspre aval a platformei cruciorului se va prevedea cu un 
parapet de înl ime corespunztoare legat solidar cu cadrul cruciorului. La cele dou 
capete ale ramei cadrului cruciorului se vor monta câte o pereche de tampoane 
elastice. Tampoanele trebuie s dep şeasc rama cruciorului cu cel puin 100 mm 
atunci când sunt comprimate. 
 
5.12.12 Pentru asigurarea stabilitii vehiculelor, la proiectarea acestora se va avea în 
vedere ca rezultanta tuturor forelor care acioneaz asupra vehiculului s fie cuprins 
în perimetrul roilor. 
 Raportul dintre momentul de stabilitate şi momentul de rsturnare trebuie s 
fie de cel puin 1,50. 
 
5.13 Echipamentul mecanic de antrenare şi frânare 
 
5.13.1 Antrenarea instalaiilor de transport pe plan înclinat se va face prin grupuri de 
antrenare acionate de motoare electrice alimentate de la reea sau de la grupuri 
electrogene aparinând instalaiei sau de motoare cu combustie intern. 
 
5.13.2 În cazul instalaiilor automotoare la care momentul de antrenare îşi poate 
schimba sensul, motorul trebuie s asigure un moment de frânare care s împiedice 
dep şirea vitezei nominale cu mai mult de 10%. 
 
5.13.3 Transmisia între motor şi roata sau tamburul de acionare se va realiza prin 
elemente mecanice, hidraulice sau combinate. Nu se admite transmisia prin curele. 
 
5.13.4 Grupul de antrenare, motorul şi frânele trebuie s fie dimensionate pentru 
condi iile cele mai defavorabile de încrcare ale instalaiei în mers de regim. 
 
5.13.5 Dimensionarea organelor principale ale grupului de antrenare, se va face 
inându–se seama de solicitrile statice şi dinamice maxime, precum şi de rezistena la 

oboseal a materialului. 
 Coeficientul de siguran la solicitarea static maxim  nu va fi mai mic de 5 
fa  de rezistena de rupere a materialului. 
 
5.13.6 Pentru ca roata de antrenare s poat  transmite cablului tractor fora de 
antrenare sau frânare, trebuie satisfcut  urm toarea condiie minim :  
 

μαe
T

t
≤      , unde 

 
T= efortul maxim din cablul tractor la intrarea pe roata de antrenare (regim de 

antrenare), respectiv la ieşirea de pe roata de antrenare (regim de frânare); 
t=  efortul minim din cablul tractor la intrarea pe roata de antrenare (regim de 

antrenare), respectiv la ieşirea de pe roata de antrenare (regim de frânare); 
e=  2,714; 
α= unghiul real de înfşurare a cablului pe roata de antrenare; dac roata are 

mai multe canale, reprezint suma unghiurilor de înfşurare;  
μ= coeficientul de frecare între cablu şi canalul roii de antrenare. 

 Eforturile T şi t se determin pentru situaia cea mai defavorabil antrenrii sau 
frân rii, luându–se în calcul şi for ele de inerie. 
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5.13.7 La ro ile de antrenare nu se admit canale necptuşite. 
 
5.13.8 Accelerarea la pornire şi decelerarea la frânarea cu frâna de serviciu nu trebuie 
s  dep şeasc 0,3 m/s2. Decelerarea la frânarea cu frâna de siguran nu trebuie s 
dep şeasc 0,8 m/s2. 
 
5.13.9 Ac ionarea instalaiilor trebuie s se deconecteze automat la intrarea în 
func iune a frânelor. 
 
5.13.10 Instalaiile de transport pe plan înclinat vor avea grupul de antrenare prevzut 
cu cel puin dou  frâne, dintre care una de siguran, astfel: 

- o frân  de serviciu cu dubl comand pentru folosirea curent, 
automat şi manual ; 

- o frân  de siguran  cu dubl  comand, automat şi manual . 
 

5.13.11 Frânele trebuie s fie prev zute cu posibilitatea de reglare pentru: 
- m rirea momentului de frânare; 
- m rirea jocului sabot–tambur, frâna fiind deschis; 
- timpul de închidere. 

  
5.13.12 Frânele vor fi de tipul normal închis. Efortul de frânare, respectiv pentru 
închiderea frânei va fi dat de elemente elastice (arcuri). În acest caz trebuie asigurat 
condi ia ca în cazul ruperii unuia din arcuri momentul de frânare s fie cel puin 80% 
din cel ini ial. 
 
5.13.13 Transmisia comenzii de deschidere a frânei poate fi mecanic, hidraulic , 
pneumatic sau combinat.   
 La transmisiile hidraulice sau pneumatice se vor utiliza elemente a cror 
presiune nominal este cel puin de 3 ori mai mare decât presiunea la care urmeaz s  
lucreze.  
 Sarcina pe organele de lucru trebuie s se distribuie uniform, în scopul evitrii 
înc rc rii suplimentare a celorlalte elemente ale grupului motor. 
 
5.13.14 Frâna de serviciu trebuie s func ioneze automat în momentul în care: 
 

a) se întrerupe alimentarea cu curent electric a motorului, indiferent de cauz; 
 
b) viteza admis este depşit  cu 10%; 

 
c) intervine un deranjament în circuitele de securitate, control sau blocare; 

 
d) intr  în funciune limitatoarele de fine curs din staii sau viteza nu a fost 

redus conform programului prestabilit la trecerea în zona încruciş rii de la 
mijlocul traseului; 

 
e) frâna vehiculului intr în funciune; 

 
f) ac ioneaz butoanele de blocaj din staii sau vehicule. 
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5.13.15 Frâna de siguran trebuie s acioneze direct asupra roii de antrenare sau 
asupra tamburului cablului tractor; celelalte frâne pot s acioneze pe arborele de 
intrare în reductor sau pe arborii intermediari. 
 
5.13.16 Momentul de frânare nu trebuie s scad cu mai mult de 25% pentru o uzur 
de 1 mm din grosimea cptuşelii frânei. Compensarea uzurii cptuşelii frânei trebuie s 
fie posibil  f r  demontarea frânei. 
 
5.13.17 Momentul de frânare capabil se va alege astfel încât s se asigure raportul: 
 

k
M

M

S

FN ≤   unde: 

 
MFN= momentul de frânare capabil al frânei; 
M = momentul static determinat la tamburul frânei de încrcarea exterioar 

cea mai defavorabil; 
S  

k    = 1,50 coeficient de siguran la frânare. 
 
5.13.18 Elementele componente ale frânelor trebuie dimensionate pentru un coeficient 
de siguran  la sarcina static de minim 5 în raport cu rezistena de rupere a 
materialelor 
 
5.13.19 Între circuitul de alimentare al motorului şi frâna de serviciu trebuie s se 
prevad o interblocare electric automat, astfel încât orice acionare a frânei 
respective s conduc automat la întreruperea alimentrii motorului principal. 
 Alimentarea motorului trebuie s  fie precedat sincronizat şi automat de 
deschiderea frânei de serviciu; posibilitatea de comand a deschiderii frânei de serviciu 
independent de alimentarea motorului este interzis. 
 
5.13.20 Între circuitul de alimentare al motorului şi frâna de siguran trebuie s 
existe o interblocare electric automat astfel încât orice acionare a acestei frâne s 
conduc automat la întreruperea alimentrii motorului; posibilitatea de alimentare a 
motorului f r  ca frâna de siguran s  fie complet deschis este interzis. 
 
5.13.21 Traductoarele electrice de comand (microcontacte etc.), montate la frânele de 
serviciu şi de siguran , se vor amplasa astfel încât s fie acionate de elementele de 
execuie ale acestora. 
 
5.14 Echipamentul electric de alimentare şi racordare la sursa de curent şi 

echipamentul electric de acionare, comand  şi protec ie 
 

5.14.1  La proiectarea, executarea, exploatarea, întreinerea şi repararea pr ii electrice 
a instalaiilor de transport pe plan înclinat se vor respecta prevederile prescripiei 
tehnice şi standardelor în vigoare. 
 
5.14.2 Echipamentul electric al instalaiei de transport pe plan înclinat se compune în 
general din: 

- echipamentul electric de acionare, de comand şi de protecie; 
- instalaii şi dispozitive de siguran; 
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- instalaii şi aparate de semnalizare, de telecomunicaie şi de m sur ; 
- echipamentul electric pentru iluminat, înclzire şi ventila ie. 

 
5.14.3  Prevederile prescripiei tehnice se refer la echipamentul şi aparatajul electric 
destinat s func ioneze în condiii normale de mediu. În cazul funcion rii în altfel de 
medii (toxice, corosive, cu pericol de incendiu sau de explozie etc.), vor fi respectate şi 
condi iile tehnice suplimentare specifice mediului, care s asigure funcionarea 
corespunztoare a echipamentului şi aparatajului în depline condiii de securitate; 
condi iile tehnice suplimentare vor fi incluse în documentaia de execuie, respectiv în 
desenul tip de ansamblu şi în cartea instalaiei de transport pe plan înclinat–partea de 
construcie. 
 
5.14.4  Instalaiile de transport pe plan înclinat pot fi alimentate cu curent electric 
direct de la reeaua de utilizare industrial, de la un transformator de for propriu sau 
comun şi altor instalaii sau de la o surs de curent proprie. 
 
5.14.5  Circuitul de alimentare al instalaiei de transport pe plan înclinat trebuie s fie 
prev zut în cabina postului de comand cu un întreruptor automat principal de 
comand şi protecie şi cu un întreruptor manual de intervenie, acesta din urm fiind 
montat înaintea întreruptorului automat. 
 
5.14.6  Curentul de alimentare al instalaiei de transport pe plan înclinat poate fi 
alternativ sau continuu: curentul continuu poate fi obinut de la o surs de curent 
proprie sau de la reeaua de curent alternativ cu ajutorul unui convertizor sau al unui 
redresor de curent. 
 
5.14.7  Motoarele electrice trebuie s fie de construcie corespunztoare regimului şi 
mediului de lucru stabilit prin documentaia tehnic . 
 
5.14.8  Toate dispozitivele de comand cu pârghii, roi de comand, manete, butoane 
etc. vor purta indicaii clare asupra scopului şi sensului de acionare, în vederea 
excluderii oric ror confuzii sau manevrri greşite; se admite utilizarea unor simboluri 
sugestive (sge i, figuri etc.). 
 
5.14.9  Tensiunea de comand va fi de regul cel mult 40 V. Se admite şi tensiunea de 
220V, dac se iau msurile necesare de protecie conform standardelor în vigoare. 
 
5.14.10 Motoarele electrice şi circuitele de comand, semnalizare, iluminat etc. vor fi 
protejate împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor în conformitate cu normativele în  
vigoare. 
 
5.14.11 Protecia motoarelor electrice la suprasarcini şi scurtcircuite şi protecia 
instalaiei electrice în ansamblu la tensiune minim sau nul se realizeaz prin 
intermediul întreruptorului automat care trebuie s deconecteze de la reea în mod 
automat sau la comand întreaga instalaie electric  pe care o protejeaz. 
 
5.14.12 Întreruptorul automat trebuie s declanşeze sub acionarea releelor termice sau 
electromagnetice de protecie, la dispariia sau la scderea tensiunii cu 35% din 
tensiunea nominal. Reanclanşarea lui nu trebuie s fie posibil  decât dac toate 
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manetele aparatelor de comand se gsesc pe poziia zero şi toate condiiile electrice, 
în vederea pornirii sunt îndeplinite. 
 
5.15  Instala ii şi componente de securitate 
 
5.15.1 Instalaiile de transport pe plan înclinat trebuie s fie echipate cu elemente şi 
componente de securitate care s asigure oprirea automat a instalaiei în cazul unei 
manevre greşite sau în orice situaie care ar prezenta pericol pentru personal sau pentru 
instalaie. 
 
5.15.2 Instalaiile de transport pe plan înclinat trebuie s fie prev zute cu un 
dispozitiv de control automat al vitezei de deplasare, respectiv cu limitator de vitez, 
care trebuie s comande automat oprirea instalaiei la o depşire a vitezei nominale cu 
peste 15%.   
 
5.15.3 Platformele purttoare pentru materiale, care ruleaz pe c i cu înclinare mai 
mare de 15̊, vor fi prev zute cu dispozitive automate de frânare pe cale. 
              În cazuri stabilite prin documentaia tehnic , se poate renuna la dispozitivul 
automat de frânare pe cale, cu condiia ca în prelungirea aliniamentului s nu existe 
construcii, instalaii sau c i de acces public iar cablul tractor s aib  coeficientul de 
siguran  de minim 8.  
 
5.15.4  La transportul în convoaie a vagonetelor de materiale, ultimul vagonet din 
convoi care urc, trebuie s fie prev zut cu opritor pentru prinderea vagonetelor, în 
cazul ruperii sau desprinderii cablului tractor. Convoiul de vagonete se va lega     
printr–un cablu de securitate, denumit „ham”, între primul şi ultimul vagonet din 
convoi. 
 
5.15.5 În cazul instalaiilor pentru transportul materialelor cu pante sub 15˚, unde în 
partea de jos şi în aliniamentul cii se g sesc drumuri de acces public sau alte 
construcii, vor fi prev zute dispozitive automate de deraiere a vehiculelor, în cazul 
când se rupe sau se desprinde cablul tractor sau când s–a depşit cu peste 15% viteza 
de regim a instalaiei. Distana de montaj pe cale a acestor dispozitive se va stabili de 
la caz la caz, în funcie de înclinarea cii, în aşa fel încât viteza final a vehiculului în 
momentul deraierii s nu permit  rostogolirea acestuia pe calea instalaiei. 
 
5.15.6  Capetele cii de rulare ale instalaiilor de transport pe plan înclinat cu platform 
purt toare vor fi prevzute cu opritoare şi tampoane elastice; la captul dinspre staia 
de antrenare se va monta un limitator de fine curs, care s întrerup  automat circuitul 
principal de alimentare electric atunci când vehiculul a atins poziia limit .                            
 
5.15.7  Atât rampa superioar cât şi rampele intermediare vor fi prevzute cu bariere 
care s împiedice scparea de vagonete de pe liniile de acces pe calea de rulare a 
instalaiei. 
 
5.15.8   Instalaiile de transport pe plan înclinat vor fi prevzute cu circuite electrice de 
control automat al asigurrii tuturor condiiilor necesare pentru punerea în funciune a 
instalaiei şi cu un circuit electric de blocare, pentru oprirea automat a instalaiei în 
orice situaie care ar prezenta pericol de avarii sau accidente. 
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5.15.9 Circuitele electrice de control automat trebuie s verifice: 
- existena presiunii nominale de ulei sau funcionarea pompelor de 

ungere, la dispozitivele de antrenare prevzute cu ungere sub 
presiune sau în circuit forat; 

- existena presiunii nominale a aerului, la instalaiile unde frâna de 
siguran  este acionat  cu aer comprimat;   

- punerea în funciune a grupului Ward–Leonard, dac antrenarea se 
face printr–un astfel de sistem; 

- uzura f lcilor frânelor, respectiv a ferodourilor, dac aceast uzur  
atrage dup sine o diminuare a forei de frânare (aceast prevedere 
are caracter de recomandare); 

- contactele releelor de protecie la suprasarcin ale motorului 
principal de acionare; 

- contactele frânei de siguran şi ale frânei de serviciu; 
- contactele dispozitivelor de control automat a vitezelor de deplasare; 
- contactele de fine curs ale vehiculelor; 
- contactele de fine curs ale contragreutii sau c ruciorului de 

întindere ale cablului tractor; 
- contactele butoanelor de oprire ale instalaiei, plasate în urmtoarele 

puncte: 
• la pupitrul de comand; 
• la peroanele staiilor; 
• în interiorul şi exteriorul vehiculelor, la cele cu însoitor; 

- contactele altor circuite şi componente de securitate prevzute prin 
documentaia tehnic , suplimentar fa  de cerinele prescripiei 
tehnice, ca urmare a unor particulariti ale instalaiei. 

             Toate butoanele de oprire vor aciona atât prin întrerupere cât şi prin punere la 
p mânt, prin intermediul a dou elemente de contact separate; de asemenea, ele vor fi 
evideniate prin culoare roşie şi inscrip ie. 
 
5.15.10  Circuitul de blocare trebuie s func ioneze pe principiul curentului de repaus, 
în sensul c orice întrerupere în circuitul respectiv s conduc la oprirea automat a 
instalaiei. 
 
5.15.11 Circuitele de control şi blocare funcionând cu curent de repaus trebuie s 
declanşeze la o intensitate mai mic cu 6% fa  de curentul nominal şi la o punere la 
p mânt printr–o rezisten de trecere de maxim 500 ohmi. 
 
5.15.12 Rezistena de izolaie a cablurilor de oel, controlat printr-un circuit de 
blocare trebuie s aib  cel puin valoarea calculat cu formula: 
 
                                  Ri =  1000 U (în ohmi), unde: 
 

R  = rezistena de izolaie; i

U = valoarea tensiunii maxime de exploatare exprimat în vol i. 
 
5.15.13  Frânele de siguran ale vehiculelor trebuie s intre automat în funciune 
provocând prin contact electric şi oprirea instalaiei, în urm toarele cazuri: 

- la ruperea cablului tractor; 
- la ruperea unei pr i a sistemului propriu de declanşare; 
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- la ruperea sau desfacerea legturii cablului tractor de la şasiul 
vehiculului.   

La instalaiile prev zute cu însoitor trebuie s existe posibilitatea declanş rii 
manuale a frânei. 
 
5.15.14  Dispozitivul cu program prestabilit, în cazul adoptrii prin documentaia 
tehnic  a unei astfel de soluii, trebuie s asigure în mod automat: 

- acceleraia prescris la pornire; 
- meninerea constant a vitezei nominale în timpul funcion rii;  
- reducerea corespunztoare a vitezei nominale în timpul funcion rii;  
- reducerea corespunztoare a vitezei înaintea intrrii vehiculelor în 

staii şi dup  caz, la trecerea prin încruciş ri; 
- oprirea vehiculelor în staii.  

 
5.16 Instala ii şi aparate de semnalizare, telecomunicaie şi m sur  
              
5.16.1  Instalaiile electrice de semnalizare trebuie s asigure: 

- semnalizri acustice de exploatare; 
- semnalizri optice de exploatare. 

 
5.16.2   La rampele de încrcare–descrcare din staii se vor monta dispozitive acustice 
de semnalizare, sonerii, claxoane, difuzoare. 

Dac  exist  dou  sau mai multe instalaii de transport pe plan înclinat, la mai 
pu in de 100 m distan una de alta, se vor utiliza semnale diferite.  

Ac ionarea semnalizrii se va face manual, printr–un cod stabilit şi afişat în 
staii. 
 
5.16.3  La postul sau pupitrul de comand trebuie s se prevad cel puin urm toarele 
aparate de msur : 
 

a) Voltmetru pentru msurarea: 
- tensiunii pe toate fazele reelei electrice de alimentare; 
- tensiunii sursei de alimentare; 
- tensiunii de excitaie, în cazul alimentrii de la grup generator Ward–

Leonard; 
 

b)   Ampermetru pentru msurarea: 
- curentului absorbit de motorul instalaiei; 
- curentului absorbit de motorul de antrenare al grupului. 

 
5.16.4  La postul sau pupitrul de comand se vor prevedea lmpi care s semnalizeze     
optic: 

- oprirea instalaiei ca urmare a declanş rii unui circuit de control sau 
blocare; 

- oprirea instalaiei ca urmare a declanş rii întreruptorului automat de 
protecie al motorului de antrenare, la tensiune minim, suprasarcin 
sau scurtcircuit; 

- ac ionarea frânei de serviciu; 
- ac ionarea frânei de siguran; 
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- starea de funcionare a grupului electrogen sau Ward-Leonard, când 
ac ionarea se face prin astfel de sisteme; 

- sensul de mers al vehiculelor. 
 
5.16.5  Instalaia de semnalizare de avertizare va aciona optic şi acustic în urmtoarele 
situaii: 

- viteza admis în exploatare este depşit ; 
- vehiculele se apropie de staii sau de alte puncte cu restricii de vitez  

(aceast semnalizare se va executa numai acustic). 
 Oprirea semnalului acustic se va putea face printr–un buton special destinat în 
acest scop, sau prin apsarea butonului de control al supravegherii execuiei 
programului prestabilit. 
 Semnalul optic va trebui s r mân  în funciune pe toat durata meninerii 
cauzei care a declanşat semnalizarea de avertizare. 
 
5.16.6 Instalaia de semnalizare de avarie va aciona optic şi acustic la oprirea 
instalaiei, în toate cazurile când a acionat circuitul de blocare, prin circuitele de 
control sau prin contactele componentelor de securitate pe care le controleaz.  
     Semnalizarea acustic de avarie trebuie s fie prev zut  cu posibilitatea de a fi 
oprit  manual, dup ce a avertizat, fr  îns  a se anula şi semnalizarea optic care o 
însoeşte şi care va trebui s persiste pân la înl turarea avariei. 
     Dup  oprirea semnalizrii acustice instalaia trebuie s revin  automat în 
situaia de a semnaliza acustic o nou avarie, indiferent dac prima avarie a fost sau nu 
înl turat . 
 
5.16.7 Instalaiile de transport pe plan înclinat cu funcionare automat sau 
semiautomat trebuie prevzute şi cu posibilitatea de a fi comandate manual. 
 
5.16.8  Postul de comand, staiile, precum şi vehiculele prevzute cu însoitor vor fi în 
permanen  în leg tur  telefonic , de semnalizare sau prin radio. 

 
5.17    Instalaii de iluminat 
 
5.17.1  Înc perile staiilor instalaiilor de transport pe plan înclinat vor fi iluminate 
natural şi artificial în condiiile prev zute de standardele în vigoare. Se va acorda o 
atenie deosebit ilumin rii corespunztoare a punctelor în care are loc prinderea şi 
desprinderea vehiculelor de cablu sau încrcarea şi desc rcarea platformelor 
purt toare. 
 
5.17.2  Instalaiile prev zute s func ioneze şi pe timp de noapte vor fi dotate cu 
iluminat de siguran; alimentarea acestuia trebuie fcut  printr–o reea separat de la o 
surs  independent de energie, de rezerv, care poate fi: 

- baterie de acumulatoare; 
- acumulatoare locale (luminoblocuri); 
- grup electrogen. 

Trecerea alimentrii de la sursa normal la cea de rezerv trebuie s se fac 
automat. 
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5.18   M suri de protec ie împotriva tensiunilor de atingere, a supratensiunilor 
atmosferice şi de paz  contra incendiilor 
 
5.18.1  Instalaiile electrice de iluminat, de for, de automatizare precum şi instalaiile 
de cureni slabi se vor proiecta şi executa în conformitate cu normativele şi standardele  
din domeniu. 
 
5.18.2 Pentru evitarea accidentelor prin atingere direct a elementelor aflate sub 
tensiune se vor aplica urmtoarele msuri: 

- izolarea electric; 
- utilizarea tensiunilor reduse; 
- folosirea mijloacelor individuale de protecie. 

 
5.18.3  Pentru evitarea accidentelor prin atingere indirect în instalaiile alimentate din 
re ele legate la pmânt se vor aplica urmtoarele msuri: 

- folosirea tensiunilor reduse; 
- protecia prin legare la nul şi suplimentar la pmânt. 

Proiectarea, execuia şi verificarea instalaiei de protecie împotriva tensiunilor 
de atingere se vor face în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.  
 
5.18.4 Toate elementele metalice din staii care în mod accidental pot fi puse sub 
tensiune, vor trebui s fie conectate la instalaia de legare la pmânt. 
 
5.18.5 Staiile vor fi prev zute cu instalaii de paratrsnet, în conformitate cu 
normativele în vigoare din domeniu. 
            Cablurile şi piesele metalice ale liniei care nu sunt cuprinse în circuitele de 
control sau blocare, trebuie s fie legate direct şi permanent la priza de pmânt. 

 
5.18.6 Ca priz  de p mânt în instalaiile de protecie şi paratr snet se vor folosi în 
primul rând prizele naturale. 
  
5.18.7 Valoarea rezistenei de dispersie a unei prize de pmânt va fi de cel mult: 

- 1 ohm, pentru prize de pmânt naturale sau artificiale folosite pentru 
protecia comun a instalaiilor, echipamentelor electrice şi de 
paratr snet; 

- 4 ohmi, pentru instalaiile şi echipamentele electrice cu tensiunea 
pân  la 1000V, conectate la o reea cu punctul neutru legat la 
p mânt; 

- 4 ohmi, pentru prize de pmânt naturale aferente instalaiilor de 
paratr snet; 

- 10 ohmi, pentru prize de pmânt artificiale aferente instalaiilor de 
paratr snet. 

 Proiectarea, execuia şi verificarea prizelor de pmânt naturale şi artificiale se 
vor face în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare. 

 
5.18.8 M surile concrete de prevenire şi stingere a incendiilor se vor adopta în 
conformitate cu normativele în vigoare din domeniu.    
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6 MATERIALE METALICE ŞI NEMETALICE 
 
6.1  Materialele metalice folosite pentru construirea, montarea şi repararea 
construciilor metalice portante ale instalaiilor de transport pe plan înclinat inclusiv 
materialele pentru sudare trebuie s corespund condiiilor tehnice, de recepie, 
marcare, livrare şi documentelor de garanie prev zute de standardele sau normele în 
vigoare. 
         Materialele trebuie s fie însoite de buletine de calitate. 
 
6.2   Pentru elementele portante ale construciilor metalice se vor folosi oeluri 
calmate. În funcie de importana elementului, temperatura de lucru şi gradul de 
solicitare al acestuia, pentru grosimi pân la 12 mm se pot utiliza şi o eluri necalmate. 
        În cazul executrii elementelor portante în construcie sudat, m rcile de oel 
trebuie s aib  sudabilitate garantat. 
 
6.3   La alegerea materialelor se va ine seama de condiiile de lucru (mrimea şi 
felul solicit rilor, temperatura de lucru, importana elementului respectiv în 
func ionarea normal şi în condiii de securitate a instalaiei etc.), precum şi de factorii 
tehnologici şi economici. 
 
6.4  Proiectantul este rspunztor de alegerea materialelor de baz şi de adaos, 
precum şi de prescrierea tratamentelor termice şi termochimice, analizelor, încercrilor 
şi controalelor distructive şi nedistructive necesare; acestea se vor înscrie atât în 
desenul tip de ansamblu cât şi în desenele de execuie.  
        Nu se admite înlocuirea materialelor prevzute în documentaia tehnic  f r  
acordul scris al proiectantului instalaiei respective; acordul scris al proiectantului este 
obligatoriu chiar dac se folosesc materiale care au caliti superioare celor prevzute 
în documentaia tehnic . 
 
6.5   Materialele de adaos folosite la sudare trebuie s fie astfel alese încât s 
corespund materialului de baz, procedeului de sudare şi s  asigure custurii sudate 
propriet i cel puin egale cu ale materialului de baz. 
 
6.6   Materialele de adaos folosite la sudare trebuie s fie însoite de certificate şi s  
corespund în ceea ce priveşte condiiile tehnice, regulile pentru verificarea calit ii, 
marcarea, livrarea şi documentele, prevederilor standardelor în vigoare.    
 
6.7    Fluxurile utilizate la sudare vor fi alese corespunztor materialelor de baz şi 
de adaos, astfel încât s asigure obinerea unor îmbinri sudate cu proprieti cel puin 
egale cu ale materialului de baz.  
 
6.8  Pentru construciile metalice nituite se vor folosi nituri corespunztoare 
materialului elementelor care se îmbin şi care vor fi precizate prin documentaia de 
execuie în ceea ce priveşte tipul şi marca materialului. 
 
6.9   Şuruburile folosite la fixarea sau asamblarea elementelor construciilor 
metalice vor avea caracteristicile mecanice precizate în documentaia tehnic , conform 
standardelor în vigoare. 
          Pentru asamblri importante se vor utiliza şuruburi de psuire sau şuruburi cu 
gât striat.  
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6.10   Fonta este admis numai pentru executarea pieselor slab solicitate în 
exclusivitate la compresie; este interzis folosirea fontei la executarea elementelor 
supuse la solicitri dinamice a cror valoare poate depşi 50% din valoarea solicitrilor 
statice.  
 
6.11  Aliajele neferoase şi masele plastice pot fi utilizate numai în msura în care 
calit ile lor (înscrise în buletinele de calitate care le însoesc) satisfac cerinele de 
solicitare static sau dinamic.  
 
6.12   Elementele portante ale instalaiei de transport pe plan înclinat vor fi stabilite 
de proiectant şi vor fi înscrise în lista prevzut  în desenul tip de ansamblu. 
 
7 ECHIPAMENTE ŞI INSTALA II PROVENITE DIN IMPORT 
 
7.1   Pentru introducerea pe pia în România a instalaiilor de transport pe plan 
înclinat pentru materiale provenite din import este necesar eliberarea de ctre ISCIR–
INSPECT a unui (unei) document/dovezi pentru luare în eviden. 
 
7.2  Documentul/dovada pentru luare în eviden a instalaiilor de transport pe plan 
înclinat pentru materiale va fi eliberat() în conformitate cu reglementrile ISCIR în 
vigoare la data efecturii importului. 
 
7.3 În vederea introducerii pe pia în România, orice instalaie de transport pe plan 
înclinat trebuie s îndeplineasc cerinele eseniale de securitate menionate la capitolul 
3. 

 
8 CONSTRUIREA (MONTAREA) ŞI PUNEREA ÎN FUNC IUNE  
 
8.1 Construirea (montarea) 
 
8.1.1  Construirea (montarea) instalaiilor de transport pe plan înclinat poate fi fcut  
de ageni economici care dispun de mijloace tehnice corespunztoare şi sunt autorizai 
de ISCIR–INSPECT IT în raza creia îşi au sediul.  
 
8.1.2  Coninutul documentaiei necesare pentru obinerea autorizaiei de c tre agenii 
economici care construiesc (monteaz) instalaii de transport pe plan înclinat este 
prezentat în anexa B. 
 
8.1.3  Agentul economic autorizat pentru construirea (montarea) instalaiilor de 
transport pe plan înclinat are urmtoarele obligaii: 
 

a) s  execute lucrrile de construire (montare) în conformitate cu documentaia 
tehnic  pus  la dispoziie de dein tor; 

 
b) s  verifice înainte de începerea construirii (montrii), pentru echipamentele şi 

instalaiile a c ror asamblare se realizeaz la locul de funcionare, 
corespondena echipamentului, instalaiei sau subsistemelor primite de la 
produc tor cu documentaia tehnic  pus  la dispoziie de dein tor şi s  
consemneze rezultatele acestor verificri într–un proces–verbal pe care–l va 
prezenta la verificarea tehnic oficial ; 
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c) s  prezinte instalaiile de transport pe plan înclinat şi toate documentaiile 
tehnice necesare (cartea instalaiei–partea de construcie şi montaj), în timpul şi 
la sfârşitul construirii (montrii), la verific rile care se efectueaz de c tre 
inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau, cu împuternicire scris 
din partea ISCIR–INSPECT IT, de ctre personalul tehnic de specialitate 
propriu autorizat pentru verificarea lucrrilor de construire (montare); 

 
d) s  utilizeze pentru elementele de rezisten sudate tehnologii de execuie şi 

examinare având la baz procedee de sudare omologate în conformitate cu 
prevederile prescripiilor tehnice  în vigoare; 

 
e) s  foloseasc la lucr rile de construire (montare) numai personal calificat; 

sudorii vor fi autorizai în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice  în 
vigoare; 

 
f) s  solicite acordul scris al proiectantului dac în timpul lucr rilor de construire 

(montare) apare necesitatea efecturii unor modific ri în construcia 
instalaiilor de transport pe plan înclinat; 

 
g) s  monteze numai acele echipamente mecanice, electrice şi confecii metalice 

care sunt însoite de certificate de calitate şi, dup  caz, de buletine de analiz, 
probe şi încerc ri prev zute în documentaia de execuie; 

 
h) s  numeasc personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, 

maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrrilor de construire (montare); 
modelul deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G; 

 
i) s  numeasc responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul 

efectu rii lucr rilor de sudare la construirea (montarea) elementelor de 
rezisten ; modelul deciziei de numire a responsabilului  este prezentat în anexa 
G; 

 
j) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden pentru lucrrile de 

construire (montare), conform modelului din anexa C; 
 

k) s  asigure msurile corespunztoare astfel încât personalul tehnic de 
specialitate propriu, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, s–şi poat  îndeplini în 
bune condiii sarcinile prevzute la pct. 8.1.4 şi 8.1.5; 

 
l) s  execute rodajul şi probele de cas ale instalaiei de transport pe plan înclinat 

în prezena dein torului şi s  prezinte documentul justificativ la verificarea 
tehnic  în vederea autorizrii func ion rii (la prima punere în funciune); 

 
8.1.4  Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru 
lucr rile de construire (montare) are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prescripiile tehnice specifice, Colecia ISCIR în 
vigoare, şi reglementrile tehnice în domeniu; 
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b) s  respecte în cadrul lucrrilor de construire (montare) documentaia tehnic  a 
produc torului şi documentaia tehnic  de montare; 

 
c) s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate (cartea 

instalaiei–partea de construcie şi de montaj) sub aspectul respectrii 
prevederilor prescripiilor tehnice specifice, Colecia ISCIR, precum şi 
concordana instalaiei cu documentaia respectiv; 

 
d) s  încheie documente de verificare tehnic în care s consemneze constatrile şi 

rezultatele verificrilor şi examin rilor precum şi dispoziiile obligatorii; 
 

e) s  verifice registrul de eviden a lucr rilor de construire (montare) şi s  
urm reasc inerea la zi a acestuia. 

 
8.1.5  Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR–INSPECT IT, suplimentar 
fa  de cerinele din SR EN 719:1995, are şi urm toarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice specifice, Colecia 
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor  
instalaiilor; 

 
b) s  verifice dac tehnologia de execuie şi de examinare a elementelor sudate 

este în concordan cu procedeele de sudare omologate; 
 

c) s  verifice proiectul de construire (montare) înainte de executarea lucrrilor 
astfel încât soluiile adoptate s asigure condiii optime de sudare şi verificare 
iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare s fie minim ; 

 
d) s  urm reasc folosirea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele 

de baz utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate; 
 

e) s  verifice ca materialele de adaos s fie însoite de certificate de calitate şi s  
admit  introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevzute în 
documentaia de construire (montare); 

 
f) s  supravegheze astfel ca materialele de baz folosite s fie conforme cu 

documentaia tehnic  de construire (montare); 
 

g) s  verifice modul în care se depoziteaz şi se introduc în lucru materialele de 
adaos; 

 
h) s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii 
şi s  ia m suri corespunztoare pentru remedierea şi evitarea acestora; 

 
i) s  urm reasc efectuarea verificrii calit ii îmbin rilor sudate în urma 

operaiunilor de construire (montare), s verifice rezultatele obinute şi s  
vizeze documentele privind verificarea îmbinrilor sudate, care se ataşeaz  la 
cartea  instalaiei; 

 

 43



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

j) s  in  la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR–INSPECT şi a 
procedeelor de sudare omologate. 

 
8.1.6  La lucr rile de montare, constructorul (montatorul) autorizat de ISCIR–
INSPECT IT va respecta Normele Tehnice de protecia muncii specifice, Normele 
Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi Legea proteciei mediului, valabile 
pe teritoriul României. 
 
8.2  Condi ii speciale de construire şi montare 
 
8.2.1   Trasarea fundaiilor c ii, podurilor şi viaductelor, staiilor şi rampelor se vor 
face numai dup materializarea pe teren a axului cii de rulare a instalaiei folosind 
aparatur topografic  corespunztoare. 
 
8.2.2   Echipamentele mecanice indicate în documentaie ca fiind solicitate deosebit de 
puternic, fie în stare static, fie în stare dinamic, trebuie s fie supuse şi unor 
examin ri nedistructive şi atestate prin buletine de verificare. 

Piesele şi elementele componente la care se vor executa examinri 
nedistructive, felul acestor examinri, precum şi condi iile de acceptare, vor fi 
precizate de proiectant. 
 
8.2.3  Îmbin rile cablurilor prin manşoane cu compoziie sau prin matisare se vor 
executa numai de personal specializat, verificat şi atestat de unitatea care efectueaz 
lucr rile de construire (montare) a instalaiilor de transport pe plan înclinat. 

 
 8.2.4   Manşoanele cu compoziie vor fi executate conform prevederilor documentaiei 
tehnice. Proiectantul este obligat s înscrie în documentaia tehnic , respectiv în 
desenul tip de ansamblu, reeta compoziiei, temperaturile de lucru, precum şi 
condi iile tehnice care trebuie s fie respectate în timpul executrii operaiei. 

Operaia de mufare la construire (montaj) şi pe parcurs în exploatare, privind 
turnarea compoziiei la capetele cablurilor tractoare ale vehiculelor şi la cablurile de 
întindere ale cablurilor de frânare, precum şi la ancorarea capetelor cablurilor frânare şi 
la legarea acestora la greutile de întindere, se va efectua în prezena inspectorului de 
specialitate al ISCIR–INSPECT IT şi a personalului tehnic de specialitate autorizat de 
ISCIR–INSPECT IT din cadrul agentului economic constructor (montator). 

Cu ocazia efecturii operaiei de mufare, în final, se va încheia un proces–
verbal în acest sens, semnat de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT, de 
personalul tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, din cadrul 
agentului economic constructor (montator), de RSVTI al dein torului şi de c tre şeful 
echipei care a executat operaia de mufare. 
 
8.2.5   Montarea cablurilor se va face astfel încât s fie evitat  degradarea lor prin 
loviri, îndoiri sau prin depunerea de impuriti pe suprafaa acestora. În acest scop, în 
timpul derul rii lor pe traseu se vor utiliza role speciale de protecie aşezate pe sol pe 
suporturi improvizate, bile din lemn sau jgheaburi din scândur, astfel încât în timpul 
desf şur rii pe teren cablurile s nu intre în contact cu solul. Proiectantul, în funcie de 
traseul instalaiei de transport pe plan înclinat va elabora tehnologia de derulare a 
cablului. 
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8.2.6  Înainte de a se trece la derularea unui cablu nou de pe tambur se va verifica 
dac  este executat înf şurarea la capt cu sârm moale, pentru evitarea despletirii. 
Derularea cablului se va face astfel încât s fie evitat  formarea de bucle sau ochiuri. 
 
8.2.7 Operaia de întindere a cablurilor se va executa astfel încât tensionarea s se 
fac  progresiv şi uniform, f r  şocuri şi for ri, în prealabil fiind necesar verificarea 
func ion rii elementelor rotative în vederea asigurrii unei alunecri corespunztoare. 
 
8.3 Rodajul 
 
8.3.1   Constructorul (montatorul) este obligat ca dup terminarea lucrrilor de 
construcie (montaj) s execute rodajul în gol şi în sarcin al instalaiei.  
 
8.3.2 Rodajul în gol al grupului de antrenare se poate executa la productor sau la 
locul de construire (montaj), conform prevederilor documentaiei tehnice şi în 
condi iile prev zute de aceasta. 
 
8.3.3 Rodajul în gol al instalaiilor de transport pe plan înclinat se va face cu 
instalaia funcionând conform celor prevzute de proiectant, timp în care se vor 
observa: 

• înscrierea vehiculelor în gabaritele de trecere pe traseu şi în staii; 
• trecerea vehiculelor prin punctele de încrucişare ale cii; 
• aşezarea şi rularea cablului tractor pe role; 
• sosirea şi oprirea vehiculelor în staii; 
• func ionarea comenzii cu program prestabilit; 
• func ionarea componentelor de securitate; 
• func ionarea sistemului de telecomunicaie sau semnalizare între vehicule şi 

staii; 
• func ionarea frânrii vehiculului pe şine sau pe cablul de frânare; 
• dac  lag rele rolelor şi ro ilor în mişcare nu se înclzesc peste limita admis; 
• pozi ia contragreut ii de întindere, marcându–se poziiile extreme; 

 
8.3.4   Rodajul în sarcin al instalaiilor de transport pe plan înclinat va începe prin 
înc rcarea succesiv a vehiculelor conform prevederilor documentaiei tehnice. 
 
8.3.5   Constructorul (montatorul) va întocmi un caiet de rodaj în care se vor nota cel 
pu in: 

• felul rodajului (în gol sau în sarcin); 
• orele efective de funcionare la fiecare faz a rodajului; 
• defeciuni constatate, cauzele care le–au generat şi m surile luate; 
• semntura persoanelor desemnate s execute sau s asiste la efectuarea 

rodajului. 
 
8.3.6   Dein torul va asista pe toat perioada efecturii rodajului instalaiei de 
transport pe plan înclinat. Personalul de exploatare (mecanicii trolişti) şi cel de 
deservire al dein torului trebuie s participe în mod obligatoriu la efectuarea rodajului 
şi a tuturor probelor şi verific rilor tehnice necesare punerii în funciune a instalaiei de 
transport pe plan înclinat.      

Dup  terminarea rodajului se va încheia un proces–verbal. 
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8.3.7  Înainte de prezentarea instalaiei la verificarea tehnic oficial  în vederea 
autoriz rii de funcionare, montatorul împreun cu dein torul instalaiei de transport 
pe plan înclinat vor efectua încercrile de cas. Încerc rile de cas se vor efectua în 
conformitate cu prevederile instruciunilor de montaj şi încerc ri elaborate de 
proiectant. 
 
8.3.8   Efectuarea şi rezultatele încercrilor de cas se vor consemna într–un proces–
verbal, încheiat între constructorul (montatorul) şi de in torul instalaiei de transport pe 
plan înclinat, care se va anexa la cartea instalaiei. Este interzis transportul de persoane 
pe durata rodajului instalaiei, reglajelor şi încerc rilor de cas. 
 
8.4  Marcarea  
 
8.4.1  Constructorul (montatorul) va efectua marcarea instalaiei de transport pe plan 
înclinat în conformitate cu prevederile documentaiei tehnice. Marcarea se va efectua  
în staia de plecare şi trebuie s conin  cel puin: 

• tipul instalaiei; 
• denumirea şi sediul proiectantului; 
• denumirea şi sediul constructorului (montatorului); 
• denumirea şi sediul dein torului; 
• capacitatea orar de transport într–un sens; 
• viteza maxim de circulaie a vehiculelor; 
• capacitatea unui vehicul; 
• anul construirii (montrii). 

 
8.4.2   De in torul instalaiei de transport pe plan înclinat trebuie s afişeze în staii, în 
spaiile accesibile utilizatorilor, scheme explicative cu privire la: 

• fluxul de circulaie al utilizatorilor în staii; 
• modul în care se face încrcarea–descrcarea în/din vehicule; 
• locul de amplasare a instalaiei de transport pe plan înclinat în zon. 

 
8.4.3 Echipamentul mecanic şi electric al instalaiilor de transport pe plan înclinat va 
fi marcat conform standardelor şi prescripiilor în vigoare referitoare la echipamentul 
respectiv. 

 
8.5 Punerea în funciune 
 
8.5.1  Instalaiile de transport pe plan înclinat, noi sau vechi montate din nou, pot fi 
date în exploatare numai dup ob inerea autorizaiei de funcionare eliberat de ISCIR–
INSPECT IT. 
 
8.5.2  Înainte de punerea în funciune a instalaiilor de transport pe plan înclinat, 
de in torul acestora trebuie s îndeplineasc urm toarele condiii: 
 

a) s  se asigure c instalaia ce urmeaz a fi exploatat respect cerinele eseniale  
menionate la capitolul 3; 

 
b) s  se asigure c la fiecare instalaie sunt inscripionate lizibil, durabil şi vizibil 

cel puin marcajele cerute la pct. 8.4; 
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c) s  efectueze împreun cu constructorul (montatorul) rodajul, reglajele şi 
încerc rile de cas pentru instalaie; 

 
d) s  ob in  autorizaia de funcionare a instalaiei din partea ISCIR–INSPECT IT. 

 
8.6    Autorizarea de func ionare la prima punere în func iune 
 
8.6.1  Autorizarea de funcionare pentru instalaia de transport pe plan înclinat se 
elibereaz de ISCIR–INSPECT IT. 
 
8.6.2  În vederea obinerii autorizaiei de funcionare, dein torul instalaiei de 
transport pe plan înclinat va depune la ISCIR–INSPECT IT, în raza creia se afl 
montat  instalaia, o documentaie care va cuprinde: 
 

a) cartea instalaiei de transport pe plan înclinat (partea de construcie şi montaj); 
 
b) certificatele de calitate pentru componentele de securitate şi pentru subsisteme; 

 
c) procesul–verbal cu rezultatele încercrilor de cas; 

 
d) raportul încheiat în urma efecturii analizei de securitate (în copie); 

 
e) procedura de verificare şi între inere a instalaiei de transport pe plan înclinat, 

care trebuie s conin  cel puin urm toarele: 
- gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare 

(mecanici trolişti) folosit; 
- instruciuni de întreinere; 
- verific ri tehnice periodice; 
- încerc rile şi verific rile stabilite de proiectant; 
 

f) copie de pe documentul/dovada de luare în eviden eliberat( ) de ISCIR–
INSPECT (dacă este cazul); 

 
g) un memoriu tehnic al crui coninut este prezentat în anexa E. 
 

8.6.3  Documentaia menionat  la pct. 8.6.2 va fi înaintat  la ISCIR–INSPECT IT, în 
raza creia se afl montat  instalaia, cu adres de însoire prin care se solicit 
autorizarea instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
8.6.4  Documentaia incomplet va fi înapoiat dein torului pentru a fi completat. 
 
8.6.5  ISCIR–INSPECT IT, în raza creia se afl montat  instalaia de transport pe 
plan înclinat, va stabili cu dein torul data la care urmeaz s  se efectueze verificarea 
tehnic  de c tre inspectorii de specialitate. 
 
8.6.6  Pân  la data stabilit pentru verificarea tehnic, dein torul trebuie s 
preg teasc instalaia de transport pe plan înclinat, având încercrile de cas efectuate 
cu rezultate corespunztoare, precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercri. De 
asemenea, trebuie s asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar. De la 
verificarea tehnic nu trebuie s lipseasc RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, al 
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de in torului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrrilor de 
construire (montare) al constructorului (montatorului). 
 
8.6.7  În cazul instalaiilor de transport pe plan înclinat închiriate, la verificarea 
tehnic  va participa atât RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, al dein torului cât 
şi cel din unitatea care a închiriat instalaia. 
 
8.7   Verificarea tehnic  la prima punere în func iune 
 
8.7.1  Prezenta prescripie tehnic  stabileşte condiiile minime care trebuie s fie 
respectate la efectuarea verificrilor tehnice. 
 
8.7.2  Înainte de începerea verificrii tehnice, dein torul (persoan fizic  sau 
juridic )  va efectua instructajul de protecia muncii persoanelor participante la aceast 
activitate. Celelalte persoane trebuie s fie îndeprtate din raza de aciune a instalaiei 
de transport pe plan înclinat. Verificarea tehnic va fi condus de c tre inspectorul de 
specialitate al ISCIR–INSPECT IT. 
 
8.7.3  Verificarea tehnic oficial  trebuie s stabileasc dac : 
 

a) exist  cartea instalaiei de transport pe plan înclinat (partea de construcie şi 
montaj), este complet şi corespunde cu instalaia de transport pe plan înclinat 
prezentat pentru verificarea tehnic; 
 

b) instalaia de transport pe plan înclinat a fost executat, echipat şi instalat  în 
conformitate cu documentaia tehnic  a acesteia; 

 
c) instalaia de transport pe plan înclinat supus la încercrile şi verific rile 

prev zute în prezenta prescripie tehnic  a corespuns şi func ioneaz în condiii 
de securitate; 

 
d) este asigurat întreinerea, revizia şi supravegherea tehnic şi exist  personalul  

de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi de deservire instruit; 
 

e) construcia instalaiei de transport pe plan înclinat şi îmbin rile demontabile şi 
nedemontabile nu prezint defecte vizibile; 

 
f) instalaia electric  este echipat cu dispozitivele de protecie necesare şi este 

prev zut  cu inscripion rile specifice necesare; 
 

g) exist  certificatul privind msur rile împotriva tensiunilor de atingere; 
 

h) exist  certificatul privind continuit ile electrice; 
 

i) exist  certificatul privind rezistena de izolaie; 
 

j) instalaia de transport pe plan înclinat este prevzut  cu marcajele menionate la 
pct. 8.4.1 şi 8.4.2; 
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k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându–se prin sondaj dac 
acesta este cunoscut de mecanicii trolişti şi de c tre personalul de deservire; 

 
l) exist  documentul (dovada) de luare în eviden eliberat( ) de ISCIR–

INSPECT (dacă este cazul). 
 
8.7.4  Verificarea tehnic const  din: 
 

a) verificarea principalelor elemente componente; 
 

b) încerc ri în gol; 
 

c) încerc ri în sarcin; 
 

d) alte încercri, prev zute de proiectant. 
 
8.7.5  Verificarea principalelor elemente componente const în urm rirea îndeplinirii 
condi iilor enumerate la pct. 8.7.3. 
 
8.7.6  Încerc rile în gol, în sarcin şi alte încercri se vor efectua în conformitate cu 
instruciunile elaborate de productorul instalaiei de transport pe plan înclinat sau de 
proiectant. 
 
8.7.6.1 Încercarea funcion rii în sarcin  se va face încrcând vehiculele dup cum 
urmeaz: 
 

a) pentru verificarea grupului de antrenare, vehiculul sau convoiul de vehicule din 
staia inferioar  se va încrca cu o suprasarcin de 10% peste sarcina nominal, 
iar vehiculul sau convoiul de vehicule din staia superioar va fi neîncrcat. 
Dac  diagrama tensiunilor din cablul tractor, la roata de antrenare, indic 
puterea maxim la pornire cu vehiculele aflate în alte puncte de pe traseu, 
atunci verificarea se va executa inând seama de diagrama respectiv; 

 
b) pentru verificarea dispozitivelor de frânare ale grupului de antrenare, vehiculul 

sau convoiul de vehicule din staia superioar se va încrca cu o suprasarcin 
de 10% peste sarcina nominal, iar vehiculul sau convoiul de vehicule din staia 
inferioar  va fi neîncrcat; frânarea se va executa când vehiculul sau convoiul 
de vehicule, aflate în coborâre, se afl pe panta maxim a traseului. 

 
8.7.6.2 Cu vehiculele sau convoaiele de vehicule încrcate ca la pct. 8.7.6.1 se vor 
executa una sau mai multe curse la viteza nominal, executându–se mai multe porniri 
şi opriri, cu care ocazie se vor verifica: 

- comportarea vehiculelor pe traseu şi în zonele de încrucişare ale acestora; 
- eficacitatea frânrii vehiculelor pe şinele c ii sau pe cablul de frânare; 
- instalaia electric  şi de automatizare, inclusiv instalaiile şi componentele 

de securitate; 
- instalaiile de semnalizare şi telecomunicaie; 
- aderena cablului tractor pe roata de antrenare; 
- comportarea cablurilor pe traseu; 
- respectarea distanelor de gabarit pe traseu şi în staii; 

 49



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

- îmbarcarea şi debarcarea în bune condiiuni a vagonetelor pe platforma 
purt toare; 

- cuplarea şi decuplarea vehiculelor în staii, la instalaiile cu cablu tractor în 
circuit închis. 

 
8.7.6.3 Verificarea frânrii grupului de antrenare se va executa cu fiecare frân în 
parte. Verificarea frânrii se va face în condiiile de înc rcare menionate la pct. 8.7.6.1 
lit. b). Se vor msura cursa şi timpul frân rii, solicitându–se dac este cazul, reglarea 
frânelor. 
 
8.7.6.4 Încercarea static a vehiculelor se va executa în staii prin înc rcare cu o 
suprasarcin de 100%. În timpul executrii încerc rii statice se va observa dac apar 
deformaii permanente la construcia vehiculelor sau la suspensiile acestora. 
 
8.7.7  Autorizarea funcion rii se acord numai dac la verificarea tehnic oficial  se 
constat îndeplinirea tuturor condiiilor prev zute în prezenta prescripie tehnic . 
Autorizarea funcion rii şi parametrii de funcionare aprobai, precum şi data (luna şi 
anul) stabilit  pentru urmtoarea verificare tehnic periodic  (la scaden) se înscriu 
într–un proces–verbal conform modelului din anexa D. Scadena urm toarei verific ri 
nu va fi mai mare de 1 an. 
 
8.7.8  Se interzice acordarea autorizaiei de funcionare pentru instalaii de transport 
pe plan înclinat în urmtoarele cazuri: 
 

a) lipsesc sau funcioneaz defectuos componentele de securitate şi subsistemele  
instalaiei de transport pe plan înclinat; 

 
b) grupurile de antrenare (principal şi de rezerv) nu sunt în bun stare de 

func ionare; 
 

c) nu au fost efectuate sau nu se prezint buletinele cu rezultatul examinrilor 
nedistructive ale subsistemelor prevzute de proiectant sau de productor; 

 
d) rezultatele examinrilor nedistructive sunt necorespunztoare; 

 
e) nu este asigurat personalul de exploatare (mecanici trolişti) autorizat şi 

personalul de deservire instruit; 
 

f) dispozitivele de frânare prevzute de proiectantul instalaiei de transport pe 
plan înclinat funcioneaz defectuos sau prezint jocuri peste limitele admise; 

 
g) protecia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executat defectuos, 

creând pericol de electrocutare; 
 

h) lipsesc sau nu funcioneaz dispozitivele de semnalizare optice sau acustice 
prev zute în documentaie; 

 
i) instalaia electric  este executat defectuos, prezentând pericol de electrocutare; 

 
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaie prezint  deranjamente; 
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k) modul de fixare a elementelor de rezisten, elementelor de traciune şi 
dispozitivelor de fixare nu este corespunztor, putând genera avarii sau 
accidente; 

 
l) se constat fisuri la elementele de rezisten; 

 
m) sunt sl bite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri); 

 
n) exist  deformaii permanente vizibile la construcia metalic ; 

 
o) încerc rile cu sarcin şi suprasarcin nu au avut rezultate corespunztoare;  

 
p) lipsa mijloacelor de salvare (unde este cazul); 

 
q) suprafaa terenului pe care este amplasat instalaia de transport pe plan înclinat 

prezint  denivel ri sau obstacole care pun în pericol funcionarea acesteia în 
condi ii de securitate; 

 
r) terenul pe care este amplasat instalaia de transport pe plan înclinat nu asigur 

rigiditatea necesar func ion rii; 
 

s) nu sunt afişate instruciunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele 
periculoase; 

 
t) dac  se constat orice alt  defeciune care poate periclita sigurana în 

func ionare; 
 

u) nu se poate identifica instalaia corespunztoare documentaiei prezentate; 
 

v) platformele şi accesul la instalaia de transport pe plan înclinat nu asigur 
protecia utilizatorului (calitatea suprafeelor, deformaii, goluri, lips  
balustrade mân curent  etc.); 

 
8.7.9  În cazul constatrii deficienelor menionate la pct. 8.7.8 inspectorii de 
specialitate le vor consemna într–un proces–verbal, încheiat în dou exemplare, 
originalul urmând a fi pstrat de dein tor. 
  
8.7.10  Dup  acordarea autorizaiei de funcionare, ISCIR–INSPECT IT va elibera 
cartea instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
8.8 Verificarea tehnic  periodic  (la scaden ) şi verificarea tehnic  

neprogramat   (inopinat ) 
 
8.8.1  În timpul exploatrii, instalaiile de transport pe plan înclinat sunt supuse la 
termenul scadent unor verificri tehnice periodice. Cu ocazia acestor lucrri se verific  
starea tehnic şi se acord, dup  caz, autorizaia de funcionare în continuare. Scadena 
urm toarei verific ri se stabileşte inându–se seama şi de starea tehnic a instalaiei de 
transport pe plan înclinat, de condiiile de funcionare, de regimul de funcionare, dar 
nu va fi mai mare de 1 an. 
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8.8.2  Eliberarea autorizaiei de funcionare în continuare se va face conform 
prevederilor  prezentei prescripii tehnice de ctre inspectorii de specialitate ai ISCIR–
INSPECT IT. 
 
8.8.3  Verificarea tehnic periodic  trebuie s stabileasc, pe lâng cele menionate la 
pct. 8.7, şi dac : 
 

a) gradul de uzur al componentelor de securitate şi al subsistemelor nu constituie 
un pericol pentru funcionare; 

 
b) exploatarea, întreinerea şi revizia asigur func ionarea instalaiei de transport 

pe plan înclinat în condiii de securitate; 
 

c) registrul de eviden a funcion rii instalaiei de transport pe plan înclinat este 
corect completat şi inut la zi. 

 
8.8.4  Este interzis acordarea autorizaiei de funcionare în continuare dac se 
constat prezena uneia sau mai multor deficiene menionate la pct. 8.7.8 şi a 
urm toarelor: 
 

a) lipsa c r ii instalaiei de transport pe plan înclinat; 
 
b) între inere necorespunztoare; 

 
c) gradul de uzur al componentelor de securitate şi al subsistemelor pune în 

pericol funcionarea instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
8.8.5  Rezultatele verificrii tehnice periodice se înscriu într–un proces-verbal, 
conform modelului din anexa D. 
 
8.8.6  Dac  instalaia de transport pe plan înclinat nu a funcionat mai mult de 90 de 
zile, repunerea acesteia în funciune se va face numai dup efectuarea unei verificri 
tehnice de ctre RSVTI autorizat al dein torului, cu împuternicire din partea ISCIR–
INSPECT IT. Rezultatele verificrii tehnice vor fi consemnate într–un proces–verbal 
în cartea instalaiei de transport pe plan înclinat–partea de exploatare, conform 
modelului din anexa D, iar copia procesului–verbal va fi înaintat la ISCIR–INSPECT 
IT în raza creia se afl instalaia. Scadena urm toarei verific ri nu poate s 
dep şeasc termenul stabilit prin ultimul proces–verbal de verificare tehnic încheiat 
de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT. 
 
8.8.7   Prevederile pct. 8.8.6 nu se aplic în cazul în care a fost depşit  scadena la 
verificarea tehnic oficial . 

 
8.8.8  Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT au dreptul, ca în afara 
scadenelor, s  efectueze verificri tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea 
dispoziiilor date privind starea tehnic a instalaiei de transport pe plan înclinat 
(remedierea unor deficiene sau înlocuiri de piese, altele decât cele menionate la pct. 
8.7.8), modul de efectuare a întreinerii şi reviziei, a exploatrii, inclusiv completarea 
la zi a registrului de eviden a funcion rii. Constatrile se consemneaz în registrul 
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de eviden  a funcion rii sau într–un proces–verbal, dup caz, conform modelului din 
anexa D. Dispoziiile date sunt obligatorii. 
 
8.8.9  Dac  la verific rile tehnice sau încercrile efectuate în timpul exploatrii de 
c tre organele proprii de supraveghere tehnic ale dein torului se constat deficiene 
care pericliteaz sigurana în funcionare instalaia de transport pe plan înclinat va fi 
oprit  din funciune. Constatrile se consemneaz în registrul de eviden a funcion rii 
şi într–un proces–verbal, conform modelului din anexa D. O copie a procesului–verbal 
va fi înaintat  la ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl instalaia. 
 
8.9   Verificarea tehnic  dup  lucr rile de reparare 
 
8.9.1  Instalaiile de transport pe plan înclinat care au fost supuse unor lucrri de 
reparare nu pot fi date în exploatare decât dup efectuarea unei verificri tehnice de 
c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT, în condiiile prev zute de 
prezenta prescripie tehnic . 
 
8.9.2  Categoriile de lucrri de reparare care se verific de inspectorii de specialitate 
ai ISCIR–INSPECT IT sunt urmtoarele: 
 

a) lucr ri care au drept scop creşterea parametrilor funcionali existeni: vitez , 
capacitate de transport etc.; 

 
b) înlocuirea sau modificarea construciilor metalice portante; 
 
c) refacerea sau remedierea îmbinrilor sudate ale elementelor de rezisten; 

 
d) înlocuirea, recondiionarea sau transformarea de principiu a grupului de 

antrenare; 
 

e) înlocuirea staiilor sau amplasamentului iniial al staiilor; 
 

f) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care difer de cele 
prev zute în documentaia tehnic ; 

 
g) modificarea construciei vehiculelor, a dispozitivelor de cuplare a acestora sau 

înlocuirea vehiculelor cu altele de tip diferit; 
 

h) modificarea de principiu a schemei electrice de acionare; 
 

i) modificarea instalaiei de comand; 
 

j) înlocuirea total a instalaiei electrice; 
 

k) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, care difer de 
cele prevzute în documentaia tehnic ; 

 
l) înlocuirea subsistemelor cu alte subsisteme, care difer de cele prevzute în 

documentaia tehnic ; 
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m) înlocuirea instalaiilor de semnalizare şi telecomunicaie cu altele care difer de 
cele prevzute în documentaia tehnic ; 

 
n) înlocuirea sau recondiionarea cii de rulare; 

 
o) înlocuirea cablului tractor, de frânare sau a cablurilor de întindere. 

 
8.9.3    Înaintea începerii lucrrilor de reparaii, reparatorul, cu acordul dein torului, 
va întocmi o documentaie de reparaie din care s rezulte lucrrile care urmeaz s  se 
efectueze precum şi condi iile tehnice de execuie, verific ri şi încerc ri. 

Documentaia se va înainta de ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl 
montat  telefericul pentru materiale în vederea acceptrii începerii lucr rilor de 
reparaii, numai pentru reparaiile menionate la pct. 8.9.2, lit. a), b), c) şi e). 

Se interzice începerea lucrrilor de reparaii f r  procesul–verbal de acceptare 
al ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl montat telefericul pentru materiale. 
Procesul–verbal se întocmeşte pe un formular al crui model este prezentat în anexa D.  

În cazul lucr rilor de reparaii prev zute la pct. 8.9.2, lit. a), b), c) şi e), se 
întocmeşte un proiect de reparaii care se ataşeaz  la documentaie. 

Proiectele de reparaii pot fi întocmite de constructorul (montatorul) sau 
reparatorul instalaiei sau de un proiectant autorizat de ISCIR–INSPECT care îşi 
asum responsabilitatea. 

ISCIR–INSPECT IT poate solicita documente din care s rezulte c lucr rile 
care se vor efectua la instalaie vor fi corespunztoare. 

 
8.9.4 În vederea efecturii verific rii tehnice dup reparare, reparatorul sau 
produc torul instalaiei de transport pe plan înclinat va întocmi o documentaie tehnic  
cu urm torul coninut, pe care o va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza creia îşi are 
sediul dein torul: 
 

a) copie de pe autorizaia pentru efectuarea lucrrilor de reparare, eliberat de 
c tre ISCIR–INSPECT IT; 

 
b) tehnologia sau proiectul privind lucrrile de reparare; 

 
c) lista lucr rilor efectuate în cadrul reparaiei; 

 
d) tabelul cuprinzând materialele folosite în cadrul lucrrilor de reparare, cu 

specificarea caracteristicilor tehnice şi a num rului certificatului de calitate 
eliberat de furnizorul acestora; 

 
e) copii de pe certificatele de calitate sau declaraiile de conformitate ale 

componentelor de securitate şi ale subsistemelor (în cazul înlocuirii acestora); 
 

f) certificatul de calitate pentru sudurile executate în cadrul reparaiei; 
 

g) copie de pe certificatele de calitate ale elementelor de traciune; 
 

h) procesul-verbal cu rezultatele corespunztoare ale încercrilor de cas, semnat 
şi de dein torul instalaiei de transport pe plan înclinat; 
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i) procesul-verbal de recepie şi certificatul de calitate şi garanie a reparaiei. 
 
8.9.5  Lucr rile de reparare menionate la pct. 8.9.2 vor fi executate numai de ageni 
economici autorizai de ISCIR–INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrrile de 
reparare sunt efectuate de productorul instalaiei de transport pe plan înclinat, nu este 
necesar autorizarea acestuia de ctre ISCIR–INSPECT IT pentru lucrrile de reparare. 
 
8.9.6  Repararea instalaiei de transport pe plan înclinat poate fi fcut  de ageni 
economici care dispun de mijloace tehnice corespunztoare şi sunt autorizai de 
ISCIR–INSPECT IT.  
 
8.9.7  Coninutul documentaiei necesare pentru obinerea autorizaiei de c tre agenii 
economici care repar instalaii de transport pe plan înclinat este prezentat în anexa B. 
 
8.9.8  Agentul economic autorizat pentru lucrri de reparare are urmtoarele obligaii: 
 

a) s  execute lucrrile de reparare în conformitate cu documentaia tehnic  de 
reparaie; 
 

b) s  prezinte instalaia de transport pe plan înclinat şi toate documentaiile 
tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul repar rii, la verific rile care se 
efectueaz de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau, cu 
împuternicire scris din partea ISCIR–INSPECT IT, de ctre personalul tehnic 
de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrrilor de reparare; 

 
c) s  utilizeze pentru elementele de rezisten sudate tehnologii de execuie şi de 

examinare având la baz procedee de sudare omologate în conformitate cu 
prevederile prescripiilor tehnice  în vigoare; 

 
d) s  foloseasc la lucr rile de reparare numai personal calificat; sudorii vor fi 

autorizai în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice  în vigoare; 
 

e) s  solicite acordul scris al proiectantului dac în timpul lucr rilor de reparare 
apare necesitatea efecturii unor modific ri în construcia instalaiilor; 

 
f) s  numeasc personal tehnic de specialitate propriu (ingineri, subingineri, 

maiştri sau tehnicieni) pentru verificarea lucrrilor de reparare; modelul 
deciziei de numire  a personalului este prezentat în anexa G; 

 
g) s  numeasc responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau maiştri), în cazul 

efectu rii unor lucr ri de sudare la repararea elementelor de rezisten; 
modelul deciziei de numire a responsabilului este prezentat în anexa G; 

 
h) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden pentru lucrrile de 

reparare, conform modelului din anexa C; 
 

i) s  asigure msurile corespunztoare astfel ca personalul tehnic de specialitate 
propriu, autorizat de ISCIR–INSPECT IT, s–şi poat  îndeplini în bune 
condi ii sarcinile prevzute la pct. 8.9.9 şi 8.9.10. 
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8.9.9  Personalul tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru lucrrile de reparare 
are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice specifice – Colecia 
ISCIR în vigoare şi reglementrile tehnice în domeniu; 

 
b) s  respecte în cadrul lucrrilor de reparare documentaia tehnic  a 

produc torului şi documentaia tehnic  de reparare; 
 

c) s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate sub 
aspectul respectrii prevederilor prescripiilor tehnice specifice – Colecia 
ISCIR precum şi concordana instalaiei cu documentaia respectiv; 

 
d) s  întocmeasc documente de verificare în care s consemneze constatrile şi 

rezultatele verificrilor şi examin rilor  precum şi dispoziiile obligatorii; 
 

e) s  verifice registrele de eviden a lucr rilor de reparare şi s  urm reasc 
inerea la zi a acestora. 

 
8.9.10  Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR–INSPECT IT, suplimentar 
fa  de cerinele din SR EN 719:1995, are şi urm toarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice specifice – Colecia 
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor 
instalaiilor de transport pe plan înclinat; 

 
b) s  verifice dac tehnologia de execuie şi de examinare a elementelor sudate 

este în concordan cu procedeele de sudare omologate; 
 

c) s  verifice documentaia de reparare înainte de executarea lucrrilor astfel încât 
solu iile adoptate s asigure condiii optime de sudare şi verificare iar starea de 
tensiuni datorat ciclului termic de sudare s fie minim ; 

 
d) s  urm reasc folosirea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele 

de baz utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate; 
 

e) s  verifice ca materialele de adaos s fie însoite de certificate de calitate şi s  
admit  introducerea în lucru numai a materialelor de adaos prevzute în 
documentaia de reparaie; 

 
f) s  supravegheze astfel ca materialele de baz folosite s fie conforme cu 

documentaia de reparaie; 
 

g) s  verifice modul în care se depoziteaz şi se introduc în lucru materialele de 
adaos; 

 
h) s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii 
şi s  ia m suri corespunztoare pentru remedierea şi evitarea lor; 
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i) s  urm reasc efectuarea verificrii calit ii îmbin rilor sudate în urma 
operaiunilor de reparare, s verifice rezultatele obinute şi s  vizeze 
documentele privind verificarea îmbinrilor sudate, care se ataşeaz  la cartea 
instalaiei de transport pe plan înclinat; 

 
j) s  in  la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR–INSPECT şi a 

procedeelor de sudare omologate. 
 
8.9.11  Verificarea tehnic dup  lucr rile de reparare trebuie s stabileasc, pe lâng 
cele menionate la pct. 8.8.3, şi dac  lucr rile s–au efectuat corespunztor iar 
materialele noi folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare. 
 
8.9.12  Lucr rile, altele decât cele menionate la pct. 8.9.2, pot fi executate şi de ageni 
economici care nu sunt autorizai de ISCIR–INSPECT IT iar verificarea tehnic dup  
aceste reparaii va fi efectuat de RSVTI al dein torului. 
 
8.9.13  La verificarea tehnic dup  reparare se efectueaz verific rile prev zute la pct. 
8.7. 
 
8.9.14 Dac  rezultatele verificrii tehnice satisfac prevederile prezentei prescripii 
tehnice, prin procesul–verbal încheiat se acord autorizaia de funcionare în 
continuare stabilindu–se şi scadena urm toarei verific ri tehnice care nu va fi mai 
mare de 1 an. 
 
8.9.15 Efectuarea lucrrilor de reparare se va înscrie în registrul de eviden a  
func ion rii instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
8.9.16  Documentaia tehnic  de reparare se va ataşa la cartea instalaiei de transport pe 
plan înclinat. 
 
8.9.17  Dispozi iile date de ctre inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT sau 
de c tre RSVTI al dein torului, înscrise în procesele–verbale de verificare tehnic 
periodic , neprogramat sau dup reparaii sau în registrul de eviden a funcion rii 
instalaiei de transport pe plan înclinat sunt obligatorii. Neîndeplinirea la termenele 
stabilite a dispoziiilor date atrage dup sine anularea autorizaiei de funcionare.  

 
8.9.18  Funcionarea instalaiilor de transport pe plan înclinat în afara termenului 
înscris în autorizaia de funcionare, cu deficiene la componentele de securitate şi 
subsisteme care pun în pericol securitatea utilizatorilor şi protecia mediului sau fr  o 
prealabil  verificare dup reparaii este interzis şi se sancioneaz conform legilor în 
vigoare. 
 
9   EXPLOATAREA 
 
9.1 Generalit i 
 
9.1.1  Între inerea şi revizia instalaiilor de transport pe plan înclinat poate fi fcut  de 
ageni economici care dispun de mijloace tehnice corespunztoare şi sunt autorizai de 
ISCIR–INSPECT IT, având autorizaie conform modelului din Anexa Q. 
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9.1.2  Coninutul documentaiei necesare pentru obinerea autorizaiei de întreinere şi 
revizie a instalaiilor de transport pe plan înclinat este prezentat în anexa S. 
 
9.1.3  Agentul economic autorizat pentru lucrri de întreinere şi revizie tehnic are 
urm toarele obligaii: 
 

a) s  execute lucrrile de întreinere şi revizie în conformitate cu prevederile 
documentaiei tehnice, regulamentului de exploatare şi prezentei prescripii 
tehnice; 

 
b) s  foloseasc la lucr rile de întreinere şi revizie numai personal calificat şi  

instruit; 
 

c) s  fie dotat cu mijloace tehnice corespunztoare în vederea efecturii 
lucr rilor de întreinere şi revizie; 

 
d) s  preg teasc şi s  prezinte instalaiile la verificarea tehnic oficial  la 

scaden  sau ori de câte ori se solicit de c tre ISCIR–INSPECT IT; 
 

e) s  opreasc instalaiile din func iune dac în timpul exploatrii apar 
deficiene care pot avea ca urmare avarii sau accidente; 

 
f) s  numeasc personal tehnic propriu care s fie autorizat de ISCIR–

INSPECT IT  pentru supravegherea lucrrilor de întreinere şi revizie. 
  
9.1.4   Personalul tehnic autorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru lucrrile de 
între inere şi revizie tehnic are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prescripiile tehnice specifice, Colecia ISCIR în 
vigoare, şi reglementrile tehnice în domeniu; 

 
b) s  respecte în cadrul lucrrilor efectuate prevederile documentaiei tehnice, 

regulamentului de exploatare şi prezentei prescripii tehnice; 
 
c) s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate; 
 
d) s  întocmeasc documente de verificare în care s se consemneze 

constatrile şi rezultatele verificrilor şi examin rilor, precum şi dispoziiile 
obligatorii; 

 
e) s  verifice registrele de eviden a lucr rilor efectuate şi s  urm reasc 

inerea la zi a acestora; 
 
9.1.5  Pe baza prevederilor prezentei prescripii tehnice, ale normativelor legale în 
vigoare, normelor de protecia muncii, instruciunilor de exploatare şi documentaiei 
tehnice, dein torul va întocmi regulamentul de exploatare care trebuie s conin  
instruciuni detaliate privind funcionarea, exploatarea, repararea şi între inerea 
instalaiei de transport pe plan înclinat. 

Regulamentul de exploatare trebuie s fie avizat de ISCIR–INSPECT IT în raza 
c reia este montat instalaia. 
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9.1.6   Regulamentul de exploatare trebuie s conin  toate datele şi indica iile a c ror 
aplicare conduce la exploatarea în condiii de securitate, atât cele cu caracter general 
cât şi cele specifice instalaiei. 

 
9.1.7   Regulamentul de exploatare va conine cel puin urm toarele date şi indica ii: 

- dispoziii generale, cuprinzând descrierea succint a instalaiei de transport 
pe plan înclinat; 

- indicaii privind personalul de exploatare (efective, condiii de angajare, 
func iuni, obligaii şi r spunderi pentru fiecare funcie în parte); 

- indicaii privind personalul de deservire (efective, condiii de angajare, 
func iuni, obligaii şi r spunderi pentru fiecare funcie în parte); 

- date privind instalaiile, subsistemele, componentele de securitate şi 
dispozitivele de telecomunicaie şi semnalizare; 

- norme de exploatare în condiii normale, viteze, acceleraii şi deceleraii 
admise; 

- norme de exploatare în condiii excepionale (chiciur sau zpad , 
deranjamente); 

- norme de protecia muncii şi m suri de paz contra incendiilor specifice 
instalaiei; 

- indicaii cu privire la deranjamentele posibile în exploatare şi modul de 
remediere a deranjamentelor; 

- date privind reviziile, verificrile şi încerc rile care trebuie s fie efectuate 
între dou verific ri tehnice periodice oficiale, cu indicarea operaiilor care 
se execut în cadrul fiecrei lucr ri, a periodicit ii lucr rilor şi a 
persoanelor care le efectueaz; 

- indicaii cu privire la lucr ri de întreinere curent şi ungere a instalaiei; 
- alte date şi indica ii, în func ie de specificul instalaiei de transport pe plan 

înclinat. 
 

9.2 Norme generale de exploatare 
 
9.2.1  Exploatarea instalaiilor de transport pe plan înclinat trebuie s se fac  în 
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, regulamentul de exploatare, 
cartea instalaiei de transport pe plan înclinat, normele de protecia muncii din 
domeniul instalaiilor de transport pe plan înclinat şi instruciunile interne elaborate de 
de in tor. 
 
9.2.2 Este interzis func ionarea instalaiilor de transport pe plan înclinat dac 
componentele de securitate, subsistemele, dispozitivele de semnalizare şi 
telecomunicaie nu sunt în perfect stare de funcionare sau nu îndeplinesc condiiile 
tehnice prescrise, precum şi dac  personalul de exploatare şi de deservire minim 
prev zut în regulamentul de exploatare  nu este prezent la post şi apt pentru munc. 
 
9.2.3  Sarcina util maxim  dintr–un vehicul nu o va depşi pe cea prevzut  în 
documentaia tehnic  şi înscris  în procesul–verbal de autorizare a funcion rii. 

Şeful instalaiei poate s limiteze sarcina în vehicule, sub cea prevzut  în 
documentaia tehnic , dac  constat c  pentru o situaie dat  admiterea sarcinii 
maxime ar produce o supraîncrcare  a vehiculului. 
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9.2.4  Pe traseul instalaiei de transport pe plan înclinat, în zone accesibile publicului, 
se vor monta plci de avertizare pe care se vor înscrie interdicii de staionare şi 
traversare a cilor de rulare. 
 
9.2.5  În staii se vor afişa, în spaiile de lucru ale personalului staiei, instruciuni 
privind acordarea primului ajutor, instruciuni de prevenire şi stingere a incendiilor, 
instruciuni de exploatare şi de protecie a muncii, prevzute de normativele în vigoare. 
 
9.3    Norme pentru exploatarea normal 
 
9.3.1  Exploatarea normal trebuie s se fac cu motorul principal, când instalaia de 
transport pe plan înclinat este în perfect stare de funcionare şi prezint  deplin  
siguran  în funcionare, conform prevederilor prezentei prescripii tehnice. 
 
9.3.2   Personalul de exploatare trebuie s cunoasc regulile de desfşurare a activit ii 
înscrise în regulamentul de exploatare şi instruciunile primite. Mecanicul trolist 
trebuie s urm reasc permanent respectarea vitezelor, acceleraiilor şi deceleraiilor 
prev zute. 
 
9.3.3  Şeful instalaiei şi mecanicul trolist trebuie s asigure supravegherea general şi 
respectarea orarelor conform regimului de transport. 
 
9.3.4  Nu este permis exploatarea instalaiei de transport pe plan înclinat decât pe 
timp de zi. Fac excepie instalaiile de transport pe plan înclinat care sunt echipate 
corespunztor şi prev zute pentru funcionare pe timp de noapte. 
 
9.3.5  Funcionarea instalaiei de transport pe plan înclinat cu motorul de rezerv 
trebuie s se limiteze la deplasrile necesare pentru readucerea vehiculelor încrcate în 
staii, urmare a defectrii motorului principal sau întreruperii alimentrii lui.  
 
9.3.6  Înainte de funcionarea cu motorul de rezerv se vor executa, în prealabil, toate 
manevrele şi verific rile necesare. În timpul funcion rii se vor respecta vitezele 
prescrise. 
 
9.3.7  La antrenarea instalaiei cu motorul de rezerv personalul va trebui s fie 
preg tit în orice moment pentru oprirea instalaiei prin comenzi manuale. 
 
9.4  Norme de exploatare în caz de chiciur sau z pad  
 
9.4.1   Dac  în timpul când instalaia de transport pe plan înclinat a fost în repaus s–a 
depus chiciur sau zpad  pe cablu şi pe elementele metalice ale vehiculelor, staiilor 
sau liniei, exploatarea nu poate fi reluat decât dup ce s–au executat urmtoarele 
operaii: 

- îndep rtarea chiciurii sau a zpezii, care ar putea periclita sigurana în 
func ionare sau ar putea prezenta pericol de accidentare, înainte de punerea 
în funciune a instalaiei, de pe elementele metalice ale staiilor şi de pe 
rolele de conducere ale cablului tractor în lungul traseului; 

- îndep rtarea chiciurii sau a zpezii de pe cabluri şi de pe şine cu cur itoare 
speciale, prin efectuarea de curse  la viteze corespunztoare. 
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9.4.2 Pentru înlturarea stratului de zpad  de pe calea de rulare a instalaiei, trebuie 
ca în fiecare din staiile finale s  existe un dispozitiv special, sub forma unui plug de 
z pad , care s se poat monta uşor la vehicule. 
 
9.4.3 Se recomand ca în perioada ninsorilor abundente s se execute cel puin o 
curs  pe or  pentru meninerea în stare curat a c ii, cablurilor şi ro ilor. 
 
9.4.4 Poteca sau scara de acces în lungul liniei trebuie curat  de z pad  şi 
meninut  în stare practicabil în orice condiii atmosferice. 

 
9.5 Norme de exploatare în caz de deranjamente 
 
9.5.1  Regulamentul de exploatare trebuie s prevad m surile necesare ce trebuie 
luate în cazul apariiei unor deranjamente la diferite elemente ale instalaiei de 
transport pe plan înclinat. 

De asemenea, regulamentul de exploatare trebuie s indice m surile care 
trebuie luate în caz de oprire inopinat a instalaiei de transport pe plan înclinat ca 
urmare a intrrii în func iune a unor componente de securitate. Repunerea în funciune 
se face numai cu avizul şefului instalaiei şi numai dup ce cauza care a provocat 
oprirea a fost înlturat . 
 
9.5.2   În cazul când componentele de securitate sau subsistemele instalaiei nu sunt în 
stare de funcionare ca urmare a unui deranjament, şeful instalaiei va putea admite 
func ionarea instalaiei de transport pe plan înclinat numai pân la aducerea în staii a 
vehiculelor de pe traseu, luându–se msurile locale necesare pentru evitarea avariilor şi 
accidentelor. 
 
9.5.3  Dac  în timpul transportului se produc deranjamente sau avarii se vor lua 
urm toarele msuri: 

- declanşarea opririi automate a instalaiei de c tre mecanicul trolist; în caz c 
aceasta nu funcioneaz, se va comanda manual oprirea progresiv; 

- stabilirea deranjamentului sau avariei produse, dup oprire; dac este posibil 
şi sunt îndeplinite condiiile de securitate, se execut manevrele de readucere 
a vehiculelor în staii cu vitez  redus; 

- repunerea în funciune a instalaiei de transport pe plan înclinat, în 
conformitate cu prevederile pct. 9.7.23. 

 
9.6 Personalul de  supraveghere şi exploatare 
 
9.6.1  Pentru funcionarea în condiii de siguran  a instalaiilor de transport pe plan 
înclinat, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, regulamentului de 
exploatare şi instruciunilor interne sunt direct rspunztori dein torii sau cei care le 
exploateaz. 
 
9.6.2  De in torii sau cei care exploateaz instalaii de transport pe plan înclinat 
pentru materiale sunt obligai s  ob in  autorizaia de funcionare a acestora de la 
ISCIR–INSPECT IT. 
 
9.6.3   În vederea acordrii autorizaiei pentru funcionarea instalaiilor de transport pe 
plan înclinat pentru materiale, pe lâng documentaia cerut  la pct. 8.6.2 dein torul va 
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înainta la ISCIR–INSPECT IT o documentaie întocmit  conform prevederilor anexei 
E. 
 
9.6.4  De in torii instalaiilor de transport pe plan înclinat au urmtoarele obligaii şi 
r spunderi: 
 

a) s  posede prescripiile tehnice specifice – Colecia ISCIR; 
 
b) s  execute lucrrile de întreinere şi revizie tehnic curent  în conformitate cu 

procedura de revizie şi între inere a instalaiei de transport pe plan înclinat; 
 

c) s  preg teasc şi s  prezinte instalaiile de transport pe plan înclinat, precum şi 
documentaia tehnic  prev zut  de prezenta prescripie tehnic  la verific rile 
tehnice care se efectueaz de ISCIR–INSPECT IT în vederea autorizrii 
func ion rii instalaiilor de transport pe plan înclinat sau ori de câte ori se 
solicit  de c tre ISCIR–INSPECT IT; 

 
d) s  numeasc RSVTI, în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor de 

transport pe plan înclinat, care va fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT. RSVTI 
al unit ilor menionate r spunde împreun cu proprietarul instalaiilor de 
transport pe plan înclinat de luarea msurilor pentru aplicarea prevederilor 
prezentei prescripii tehnice privind securitatea în funcionare a acestora. 
Modelul pentru decizia de numire a RSVTI este prezentat în anexa H, iar 
modelul de autorizaie atribuit  acestuia este prezentat în anexa T. Atribuiile 
RSVTI sunt menionate la pct. 9.6.7. 

 
9.6.5  Prevederile pct. 9.6.4 se aplic şi celor care închiriaz instalaii de transport pe 
plan înclinat în vederea utilizrii. 
 
9.6.6   RSVTI poate fi: 

• inginer 
• subinginer sau 
• maistru 

într–una din specialitile: mecanic, electric  sau electromecanic. 
 
9.6.7  Responsabilul cu verificarea şi supravegherea tehnic a instalaiilor (RSVTI), 
autorizat de ISCIR–INSPECT IT, trebuie s posede cunoştin e teoretice şi practice în 
domeniul instalaiilor de transport pe plan înclinat şi are urmtoarele sarcini: 

- s  in  evidena instalaiilor într–un registru (conform modelului prezentat 
în anexa F) şi s  urm reasc efectuarea la termen a verificrii tehnice 
oficiale f r  de care instalaiile respective nu pot funciona; 

- s  urm reasc preg tirea instalaiilor şi sarcinilor de încercare necesare 
pentru verific rile tehnice oficiale şi s  participe activ la efectuarea lor; 

- s  supravegheze ca instalaiile de transport pe plan înclinat s fie folosite în 
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, regulamentul de 
exploatare, instruciunile interne şi normele de protecia muncii; 

- s  urm reasc realizarea în termen a dispoziiilor date prin procesele–
verbale de verificare tehnic, s  examineze în mod regulat registrul de 
eviden  a funcion rii instalaiei şi s  ia m suri pentru remedierea imediat 
a defectelor semnalate; 
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- s  urm reasc afişarea în locurile stabilite a instruciunilor de exploatare; 
- s  interzic  manevrarea instalaiilor de transport pe plan înclinat de ctre 

persoane neautorizate; 
- s  urm reasc efectuarea periodic a instructajelor profesionale şi de 

protecia muncii cu personalul de exploatare şi de deservire; 
- s  organizeze reexaminarea periodic a mecanicilor trolişti şi s  participe în 

comisia de reexaminare; 
- s  urm reasc efectuarea verificrilor periodice ale instalaiei de protecie 

împotriva tensiunilor de atingere şi consemnarea rezultatelor acestora; 
- s  colaboreze la întocmirea planului de întreinere, revizii şi reparaii şi s  

urm reasc îndeplinirea lui la termenele prevzute; 
- s  întocmeasc planul anual de verificri tehnice periodice şi s –l înainteze 

la ISCIR–INSPECT IT în raza creia îşi are sediul dein torul pân  la data 
de 25 noiembrie; 

- s  urm reasc ca reparaiile prev zute la pct. 8.9.2 s fie executate numai 
de ageni economici autorizai de ISCIR–INSPECT IT; 

- s  urm reasc efectuarea la termenele prevzute a verificrii cablurilor;  
- s  urm reasc modul în care se asigur supravegherea instalaiilor de 

transport pe plan înclinat de ctre şeful instalaiei; 
- s  in  evidena mecanicilor trolişti; nu este admis angajarea mecanicilor 

trolişti f r  avizul RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT IT. 
 
9.6.8   Dein torul va numi pentru fiecare instalaie de transport pe plan înclinat o 
persoan calificat  denumit  ”Şeful instalaiei”. În raport cu importana instalaiei de 
transport pe plan înclinat pot fi numii ca şef al instalaiei: ingineri, subingineri sau 
maiştri în specialit ile mecanic, electromecanic, electrotehnic sau înrudite cu 
acestea. 

Nu se admite ca mecanicul trolist care manevreaz instalaia de transport pe 
plan înclinat s fie numit şeful instalaiei. 
 
9.6.9   Dac  în zon  sunt grupate mai multe instalaii de transport pe plan înclinat la 
un loc, astfel încât traseele lor se întâlnesc sau pleac din acelaşi punct sau traseele lor 
se afl  în prelungire sau în paralel la distane de maximum 200 m, în aceste cazuri 
poate fi numit un singur şef al instalaiei pentru toate aceste instalaii de transport pe 
plan înclinat din zon, cu condiia ca pentru fiecare instalaie de transport pe plan 
înclinat s  fie numit câte un înlocuitor competent al şefului instalaiei în conformitate 
cu prevederile pct. 9.6.23. 
 
9.6.10  Şeful instalaiei va fi confirmat, în scris, de ctre ISCIR–INSPECT IT în raza 
c reia se gsesc instalaiile de transport pe plan înclinat respective, pe baza 
cunoştin elor privind: 

- prescripiile tehnice specifice, Colecia ISCIR, în domeniu; 
- instalaia pe care o va supraveghea şi coordona; 
- regulamentul de funcionare a instalaiei respective. 

 
9.6.11  Şeful instalaiei are urmtoarele obligaii şi r spunderi principale: 

- supravegheaz instalaia şi urm reşte ca funcionarea şi exploatarea acesteia 
s  se fac în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice şi cu 
regulamentul de exploatare; în cazul apariiei unor defeciuni care 
pericliteaz securitatea în exploatare a instalaiei de transport pe plan 
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înclinat, trebuie s ia imediat msuri de oprire şi s  informeze, în scris, 
conducerea unitii de in toare; 

- controleaz func ionarea instalaiei şi ia m suri de înl turare a defeciunilor; 
- repartizeaz sarcinile personalului de exploatare şi deservire şi controleaz 

modul de executare a acestora; 
- r spunde de buna întreinere a instalaiei; 
- planific  şi urm reşte efectuarea la termen a reviziilor şi reparaiilor, 

conduce efectiv aceste operaii (care se execut cu personalul propriu) şi 
r spunde de calitatea acestora; 

- r spunde de efectuarea la termenele stabilite a verificrilor tehnice oficiale, 
particip  efectiv la aceste verificri şi ia m suri pentru ducerea la 
îndeplinire a dispoziiilor date; 

- urm reşte îndeplinirea prevederilor de protecia muncii, de paz contra 
incendiilor şi ale celorlalte norme în vigoare de ctre personalul din 
subordine; 

- organizeaz şedine lunare de instructaj cu personalul de exploatare şi de 
deservire a instalaiei şi verific  la locul de munc dac  acesta şi-a însuşit şi 
aplic  corect instructajul respectiv. 

 
9.6.12  Manevrarea instalaiilor de transport pe plan înclinat, respectiv manevrarea 
grupului de antrenare şi comand, se va face numai de mecanici trolişti, autorizai, în 
conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. 
 
9.6.13  Mecanicul trolist are urmtoarele obligaii şi r spunderi principale: 

- execut  personal manevrarea grupului de antrenare şi comand al 
instalaiei; prezena sa este obligatorie la pupitrul de comand în tot timpul 
cât instalaia de transport pe plan înclinat este în funciune; 

- aplic  prevederile prezentei prescripii tehnice şi ale regulamentului de 
exploatare cu privire la antrenarea, frânarea şi comanda instalaiei de 
transport pe plan înclinat atât cu grupul principal de antrenare cât şi cu 
grupul de rezerv; r spunde de aplicarea şi respectarea normelor de 
protecie a muncii şi m surilor de paz contra incendiilor la postul de 
comand şi în sala maşinilor; 

- controleaz personal grupul de antrenare, la începutul fiecrui schimb, 
precum şi componentele de securitate, subsistemele şi dispozitivele de 
securitate şi semnalizare din staia de antrenare şi ia m surile necesare 
pentru buna funcionare; în cazul în care constat defecte în funcionarea 
instalaiei de transport pe plan înclinat ia imediat msuri de oprire. 

 
9.6.14  Mecanicii trolişti vor fi reexaminai anual de ctre comisii de examinare 
stabilite de dein tor, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. 
Rezultatul va fi înscris în autorizaie.  

Dac  persoanele respective nu se prezint la reexaminare sau dac nu au 
ob inut calificativul ”Admis” nu–şi mai pot continua activitatea, caz în care dein torul 
va trebui s comunice acest lucru la ISCIR–INSPECT IT care a eliberat autorizaia şi 
s  solicite retragerea autorizaiei. 
 
9.6.15  Pe lâng personalul autorizat de ctre ISCIR–INSPECT IT, dein torul trebuie 
s  numeasc şi s  instruiasc personal necesar şi în num r suficient pentru asigurarea 
deservirii instalaiei. 
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9.6.16  Personalul pentru asigurarea deservirii instalaiei se stabileşte în  funcie de 
tipul, capacitatea şi complexitatea instalaiei de transport pe plan înclinat. 

La instalaii de transport pe plan înclinat pentru materiale trebuie s existe 
însoitori de vehicule (unde este cazul), cupl tori, decupl tori precum şi manipulani 
pentru vehicule în staii. 
 
9.6.17  Personalul indicat la pct. 9.6.16 are, în  principal, urmtoarele obligaii şi 
r spunderi: 

- însoţitorii de vehicule: 
• supravegheaz înc rcarea vehiculului în limitele stabilite (sarcina util); 
• îndeplinesc întocmai dispoziiile date în timpul transportului (prin 

telefon sau dispozitive de semnalizare) de ctre mecanicul trolist; 
comunic  mecanicului trolist orice neregul observat pe traseu, la 
trecerea prin zona de încrucişare, cerând în caz de nevoie reducerea 
vitezei sau oprirea funcion rii instalaiei de transport pe plan înclinat (în 
caz de for  major  acioneaz asupra sistemului de frânare a vehiculului 
pe şine sau cablu de frânare). 

Înso itorul vehiculului trebuie s cunoasc principiile de funcionare a frânei de 
siguran  a vehiculului şi trebuie s poat  executa la cererea mecanicului trolist 
deblocarea acesteia de pe şine sau cablul de frânare. În cazul în care instalaia de 
transport pe plan înclinat este prevzut  cu posibilitatea comenzii din vehicul, 
însoitorul acestuia trebuie s fie mecanic trolist autorizat.   

 
- cuplătorii şi decuplătorii de vehicule: 
• supravegheaz înc rcarea vehiculelor în limitele admise; 
• dirijeaz  formarea convoiului de vehicule sau încrcarea platformelor 

purt toare; 
• execut  cuplarea şi decuplarea vehiculelor manual sau semiautomat, a 

vehiculelor în staii; 
 
9.6.18  Pe lâng personalul minim menionat la punctele anterioare dein torul 
instalaiei, în  funcie de prevederile documentaiei tehnice şi dup  necesitate, va stabili 
num rul corespunztor al persoanelor din schema fiecrei instalaii.  
 
9.6.19  Personalul care efectueaz lucr rile de întreinere, revizie, verificri şi încerc ri 
periodice prevzute în regulamentul de exploatare va fi stabilit, specializat şi instruit de 
c tre dein torul instalaiei în funcie de tipul instalaiei de transport pe plan înclinat şi 
regimul su de exploatare, cu condiia s  fie în numr suficient şi s  acopere gama 
func iilor (revizori de linie, de vehicule, de echipamente mecanice şi electrice, inclusiv 
de instalaii şi dispozitive de securitate) şi a meseriilor necesare (mecanic, l c tuşerie, 
electricitate şi automatizri). 

Acest personal trebuie s intervin  operativ la instalaii atât pentru executarea 
lucr rilor de întreinere, revizie şi verific ri de strict  specialitate cât şi pentru 
înl turarea defeciunilor sau avariilor. 

Personalul respectiv poate fi organizat şi în echipe, pe zone sau grupuri de 
instalaii.  
 
9.6.20 Obligaiile şi r spunderile personalului menionat la pct. 9.6.19 rezult din 
prevederile de la subcapitolele ”Întreinerea şi revizia” şi „Eviden a exploatrii”. 
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9.6.21  Şeful instalaiei, mecanicii trolişti, însoitorii de vehicule şi revizorii de linie au 
obligaia s  se prezinte anual la examenele medicale, persoanele respective neputându–
şi continua activitatea fr  un asemenea aviz. 
 
9.6.22  Personalul de exploatare şi deservire a instalaiilor de transport pe plan înclinat 
trebuie s primeasc sub semntur  regulamentul de exploatare a instalaiei respective 
şi, dup  caz, instruciuni scrise suplimentare referitoare la sarcinile fiecrui angajat. 

Difuzarea documentelor menionate se va face de ctre unit ile dein toare. 
 

9.6.23  Unitatea dein toare trebuie ca pentru fiecare instalaie de transport pe plan 
înclinat s  prevad şi s  asigure înlocuitori competeni ai şefului instalaiei şi 
mecanicului trolist, în  cazul în  care instalaia de transport pe plan înclinat 
func ioneaz în mai multe schimburi, precum şi în perioadele în care aceştia lipsesc 
(concediu de odihn sau de boal etc.). Aceşti înlocuitori trebuie s îndeplineasc 
aceleaşi condi ii ca titularii. 
 
9.7  Între inerea şi revizia 
 
9.7.1  Între inerea şi revizia periodic a instalaiilor de transport pe plan înclinat 
trebuie s fie executate de personal calificat şi instruit în  acest scop, sub directa 
îndrumare a şefului instalaiei sau a mecanicului trolist, dup caz. 
 
9.7.2  Între inerea se va face potrivit instruciunilor date de proiectant şi înscrise 
cartea tehnic a instalaiei de transport pe plan înclinat, în regulamentul de exploatare 
şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. 

Prin instruciuni se vor indica: 
- elementele care trebuie curate şi unse, amplasarea tuturor punctelor de 

ungere, reglajele şi  jocurile care trebuie s fie respectate; 
- periodicitatea operaiilor de întreinere şi ungere; 
- preciz ri speciale preluate din cr ile tehnice ale utilajelor şi sub– 

ansamblelor cu funcionare independent etc. 
Efectuarea operaiilor de întreinere se va consemna în registrul de eviden a 

reviziilor. 
 
9.7.3  Cablurile vor fi meninute în stare curat şi vor fi unse cu produse 
corespunztoare. La cablurile tractoare unsoarea nu trebuie s micşoreze coeficienii de 
frecare dintre cablu şi roata de antrenare sub limita prevzut  în  cartea instalaiei de 
transport pe plan înclinat. 
 
9.7.4  Sp larea şi ungerea cablurilor nu trebuie s se fac cu produse care pot dizolva 
unsoarea din inima cablului (ca de exemplu petrol sau motorin) pentru evitarea unor 
uzuri premature. 
 
9.7.5  Construciile metalice vor fi protejate anticoroziv prin vopsire la fiecare 5 ani 
pentru a se evita degradarea lor. 
  
9.7.6  Staiile şi  întreaga instalaie trebuie s fie meninute în  perfect stare de 
cur enie şi între inute corespunztor. 
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9.7.7  Piesele de schimb necesare, în  special cele de uzur curent , trebuie s fie 
asigurate cel puin în cantitatea prevzut  în documentaia tehnic . 
 
9.7.8  Prin regulamentul de exploatare trebuie s se stabileasc programul şi frecvena 
reviziilor şi verific rilor instalaiilor, în scopul asigurrii unei exploatri în condiii de 
securitate. Lucrrile care trebuie s se execute în cadrul reviziilor şi verific rilor 
specificate în prezenta prescripie tehnic  trebuie s fie considerate un minim 
obligatoriu. 
 
9.7.9   Prima revizie general a instalaiei de transport pe plan înclinat se va executa 
dup  o perioad de 3 luni de la autorizarea de funcionare. Data executrii acestei 
revizii se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl instalaia. 

La efectuarea acestei revizii va participa RSVTI, autorizat de ISCIR–INSPECT 
IT şi, dup  caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl 
instalaia. 
 
9.7.10  Reviziile şi verific rile periodice vor fi efectuate de personalul prevzut şi 
nominalizat în regulamentul de exploatare sau în instruciunile anexate la acesta. 
 
9.7.11  Zilnic, înaintea începerii transportului de pasageri, se vor verifica urmtoarele: 

- organele de întindere a cablurilor şi pozi ia contragreut ilor; 
- aparatajul şi alimentarea cu energie electric; 
- organele de traciune, transmisiile între motor şi roata de antrenare; 
- componentele de securitate; 
- dispozitivele de frânare; 
- instalaiile şi dispozitivele de securitate, semnalizare şi telecomunicaie; 
- vehiculele şi sistemul de fixare; 
Verific rile menionate la aliniatele precedente se efectueaz, dup  caz, cu 

instalaia aflat  în repaus, precum şi în timpul unei curse de prob la viteza nominal. 
- revizia liniei la viteza prevzut  în cartea instalaiei de transport pe plan 

înclinat şi în regulamentul de exploatare. 
 
9.7.12  S pt mânal, în afar de lucr rile prev zute la reviziile şi verific rile zilnice, se 
vor mai efectua urmtoarele: 

- verificarea detaliat a organelor frânelor; 
- verificarea detaliat a componentelor de securitate, a instalaiilor şi a 

dispozitivelor de securitate, semnalizare şi telecomunicaie; 
- revizia detaliat a vehiculelor şi a suspensiilor, a îmbinrii elementelor de 

rezisten , inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune şi a eventualelor 
fisuri; 

- revizia detaliat a c ii (şine, încruciş ri, role etc.) prin parcurgerea pe jos a 
traseului; 

- o manevr de oprire cu frâna de siguran a grupului de antrenare; 
- o încercare în gol a motorului de rezerv; 
- verificarea încrc rii bateriilor de acumulatoare. 

 
9.7.13  Lunar, în afara lucrrilor prev zute la reviziile şi verific rile s pt mânale, se 
vor mai efectua urmtoarele: 

- controlul manşoanelor cablurilor; 

 67



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

- încerc rile frânelor la intrarea în staii (cu m surarea distanelor de frânare), 
ale dispozitivului de control la intrarea în staii şi ale limitatoarelor de 
sfârşit de curs; 

- verificarea strii tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roile, rolele, 
suporii rolelor, c ptuşelile elastice, garniturile saboilor de frân  etc.; 

- antrenarea cu motorul de rezerv; 
- controlul st rii vehiculelor, declanşarea manual a frânelor vehiculelor (cu 

instalaia în repaus);  
- verificarea vizual a st rii funda iilor. 

 
9.7.14  Semestrial, în afara lucrrilor prev zute la reviziile şi verific rile lunare, se vor 
mai efectua urmtoarele: 

- controlul şuruburilor, a niturilor, a sudurilor vehiculului şi ale p r ilor 
mobile ale instalaiei de transport pe plan înclinat; 

- verificarea punerii la pmânt a construciilor metalice, echipamentelor 
mecanice, transformatoarelor şi cablurilor şi m surarea rezistenei prizelor 
de împ mântare şi a conexiunilor acestora; 

- controlul manşoanelor cablurilor, în interior. 
 
9.7.15  Dac  se întrerupe funcionarea instalaiei de transport pe plan înclinat din cauza 
condi iilor atmosferice nefavorabile (furtun, ninsoare etc.), înainte de a se trece la 
transportul materialelor se va efectua o curs de prob. 

În cazuri speciale, şeful instalaiei poate decide dac este necesar şi o vizitare 
pe jos a traseului instalaiei. 
 
9.7.16  Rezultatele reviziilor şi verific rilor efectuate (zilnice, spt mânale, lunare, 
semestriale) vor fi menionate în registrele de eviden ale reviziilor şi verific rilor sub 
semntura personalului care le–a efectuat. 
 
9.7.17  Anual se va efectua cel puin o revizie general în cadrul creia, în afara 
lucr rilor prev zute la reviziile şi verific rile semestriale, se vor mai executa: 

- încercarea sub sarcin la parametrii la care este autorizat instalaia, a frânei 
de serviciu şi a frânei de siguran, cu m surarea distanelor de frânare; 

- încercarea la viteza prevzut  în regulamentul de exploatare a frânelor de 
siguran  a vehiculelor, cu msurarea distanelor de frânare; 

- încercarea funcion rii dispozitivelor de control pentru depşirea vitezei; 
- revizia amnunit  a construciilor şi fundaiilor, c ii de rulare şi a staiilor; 
- verificarea strângerii buloanelor de ancorare a construciilor metalice; 
- verificarea contragreutilor; 
- încercarea sub sarcin a motorului de rezerv; 
- examinarea magnetografic a cablurilor, dup caz; 
- verificarea strii angrenajelor (joc, aspect etc.); 
- verificarea strii rulmen ilor; 
- verificarea strii sudurilor de rezisten;   
Pe baza prevederilor din documentaia tehnic  şi din cartea tehnic a instalaiei 

de transport pe plan înclinat, precum şi a constatrilor rezultate din verificarea în 
func ionare a instalaiei, dein torul va stabili, dac este cazul, ca în afara lucrrilor 
enumerate mai sus s se mai efectueze şi verificarea prin metode nedistructive a 
elementelor mecanice a cror rupere pune în pericol sigurana instalaiei. 
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9.7.18  Data efecturii reviziilor anuale se va comunica la ISCIR–INSPECT IT în raza 
c reia se afl instalaia. 

La efectuarea acestor revizii vor participa RSVTI din unitatea dein toare, 
autorizat de ISCIR–INSPECT IT, şi, dup  caz, inspectorii de specialitate ai ISCIR–
INSPECT IT în raza creia se afl instalaia. 
 
9.7.19  Durata reviziilor şi verific rilor menionate la pct. 9.7.12, 9.7.13, 9.7.14 şi 
9.7.17 se va stabili de ctre unitatea dein toare prin regulamentul de exploatare. 
 
9.7.20  Dup  revizia general anual , şeful instalaiei va prezenta unitii de in toare 
un raport detaliat asupra strii tehnice a instalaiei de transport pe plan înclinat, prin 
care va aduce la cunoştin a conducerii constatrile sale şi va face propuneri concrete de 
m suri pentru meninerea securitii în exploatare a instalaiei de transport pe plan 
înclinat. În cazul când propunerile respective conduc la oprirea din funciune a 
instalaiei de transport pe plan înclinat şi introducerea ei în reparaie, un exemplar al 
raportului se va înainta la ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl instalaia. 

Un exemplar al raportului vizat de conducerea unitii de in toare se anexeaz 
la cartea instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
9.7.21  Dup  fiecare 10.000 ore de funcionare, dar nu mai târziu de 5 ani, unitatea 
de in toare va verifica prin demontare: 

- frânele instalaiei; 
- axele roilor şi rolelor. 
Verificarea sus menionat  se va efectua conform prevederilor pct. 3.14.6 din 

cartea tehnic a instalaiei de transport pe plan înclinat (anexa A6). 
Data începerii acestor verificri va fi comunicat la ISCIR–INSPECT IT în 

raza creia se afl instalaia, iar la repunerea în funciune se va solicita acesteia 
verific rile necesare în vederea reautorizrii func ion rii instalaiei. 

 
9.7.22  Dac  func ionarea instalaiei este sezonier, reviziile şi verific rile periodice 
pot fi întrerupte în timpul perioadelor de staionare. În perioada de staionare se vor lua 
m suri de conservare a instalaiei. 

Reînceperea exploatrii trebuie s  fie precedat de o revizie şi o verificare 
detaliat  a cablurilor şi c ii de rulare, cu condiia respectrii prevederilor pct. 8.8.6. 

 
9.7.23  Dup  o întrerupere a exploatrii datorit  unei defeciuni tehnice sau dup 
înlocuirea unor pr i ale instalaiei se vor efectua toate încercrile şi probele legate de 
organele care au prezentat defeciuni sau au fost înlocuite, precum şi verific rile 
necesare. În cazul executrii unor lucr ri de reparaii, prev zute la pct. 8.9.2, 
exploatarea nu va fi reluat decât dup ce, în baza verificrilor efectuate conform pct. 
8.8, se autorizeaz func ionarea  instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
9.7.24  Cablurile instalaiei (tractoare, de întindere şi de frânare) trebuie s fie 
controlate periodic. 

Controlul periodic const din: 
- examinarea aspectului exterior, a uzurii generale, a coroziunii, a ungerii, a 

deform rii locale în seciune transversal şi a reducerii diametrului; 
- examinarea ruperilor de sârme sau a punctelor unde începe ruperea, a 

uzurilor normale, a deformrii cabl rii, a st rii cablurilor la ieşirea din 
manşoane şi pe reazemele fixe sau rotative. 
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Examinarea cablurilor se face pe toat lungimea lor. 
 

9.7.25 Frecvena controalelor cablurilor este cel puin urm toarea: 
 

a) în timpul perioadei iniţiale de un an de la intrarea în exploatare, 
cablurile de frânare (fixe) se vor controla după fiecare trei luni, iar 
cablurile mobile (tractoare şi de întindere) în fiecare lună; perioada 
iniţială de un an se poate prelungi cu o durată egală cu aceea a 
perioadelor de staţionare dacă funcţionarea instalaţiei de transport 
pe plan înclinat este sezonieră sau încetează dintr-un anumit motiv 
mai mult de o lună;   

 
b) dup  expirarea perioadei iniiale şi dac  din controalele efectuate rezult o 

comportare satisfc toare a cablului din toate punctele de vedere, intervalul 
dintre controale poate fi prelungit pân la 6 luni pentru cablurile fixe şi 3 
luni pentru cablurile mobile. 

 
Orice defeciune constatat (uzur , coroziune, ruperea sârmelor sau alte 

deterior ri) va fi reperat cu precizie şi va constitui obiectul unor examinri atente la 
intervale de timp suficient de apropiate pentru a se urmrii modul în care se comport 
defeciunea, luându–se operativ msurile care se impun. 
 
9.7.26  Rezultatele controalelor periodice ale cablurilor instalaiei, menionate la pct. 
9.7.24 şi 9.7.25, vor fi menionate în registrul de eviden a reviziilor liniei instalaiei 
de transport pe plan înclinat sub semntura personalului care le–a efectuat. Şeful 
instalaiei este obligat s ia cunoştin  de cele menionate şi s  întreprind  m surile ce 
se impun pentru funcionarea în condiii de siguran  a instalaiei. 
 
9.7.27  Cablurile tractoare trebuie s fie supuse unei examinri magnetografice, dup 
cum urmeaz : 

- la punerea în exploatare; 
- dup  primul, al patrulea  şi al şaselea an de exploatare; 
- anual, dup al şaselea an de exploatare. 
Cablurile de frânare vor fi supuse unei examinri magnetografice la punerea în 

exploatare şi apoi din cinci în cinci ani. 
 
9.7.28  Unde nu se poate aplica examinarea magnetografic, cablurile de întindere vor 
fi examinate nedistructiv cu radiaii penetrante, pentru determinarea firelor rupte sau 
fisurate. 

Examinarea cu radiaii penetrante se va face la punerea în exploatare şi apoi din 
cinci în cinci ani în condiiile menionate la pct. 9.7.32. 

 
9.7.29  Se recomand ca examinrile magnetografice, la diverse intervale asupra 
aceluiaşi cablu, s fie efectuate la aceeaşi vitez  şi pe cât posibil de aceeaşi echip . În 
func ie de observaiile f cute cu ocazia diferitelor verificri se pot stabili perioade mai 
scurte pentru examinrile magnetografice. 
 
9.7.30  Examin rile magnetografice se vor efectua numai de personal autorizat în 
conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR. 
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9.7.31  În buletinul de examinare magnetografic se vor înscrie toate datele care s 
permit  reproductibilitatea controlului (tipul aparatului utilizat, parametrii de lucru,  
metoda folosit, diametrul bobinei, viteza de deplasare etc.). 

Buletinul de examinare şi celelalte documente încheiate cu ocazia examinrii 
magnetografice vor fi ataşate la cartea tehnic a instalaiei de transport pe plan înclinat 
pentru a fi puse la dispoziia echipei care efectueaz examinarea urmtoare. 
Diagramele rezultate se vor pstra în arhiva dein torului şi vor fi prezentate la cererea 
inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT. 
 
9.7.32  În situaia când nu se poate aplica examinarea magnetografic, cum ar fi unele 
por iuni din cablurile de frânare şi tractoare, se va face examinarea nedistructiv cu 
radiaii penetrante pentru determinarea firelor rupte sau fisurate, conform unei 
proceduri avizate ISCIR–INSPECT.  

Cu ocazia verificrii oficiale, inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT IT 
poate cere, dup caz, examinarea cu radiaii penetrante şi a altor zone ale cablurilor. 
 
9.7.33  Înlocuirea cablurilor se va face având în vedere urmtoarele criterii: 

- existena unor sârme rupte; 
- gradul de uzur al cablului şi starea lui general (uzura sârmelor exterioare, 

gradul de corodare al sârmelor, deformri sau aplatisri etc.). 
Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se va examina vizual sau, dup caz, 

magnetografic starea general a acestora pe toat lungimea şi se va stabili reducerea de 
seciune pe lungimea de referin, având în vedere criteriile stabilite la aliniatul 
precedent. 

Lungimea de referin se determin ca un multiplu al diametrului cablului (dc) 
şi este în funcie de tipul cablului şi gradul de uzur al acestuia. 

Pentru verificarea şi înlocuirea cablurilor se poate folosi, dup caz, şi 
examinarea cu radiaii penetrante în condiiile ar tate la pct. 9.7.28 şi 9.7.32. 
 
9.7.34 Cablurile se vor înlocui atunci când seciunea util  s–a micşorat fa  de 
seciunea util  a cablului nou cu urmtoarele procente, pe lungimea de referin : 
 

a) cabluri de frânare–tip închis: 
- 10 % pe lungimea de referin de cel puin 180 ori diametrul cablului; 
-     5 % pe lungimea de referin de cel puin    30 ori diametrul cablului; 
- 3 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru; 
- 2 sârme exterioare alturate rupte pe lungimea de minim 18 ori 

diametrul cablului; 
 

b) cabluri de frânare elicoidale, cu toroane: 
- 15 % pe lungimea de referin de cel puin 200 ori diametrul cablului; 
- 10 % pe lungimea de referin de cel puin   90 ori diametrul cablului; 
- 8 sârme exterioare rupte pe lungimea de un metru; 
 

c) cabluri tractoare: 
- 25 % pe lungimea de referin de minim 500 ori diametrul cablului; 
- 10 % pe lungimea de referin de minim 120 ori diametrul cablului; 
-   6 % pe lungimea de referin de minim   30 ori diametrul cablului; 
 

d) cabluri de întindere: 
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- 8 % pe lungimea de referin de minim 120 ori diametrul cablului; 
- 4 % pe lungimea de referin de minim   18 ori diametrul cablului; 
Dac  nu este posibil examinarea magnetografic sau examinarea cu 
radiaii penetrante, cablurile de întindere se vor înlocui obligatoriu dup cel 
mult 10 ani de exploatare. 
 

e) toroane considerate în mod izolat: 
- 35 % pe lungimea de referin de minim 18 ori diametrul toronului. 

 
9.7.35  La determinarea procentului de reducere a seciunii utile se va ine seama de 
urm toarele: 

- num rul total de sârme rupte pe lungimea de referin; 
- sârmele slbite, corodate sau degradate se vor considera sârme rupte; 
- sârma care are mai multe rupturi pe lungimea de referin se va lua în calcul 

o singur  dat . 
Dac  un toron are o slbire evident se va considera în calculul seciunii utile a 

cablului ca fiind rupt. 
În cazul când nu se dispune de date exacte (lipsa controlului magnetografic sau 

cu radiaii penetrante), numrul sârmelor rupte (Nsr) pe lungimea de referin se va 
calcula astfel : 

- pentru cabluri cu cablare paralel: 
Nsr = num r de rupturi vizibile x 1,5; 

- pentru celelalte cabluri: 
Nsr = num r de rupturi vizibile x 1,25. 

 
9.7.36  Prin grija dein torului instalaiei de transport pe plan înclinat se vor efectua 
controale periodice asupra stabilit ii arborilor care în cdere ar periclita instalaia, 
încheindu–se de fiecare dat un proces–verbal de constatare. 

Controlul se va efectua de ctre personalul silvic de specialitate de dou ori pe 
an (toamna şi prim vara), atât dup fiecare furtun puternic  sau ploi abundente în 
zon  cât şi înaintea fiecrei verific ri tehnice în vederea eliberrii autorizaiei de 
func ionare (verific ri tehnice periodice sau dup reparaii). 

Instalaia nu se va repune în funciune decât dup înl turarea arborilor marcai 
pe teren ca neavând stabilitate şi menionai în procesul–verbal de constatare. 
 
9.8  Evidena exploat rii 

 
9.8.1  Pentru fiecare instalaie de transport pe plan înclinat trebuie s se in  la zi 
registrul de eviden a funcion rii, care va fi pstrat de mecanicul trolist al instalaiei 
de transport pe plan înclinat. 
 
9.8.2  Registrul de eviden a funcion rii instalaiei de transport pe plan înclinat va 
avea cel puin urm toarele coloane: 

- Data (ziua, luna, anul); 
- Ora pornirii (începerea schimbului); 
- Ora opririi (predarea la terminarea schimbului); 
- Timpul de funcionare efectiv (ore); 
- Timpul de staionare (ore); 
- Motivele staion rii; 
- M surile luate; 
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- Alte observaii; 
- Semntura mecanicului trolist care a predat, respectiv a celui care a 

primit instalaia (dac  instalaia de transport pe plan înclinat a 
func ionat în schimburi). 

 
9.8.3  Registrul de eviden a funcion rii va fi completat dup terminarea fiecrui 
schimb de lucru. 
 
9.8.4 Pentru evidena reviziilor, verific rilor, încerc rilor şi controalelor se vor ine la 
zi urm toarele registre: 
 

a) registru de eviden a reviziilor liniei instalaiei de transport pe plan 
înclinat; 

 
b) registru de eviden a reviziilor vehiculelor; 

 
c) registru de eviden a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, 

componentelor de securitate, subsistemelor, instalaiilor şi dispozitivelor de 
siguran , semnalizare şi telecomunicaie. 

 
9.8.5  Registrul de eviden a reviziilor liniei instalaiei de transport pe plan înclinat 
va fi completat de revizorul de linie şi va cuprinde urmtoarele coloane: 

- Data reviziei (cu menionarea începutului schimbului); 
- Cablu de frânare, 
- Cablu tractor; 
- Cablu de compensaie; 
- Cabluri de întindere; 
- Cabluri auxiliare; 
- Role, ghidaje, cale de rulare; 
- Alte observaii; 
- Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia; 
- Semntura revizorului de linie. 
 

9.8.6  Registrul de eviden a reviziilor vehiculelor va fi completat de revizorul 
vehiculelor. Registrul va avea numrul de pagini necesar pentru fiecare vehicul pe care 
se va nota numrul de ordine al vehiculelor respective. 

Registrul de eviden a reviziilor vehiculelor va avea cel puin urm toarele 
coloane: 

- Data reviziei (ziua, luna, anul); 
- C rucior de rulare (inclusiv frâna); 
- Suspensia vehiculului; 
- Schelet de rezisten; 
- Alte observaii; 
- Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia; 
- Semntura revizorului vehiculelor. 

 
9.8.7  Registrul de eviden a reviziilor echipamentelor mecanice şi electrice, 
componentelor de securitate, subsistemelor, instalaiilor şi dispozitivelor de  
semnalizare şi telecomunicaie va fi inut prin grija mecanicului trolist.  

Registrul va avea cel puin urm toarele coloane: 
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- Data reviziei; 
- Grup de antrenare; 
- Componente de securitate; 
- Instalaii şi dispozitive de securitate; 
- Subsisteme; 
- Instalaii de semnalizare şi telecomunicaie; 
- Aparataj electric şi de automatizare; 
- Echipament mecanic din staii;  
- Alte observaii; 
- Propuneri ale persoanei care a efectuat revizia; 
- Semntura persoanelor care au efectuat reviziile respective; 
- Viza mecanicului trolist. 

 
9.8.8   În registrele de revizii, revizorii vor înscrie constatrile şi m surile luate, dup 
caz, şi propunerile care au rezultat din revizii. Registrul se completeaz chiar dac 
starea instalaiei este corespunztoare, menionându–se acest lucru în coloana 
respectiv. De asemenea, se vor înscrie constatrile şi m surile luate de şeful instalaiei 
din unitatea dein toare şi de c tre orice organ de verificare şi control al acesteia. 
 
9.8.9  Toate registrele de eviden vor fi numerotate. Ele vor fi parafate (semntur  şi 
ştampil ) de conducerea unitii de in toare.  

Şeful instalaiei este obligat s controleze la perioadele de timp precizate în 
regulamentul de exploatare, inerea la zi a registrelor de eviden. 
 
10      REPARAREA 
 
10.1  Repararea instalaiilor de transport pe plan înclinat va fi efectuat în condiiile 
menionate la pct. 8.9 de ctre unit i autorizate de ISCIR–INSPECT IT, conform 
metodologiei din Anexa P, şi care posed autorizaie conform modelului din Anexa Q 
eliberat  de ISCIR–INSPECT IT. 
 
10.2  La lucr rile de reparare a instalaiilor de transport pe plan înclinat se vor lua 
m surile corespunztoare pentru prevenirea  avariilor şi accidentelor. 
 
11 AVARII ŞI ACCIDENTE 
 
11.1   În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, dein torul de instalaie de 
transport pe plan înclinat are obligaia s  anune, telefonic sau prin fax, în cel mult 12 
ore de la producere, ISCIR–INSPECT IT la care sunt înregistrate instalaiile de 
transport pe plan înclinat respective în vederea efecturii cercet rilor tehnice necesare 
şi obligatorii. 

 
11.2  De in torul este obligat s nu modifice starea de fapt din momentul producerii 
avariei sau accidentului pân la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–
INSPECT IT la faa locului, în afar de cazurile când meninerea acestei stri ar 
produce alte accidente sau ar periclita viaa oamenilor sau securitatea instalaiei. 

Atunci când este necesar s se modifice starea de fapt din momentul avariei sau 
accidentului, dein torul va face schie, fotografii sau înregistrri video ale situaiei 
existente.  
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11.3  Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT trebuie s participe la 
cercetarea avariilor şi accidentelor conform procedurilor ISCIR. 
 
11.4  În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, dein torul 
instalaiei de transport pe plan înclinat va trimite la laboratoare de specialitate, pentru 
cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform indicaiilor 
inspectorului de specialitate al ISCIR–INSPECT IT consemnate în procesul–verbal de 
constatare.  
 
11.5  Dac   avaria sau accidentul s–a produs datorit unei defeciuni a instalaiei de 
transport pe plan înclinat sau  neasigurrii condi iilor care influeneaz  în mod direct 
securitatea sa funcional , instalaia se va scoate din funciune. 

 Repunerea în funciune se va face dup reparare şi o verificare tehnic oficial  
complet . 

 
12   DISPOZI II FINALE 
 
12.1 Prezenta prescripie tehnic  se aplic instalaiilor de transport pe plan înclinat 
noi sau vechi destinate transportului de materiale. 
 
12.2  De in torul instalaiei de transport pe plan înclinat pentru materiale este obligat 
s  anune în termen de maxim 15 zile ISCIR–INSPECT IT, în raza creia este 
înregistrat instalaia, închirierea, vânzarea sau scoaterea din uz a acesteia. 
 
12.3   În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripii tehnice, 
proiectantul, constructorul (montatorul), contractantul principal, reparatorul sau 
de in torul vor putea stabili, pe propria rspundere, soluii compensatoare, motivate 
corespunztor din punct de vedere tehnic, care s nu afecteze securitatea în funcionare 
a instalaiilor de transport pe plan înclinat şi s  exclud  pericolul de avarii sau 
accidente. Agenii economici care au stabilit astfel de soluii le vor supune avizrii 
principalilor factori interesai: proiectant, constructor (montator), dein tor, ISCIR–
INSPECT şi, dup  caz, unit i de cercetare, proiectare şi de înv mânt superior de 
specialitate. 
 
12.4 Dac  agentul economic a depus documente în baza crora i s–a eliberat 
autorizaia şi acestea nu sunt conforme cu realitatea, autorizaia este nul de drept. 
 
12.5  Nerespectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice se sancioneaz 
conform legislaiei în vigoare mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate. 
 
12.6  Prezenta prescripie tehnic  intr  în vigoare la data de 01.05.2004, dat la care 
se abrog „Prescripii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi 
verificarea instalaiilor de ridicat pe plan înclinat, destinate transportului de persoane şi 
materiale R14–84”. 

Pân  la data de 31.12.2004 se admit introducerea pe pia şi punerea în 
func iune a instalaiilor, a componentelor de securitate şi a subsistemelor destinate 
acestora, care sunt în curs de realizare conform prevederilor prescripiilor tehnice        
R 14–84. 
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12.7  Trimiterile f cute în text la alte prescripii tehnice – Colecia ISCIR sau alte 
documente normative se refer la ediiile în vigoare la data elaborrii prezentei 
prescripii tehnice.  
 
12.8   Orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei prescripii tehnice îşi 
înceteaz valabilitatea. 
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ANEXA A 
 

Autorizarea/reautorizarea agenilor economici pentru executarea lucr rilor de 
proiectare a instalaiilor de transport pe plan înclinat 

 
A.1.1  Proiectele de construire, montare şi reparare a instalaiilor de transport pe plan 
înclinat se elaboreaz de c tre ageni economici de proiectare specializai şi autorizai 
de ISCIR–INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de c tre ali ageni economici, 
urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, s fie, în prealabil, verificate 
de o unitate de proiectare autorizat de ISCIR–INSPECT şi avizate în conformitate cu 
prevederile pct. A.1.3.  

Agenii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le 
elaboreaz c  au respectat prevederile prescripiilor tehnice specifice în domeniu şi c  
îndeplinesc prevederile pct. A.1.3 lit. a), b) şi c). 
 
A.1.2 În vederea autorizrii, unit ile de proiectare sau agenii economici care au 
unit i de proiectare pentru lucrrile menionate la pct. A.1.1 vor înainta la ISCIR–
INSPECT o documentaie întocmit  în conformitate cu prevederile anexei A1. 
 
A.1.3  Agenii economici autorizai, respectiv unit ile de proiectare autorizate, au 
urm toarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  posede prescripiile tehnice specifice domeniului pentru care solicit 
autorizarea; 

 
b) s  numeasc personal tehnic de specialitate, în numr necesar, care s 

verifice proiectele elaborate din punct de vedere al securitii în func ionare 
şi care s r spund împreun cu proiectantul de aplicarea prevederilor 
prescripiei tehnice, semnând proiectele în acest sens; 

 
c) s  adopte soluii constructive care s permit  func ionarea în condiii de 

securitate a instalaiilor de transport pe plan înclinat şi s  prevad în 
documentaia tehnic  examin rile şi încerc rile ce trebuie s fie efectuate la 
agenii economici productori şi reparatori, la locul de montaj şi la locul de 
func ionare, pentru verificarea parametrilor de securitate în funcionare, 
r spunzând de alegerea corect a acestora (inând cont şi de analiza de 
securitate) şi de respectarea prevederilor prescripiei tehnice; 

 
d) s  elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care s cuprind  

principalele date tehnice şi care s permit  verificarea parametrilor de 
func ionare în securitate a instalaiilor de transport pe plan înclinat în timpul 
execuiei, la omologare şi la locul de montare pentru emiterea autorizaiei 
de funcionare în exploatare; 

 
e) s  elaboreze instruciuni tehnice privind exploatarea, întreinerea, revizia şi 

verificarea tehnic a instalaiilor de transport pe plan înclinat, care s 
serveasc şi pentru pregtirea personalului de exploatare, întreinere, revizie 
şi verificare; 
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ANEXA A (continuare)   
 

f) s  solicite în scris la ISCIR–INSPECT avizarea conform a proiectelor 
elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de 
personalul tehnic de specialitate propriu menionat la lit. b); este interzis 
folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fr  avizul 
conform al ISCIR–INSPECT; 

 
g) s  propun , în vederea autorizrii de c tre ISCIR–INSPECT, personalul 

tehnic de specialitate care urmeaz s  avizeze conform, în condiiile 
precizate în anexa A4, proiectele proprii sau elaborate de uniti 
neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a 
personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR–INSPECT pentru 
verificare şi avizare conform, va fi comunicat la ISCIR–INSPECT şi va 
deveni definitiv  dup  confirmarea acesteia; 

 
h) s  înregistreze la ISCIR–INSPECT proiectele pe care le avizeaz conform 
şi s  in  evidena acestora ; 

 
i) s  comunice periodic (cel puin o dat  pe trimestru) la ISCIR–INSPECT, în 

raza creia îşi are sediul, lista proiectelor elaborate şi avizate conform 
pentru perioada expirat precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi 
care trebuie s fie avizate conform în perioada urmtoare; 

 
j) s  avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru 

care primeşte  împuternicire scris din partea ISCIR–INSPECT. 
 
A.1.4  Personalul tehnic de specialitate care verific proiectele din punct de vedere al 
securit ii în func ionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de 
ISCIR–INSPECT, are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  verifice proiectele din punct de vedere al respectrii prevederilor 
prescripiei tehnice; 

 
b) s  confirme c a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale 

proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în 
conformitate cu prevederile din anexa A4. 

 
A.1.5  Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR–INSPECT s avizeze 
conform proiectele are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a 
primit împuternicire din partea ISCIR–INSPECT; 

 
b) s  confirme avizarea conform prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de 

ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa A4, precizând şi 
num rul de exemplare avizate în procesul–verbal încheiat în urma avizrii 
conforme; 

 
c) s  participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR–INSPECT. 
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ANEXA A (sfârşit) 
 
A.1.6  Personalul tehnic de specialitate ce urmeaz a fi autorizat de ISCIR–INSPECT 
pentru avizarea conform de proiecte trebuie s fie absolvent al unui institut de 
înv mânt superior tehnic de specialitate şi s  aib  o vechime în specialitate de cel 
pu in 8 ani, din care cel puin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcia, exploatarea 
sau verificarea instalaiilor de transport pe cablu. 
 
A.1.7  În vederea autorizrii agenilor economici de proiectare, în conformitate cu 
prevederile prezentei anexe, ISCIR–INSPECT are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  verifice concordana dintre datele înscrise în documentaia (conform 
anexei A1) prezentat de unitatea de proiectare care solicit autorizarea şi 
situaia din unitatea respectiv precum şi existena prescripiilor tehnice 
specifice în domeniu, întocmind un proces–verbal asupra constatrilor 
f cute; 
 

b) s  verifice din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripiei 
tehnice personalul tehnic de specialitate propus pentru avizarea conform; 

 
c) s  elibereze în baza constatrilor f cute, în cazul îndeplinirii condiiilor de 

autorizare autorizaia de proiectare conform modelului din anexa A2. 
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ANEXA A1 
 

Con inutul documenta iei pentru ob inerea/reactualizarea autorizaiei de a 
proiecta instala ii de transport pe plan înclinat 

 
 

 Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic solicitant şi se 
înainteaz la ISCIR–INSPECT. Documentaia va fi constituit din: 
 

a) adres (domeniul solicitat, documente anexate etc.); 
 
b) acte agent economic (în copie): 

• statut (act constitutiv) actualizat la zi; 
• certificat de înregistrare; 
 

c) procedur privind modul de executare a activitii de proiectare (organizare şi 
responsabilit i, prescripii tehnice, standarde şi normative de proiectare 
specifice domeniului de proiectare solicitat); 

 
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original); 

 
e) deciziile de numire ale personalului propriu propus pentru autorizare (original), 

conform modelului din anexa A3; 
 

f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original); 
 

g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru 
autorizare (în original şi o copie); 

 
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicit 

autorizarea (original).  
 
NOT : În cazul existenei unor subunit i (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicit 
autorizarea şi care au un alt sediu decât al agentului economic solicitant se vor indica 
pentru fiecare adresele acestora şi, dup  caz, datele menionate mai sus. 
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ANEXA A2 
 

INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB  
PRESIUNE ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 

ISCIR–INSPECT 
 

AUTORIZA IA  DE  PROIECTARE 
Nr. ....................... din ................... 

 
 În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripiei tehnice PT R 16 şi în urma 
verific rilor efectuate şi consemnate în procesul–verbal nr.………............................. 
din................................ 
 I Se autorizeaz pentru proiectare de 1).................................................…………. 
agentul economic....................................din...................................str........................…... 
nr........................jude / sector.............................din cadrul 2)......................................…. 
unitatea de proiectare..................................din.................................str......................….. 
nr.....................jude / sector..........................urmare cererii nr....................din............… 
 II Se autorizeaz pentru avizare conform de proiecte proprii sau elaborate de 
unit i neautorizate urmtoarele persoane, (salariai ai unit ii de proiectare):3)………... 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 În cazul schimbrii denumirii, întreruperii activit ii sau desfiin rii ………….. 
....................................4) are obligaia s  anune în termen de 15 zile ISCIR–INSPECT. 
 Autorizaia poate fi retras de ISCIR–INSPECT în baza documentului de 
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale. 
 Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de 5)  …………………………… 

Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă 
de reînnoire va fi depusă la ISCIR–INSPECT cu cel puţin 30 zile calendaristice 
înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se 
consideră autorizare nouă 
 
 
 
         INSPECTOR DE STAT ŞEF          INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT  
(numele, prenumele, semntura şi ştampila)           (numele, prenumele, semntura şi ştampila)  
 
 

                                                                                    Inspector de specialitate 
 
 
 

1) Se indic  succint domeniul autorizaiei.  
2) Se completeaz pentru filialele sau unitile având alt sediu. 
3) Se indic  numele şi prenumele persoanelor.  
4) Se va indica unitatea de proiectare. 
5) Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul)–maxim 2 ani. 
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ANEXA A3 
 

Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate pentru 
avizare conform  a proiectelor  

 
ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC           

 
D E C I Z I E   

nr. ..........din ................... 
 

Agentul economic  ........................................... reprezentat prin .................. 
manager (director),  

Având în vedere legislaia cu privire la funcionarea în condiii de securitate a 
instalaiilor de transport pe plan înclinat, prin care agenii economici de proiectare sunt 
obligai s  numeasc personal tehnic de specialitate pentru avizarea conform a 
proiectelor, care s fie autorizat de ISCIR–INSPECT în vederea aplicrii  prevederilor 
prescripiei tehnice PT R16, 
   

D E C I D E : 
 

  1 D-ul (D-na) .................................de specialitate..........................având funcia 
de ……..............….............. începând cu data de.......…………...................se numeşte 
responsabil cu avizarea conform a proiectelor din cadrul …..................…………..…., 
urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT. 
  2 Responsabilul cu avizarea conform a proiectelor este obligat s cunoasc şi 
s  aplice întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi ale prescripiilor tehnice 
specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezult din prescripia tehnic  PT R 16. 
  3 Activitatea responsabilului cu avizarea conform a proiectelor va fi 
coordonat şi îndrumat  din partea conducerii de ..............................................., care 
r spunde împreun cu acesta de luarea msurilor pentru aplicarea legislaiei în vigoare 
şi a prevederilor prescripiilor tehnice specifice. 
  4 Înc lcarea obligaiilor prev zute în prevederile prescripiilor tehnice 
specifice,  atrage, dup caz, r spunderea disciplinar, material , civil  sau penal a 
celor vinovai. 
  5 Prezenta decizie anuleaz decizia anterioar nr. …………….. din ………….. 
şi devine definitiv  dup  autorizarea responsabilului de ctre ISCIR–INSPECT. 
 
 
 
 
  MANAGER,        OFICIUL JURIDIC 
  Numele şi prenumele       Numele şi prenumele 
  (Semnătura şi ştampila)     (Semnătura) 
  
 
 
Data ………………. 
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ANEXA A4 
 

Verificarea şi avizarea conform  a proiectelor 
 

A.4.1  Verific rile în faza de proiectare constau din: 
 

a) verificarea proiectelor în ceea ce priveşte concordana acestora cu prevederile 
prescripiei tehnice; 

 
b) avizarea conform a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea 

prevederilor prescripiei tehnice. Aceast avizare va consta din: 
- avizarea preliminar a desenului tip de ansamblu, înainte de introducerea în 

execuie, reparaie etc. a instalaiei de transport pe plan înclinat; 
- avizarea definitiv (final ) a desenului tip de ansamblu, la terminarea 

execuiei, reparaiei (numai când se modific proiectul iniial) etc, a 
instalaiei de transport pe plan înclinat, cuprinzând toate modificrile 
introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus 
în cartea instalaiei de transport pe plan înclinat–partea de construcie. 

 
 Dup  avizarea conform a desenului tip de ansamblu (preliminar şi definitiv ) 
acesta se va înregistra la ISCIR–INSPECT, fr  de care nu se poate acorda autorizaia 
de funcionare a instalaiei. 
 Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR–INSPECT 
IT pe teritoriul c reia se afl unitatea de proiectare respectiv. 
  
A.4.2  Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordana acestora cu prevederile 
prescripiei tehnice, se efectueaz de c tre agenii economici de proiectare autorizai de 
ISCIR–INSPECT conform prevederilor anexei A. În acest scop agenii economici de 
proiectare autorizai vor numi personal de specialitate care s efectueze verificarea 
pieselor scrise şi desenate ale proiectului. Confirmarea verificrii se va face pe desenul 
tip de ansamblu, consemnându-se pe acesta prin ştampilare pe original şi copii, 
urm toarele: 

 
- Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT 
-” Verificat, corespunde prescripiei tehnice PT R 16–2003”  

 - Numele şi prenumele___________________________________ 
 - Data____________________________ 
 - Semntura_______________________ 
 
A.4.3  Avizarea conform a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea 
prevederilor prescripiei tehnice, se efectueaz de c tre ISCIR–INSPECT. Avizarea 
conform  de c tre ISCIR–INSPECT se va efectua numai dup verificarea proiectelor 
respective de ctre o unitate autorizat de ISCIR–INSPECT. Aceast avizare conform 
se poate efectua şi de c tre personalul propriu de specialitate din unitile de 
proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT în acest scop conform prevederilor anexei A, 
dar numai cu acordul scris al ISCIR–INSPECT. 
 
A.4.4 Confirmarea avizrii conforme pe desenul tip de ansamblu se face 
consemnându–se prin ştampilare pe un numr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv 
originalul, urm toarele: 
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ANEXA A4  (sfârşit) 
 

a) în cazul în care avizarea se face de ctre ISCIR–INSPECT: 
 
  AVIZAT conform  

 ISCIR–INSPECT 

Numele____________________   Prenumele_________________ 
Data______________________    Semntura_________________ 

 
b) în cazul în care avizarea se face de ctre personalul propriu de specialitate din 

unit ile de proiectare, autorizat de ISCIR–INSPECT şi împuternicit în scris de 
ISCIR–INSPECT pentru proiectul respectiv: 

 
AVIZAT conform 
AUTORIZAT ISCIR–INSPECT 

 Denumirea unit ii_______________________________________ 
 Scrisoarea ISCIR–INSPECT de împuternicire nr._______/_______ 

Numele____________________   Prenumele_________________ 
Data______________________    Semntura_________________ 

 
 
A.4.5  Avizarea conform a desenului tip de ansamblu este valabil pân  la 
modificarea acestuia ca urmare a modificrii prescripiei tehnice, a modificrilor 
intervenite în diferite faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizrii 
instalaiei . În cazul întreruperii fabricaiei mai mult de un an, proiectul trebuie s fie 
reavizat conform la reluarea acesteia. 

 
A.4.6  Agentul economic în cadrul cruia se avizeaz conform desenele tip de 
ansamblu va reine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într–un 
registru de eviden conform modelului din anexa A5. 
 
A.4.7  Agentul economic de proiectare rspunde de concepia corect a soluiilor 
constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezisten al instalaiilor 
proiectate potrivit condiiilor de funcionare în condiii de securitate, a condiiilor 
tehnice de execuie şi control în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv 
ale prescripiei tehnice. 
  
A.4.8  Avizarea conform a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru 
instalaiile de transport pe plan înclinat pentru materiale care se procur din import se 
va face de ctre ISCIR–INSPECT, dup ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin 
grija solicitantului în ceea ce priveşte concordana cu prevederile prescripiei tehnice 
de c tre un agent economic de proiectare autorizat de ctre ISCIR–INSPECT. 
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ANEXA A5 
 

Registru de aviz ri conforme proiecte de (1) 

....................................................................................................................... 
 
 

Nr. şi data adresei 
ISCIR–INSPECT de 
împuternicire pentru 

Nr. Nr. 
proiect 

Denumirea 
proiectului 

Unitatea de 
proiectare 

Parametrii 
maximi 

 
crt. Beneficiar 

AVIZARE 
CONFORM  

       

       

       

 
 

VERIFICAT conform PT 
ISCIR  (2) 

AVIZAT CONFORM 

Nume şi 
prenume 

Semntura 
Nume şi 
prenume 

Semntura Data 

Nr. şi data 
înregistr rii la 

ISCIR–
INSPECT 

Obs.(3) 

       

       

       

 
Observaii: 
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pentru fiecare tip de proiect (execuie, 
montaj sau reparaii) şi instalaie. 
(2) Împuternicit prin decizie dat de conducerea unitii (poate fi şi personal autorizat 
de ISCIR–INSPECT, dar avizarea conform o efectueaz ISCIR–INSPECT sau alt 
persoan autorizat din unitate pentru avizare prin precizare pe decizie). 
(3) Se mai pot trece şi alte rubrici în funcie de specificul unit ii de proiectare. 
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ANEXA  A 6  
 
 
 
 
 
 
 

CARTEA INSTALA IEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT 
 

-  PARTEA DE CONSTRUCTIE  - 
 

(MODEL)  
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ANEXA A 6  (continuare) 
 
Denumirea unit ii constructoare : 
...................................................... 
Adresa:  ........................................ 
 
 
 

 
CARTEA INSTALA IEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT 

 
–    PARTEA DE CONSTRUCTIE   –   

 
 
 
 

Tipul instalaiei de transport pe plan înclinat : ……………………….. 
 
Nr. de fabricaie  : ……………………….. 
 
Anul fabricaiei  : ……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT  : Cartea instalaiei de transport pe plan înclinat se va pstra sub cheie în cabina 

de comand din staia de antrenare, pentru a sta la dispoziia organelor de 
verificare. 
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ANEXA A 6  (continuare ) 
 
   

LISTA DOCUMENTA IEI LIVRATE CU CARTEA INSTALA IEI 
DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT  

(piese scrise şi desenate)  
 
 
 

Nr. Denumirea 
documentului 

Simbolul sau numrul 
documentului  

Num rul de file  
 crt. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data ………………………    Întocmit………………………… 
       (numele, prenumele şi semn tura) 
 
 
          Verificat  CTC      Organ de verificare 

                            autorizat de ISCIR–INSPECT  
 

…………………………………   ………………………………… 
(numele, prenumele, semntura                (numele, prenumele, semntura 
 şi ştampila)                                   şi ştampila) 
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ANEXA A 6  (continuare ) 
 

1 Date generale 
 
 
 
Denumirea şi adresa unit ii de in toare      
Denumirea şi adresa unit ii de proiectare   
Denumirea şi adresa unit ii constructoare   
Tipul instalaiei de transport pe plan înclinat      
Num rul de fabricaie                                
Anul de fabricaie                                      
Capacitatea orar de transport                   
Regimul de transport                                  
Viteza maxim de circulaie a vehiculelor   
 
 
 
2 Condi ii tehnice de instalare 

 
 

Zona şi locul în care este amplasat instalaia: 
Locul de montare şi altitudinea: 

- Staiei inferioare   : 
- Staiei superioare   : 
- Staiei intermediare : 

Temperatura minim de exploatare: 
Gabarite de liber trecere în profil transversal: 
Traversri: 
Paralelisme: 
Men iuni speciale cu privire la: 

- Natura terenului de fundare a construciilor: 
- M suri contra pericolului avalanşelor: 

 
3 Caracteristici şi date tehnice de baz 
 
3.1        Caracteristicile liniei (c ii de rulare) 
 
Lungimea în proiecie orizontal , m: 
Lungimea pe înclinare, m: 
Diferena de nivel între staiile finale, m: 
Diferena de nivel între staiile finale şi cele intermediare, m: 
Diferena de nivel maxim în lungul traseului, m: 
Înclinarea medie a cii, %: 
Înclinarea maxim a cablului purttor înc rcat, %: 
Ecartamentul cii, m: 
Num rul c ilor, buc: 
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ANEXA A 6  (continuare ) 
 

Tipul şi caracteristicile încruciş rii: 
Raze de racordare în plan orizontal: 

- Maxime, m: 
- Minime, m: 

Raze de racordare în plan vertical: 
- Maxime, m: 
- Minime, m: 

 
3.2      Cabluri 
 
3.2.1   Caracteristicile cablurilor x) 

 
Destinaia cablurilor xx) : 

Specificaia cablului, conform standardului: 
Masa cablului pe metru liniar, kg/m: 
Seciunea metalic a cablului, mm2: 
Diametrul (în l imea) sârmelor exterioare, mm: 
For a teoretic de rupere a cablului, N: 
For a real  de rupere a cablului, N: 
Coeficient de securitate: 
Furnizorul cablului: 
Num r certificat de calitate: 
  x) Tabelul se completeaz conform datelor din certificatele de calitate ale furnizorilor 
de cabluri. 
xx)  Se vor înscrie în tabel caracteristicile pentru: 

3.2.1.1 Cablu tractor 
3.2.1.2 Cablu de frân 
3.2.1.3 Cablu de întindere  
3.2.1.4 Cablu de compensaie 

 
3.2.2 Întinderea cablurilor 

- Locul (staia) unde se ancoreaz: 
- Sistem de întindere: 
- Masa contragreutii, tone: 
- Cursa maxim, m: 

 
3.2.3 Frângerea maxim a cablului pe o rol (cablul tractor, cablul de compensaie), 
în grade şi minute 
 
3.2.4 Raportul între diametrul cablului şi organele de înfşurare (roi, role, tamburi): 

- Cablu tractor: 
- Cablu de frân: 
- Cabluri de întindere: 

 
3.3      Viteze   
 

- Maxim  de regim, m/s: 
- La trecerea prin  zona încruciş rii, m/s: 
- La antrenarea de rezerv, m/s: 
- De revizie, m/s: 
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ANEXA A 6  (continuare) 
 

3.4       Vehicule  
 

- Denumirea şi adresa unit ii constructoare: 
- Tipul vehiculului: 
- Dispozitivul de cuplare sau de prindere: 
- Caracteristicile frânei de securitate: 
- Nr. şi data declaraiei de omologare/conformitate: 
- Capacitatea util a unui vehicul, kg: 
- Masa proprie a vehiculului, kg: 
- Num rul vehiculelor sau a convoaielor pe linie, buc: 
- Num rul vehiculelor în convoi (maxim), buc: 

 
3.5         Staii  
 

Elemente caracteristice  Staia 
inferioar  

Staia 
superioar 

Staia 
intermediar 

Funcii tehnologice     
Funcii pentru public     
Spaii de securitate, m: - - - 

- fa  de vehicule     
- pentru personal    

Pozi ia, hm    
Suprafaa desfşurat , m2    
 
3.6 Regimul şi capacitatea de transport 
 
Regimul de transport: 

- Un schimb: 
- Dou  schimburi: 

Capacitatea de transport: 
 
3.7   Grup de antrenare* )  
 

- Denumirea şi adresa unit ii furnizoare: 
- Denumirea şi adresa unit ii constructoare a subansamblelor respective: 
- Tipul grupului de antrenare (fix sau mobil, roat de antrenare orizontal sau 

vertical , cu sau fr  tambur etc.): 
 

• Roata sau tambur de antrenare: 
- Diametrul, mm: 
- Num rul canalelor de înfşurare: 
- Materialul de cptuşire a canalelor: 
- Tura ia nominal , rot/min: 
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ANEXA A 6  (continuare) 
 

• Motor de ac ionare: 
a) Motor electric: 
 

Tip ** )    
Felul curentului  
Tensiunea, V  
Curentul nominal, A  
Frecvena, Hz  
Puterea, kW  
Înc lzirea admisibil a bobinajului 
motorului electric, 

 
0C (K) 

Tura ia , rot/min  
DA, (%)   
Frecvena de conectare (c/h) *** )  
Execuia (normal , cu protecie contra 
umidit ii, prafului, apei, exploziei, 
pentru mediul marin etc.) 

 

Masa, kg  
Num r şi an de fabricaie  

 
b) Motor termic: 
 

Tip  
Combustibil utilizat   
Tura ia ro ii de antrenare pe treptele 
cutiei de viteze, rot/min  

 

Num r şi an de fabricaie   
 

 *  )  Se va completa pentru grupul de antrenare principal şi, dup  caz, pentru grupul de 
antrenare de rezerv şi cel al instalaiei de salvare. 
** )   Se va  scrie: asincron cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, de curent continuu cu 
excitaie în serie, în derivaie şi altele. 
*** )  c/h – conectri/or . 
 
3.8          Frâne 
 

- Caracteristicile frânelor* ): 
 
Rolul funcional al frânei  
Tipul (sistemul) frânei  
Diametrul tamburului de frân, mm  
Num r de frâne, buc.  
Coeficient de securitate al frânrii  
Felul organului de închidere   
(contragreut i, arcuri )  
Felul organului de deschidere   
(hidraulic, pneumatic, manual ) 
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ANEXA A 6  (continuare) 
 
Cursa organului de închidere, mm  
Cursa saboilor (discurilor ), mm  
Spaiul de frânare a instalaiei, mm  
Timpul  de frânare a instalaiei, s   
 
* ) Se va completa pentru toate frânele de serviciu şi de securitate.  
 
3.9      Comanda instalaiei  
 
Postul de comand: 

- Amplasament: 
- Lista echipamentelor şi aparatelor prevzute în postul de comand, exclusiv 

pupitrul de comand: 
Pupitrul de comand: 

- Caracteristici: 
- Felul curentului în circuitul de comand: 
- Tensiunea, V: 
- Frecvena, Hz: 
- Tipul automatului de protecie: 

2- Acceler ri maxime admise, m/s: 
2- Decelerri maxime admise, m/s: 

 
3.10 Instala ii şi dispozitive de securitate 
 
3.10.1  Instalaii şi dispozitive de securitate pentru evitarea sau semnalizarea automat 
a deraierii cablului tractor de pe role: 

- Dispozitive mecanice: 
• Tipul: 
• Locul de amplasare: 

- Instalaia electric  : 
• Locul de amplasare: 

- Circuitul de control: 
• Felul curentului: 
• Tensiunea, V: 
• Frecvena, Hz: 

 
3.10.2   Ghidajele pentru vehicule în staii: 

- Tipul constructiv: 
- Locul de amplasare: 
- Înclinarea transversal: 

 
3.10.3   Dispozitive pentru controlul automat al vitezei: 

- Num rul dispozitivelor: 
- Tipul constructiv: 
- Locul de montare: 
- Viteza la care intr în funciune: 

• Semnalizare: 
• Blocare: 
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ANEXA  A6 (continuare) 
 

3.10.4 Limitatoare automate (mecanice) de sfârşit de curs pentru vehicule, 
contragreut i, c rucioare de întindere: 
 

Felul limitatorului   Vehicule Contragreuti C rucioare de întindere
Tipul    Electrice   

  Locul de 
amplasare 

 

Tipul    Mecanice  
  Locul de 

amplasare 
 

 
3.10.5 Dispozitivul cu program prestabilit: 

- Tipul constructiv: 
- Locul de montare: 
 

3.10.6 Instalaia de paratrsnet: 
- Tipul: 
- Locul de amplasare: 
 

3.10.7 Alte instalaii şi dispozitive de securitate: 
- Tipul: 
- Locul de amplasare: 

 
3.11 Instala ii de semnalizare şi telecomunicaie 
 
3.11.1  Instalaia de semnalizare: 
 

Felul  Caracteristici De 
exploatare

De  De  De 
deranjamente semnalizrii avertizare avarie  

Tipul liniei     
(aerian, îngropat)
Felul curentului      
Tensiunea, V      

Semnaliza
re 

acustică 
Frecvena, Hz      
Tipul liniei      
(aerian, îngropat)
Felul curentului      
Tensiunea, V      

Semnaliza
re 

optică 
Frecvena, Hz      

 
3.11.2 Instalaia telefonic  : 

- Tipul liniei (aerian, îngropat): 
- Locul de amplasare a aparatelor telefonice: 
 

3.11.3 Alte instalaii de  telecomunicaie: 
- Felul instalaiei: 
- Locul de amplasare: 
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ANEXA A6 (continuare) 
 

3.12   Alte probe, încercri, examin ri, m sur ri * ) 
 
* ) Se completeaz în cazul efecturii altor încercri şi m sur ri determinate de 
particularit ile constructive ale instalaiei de transport pe plan înclinat, ca de exemplu: 
încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor 
etc. 

 
3.13    Concluzii  
 
Se  certific  cele ce urmeaz: 
 

1) Instalaia de transport pe plan înclinat a fost executat în conformitate cu 
prevederile prescripiei tehnice ............................................, standardele şi 
celelalte normative în vigoare. 
 

2) La verific rile efectuate s-a constatat c instalaia de transport pe plan înclinat 
corespunde prescripiei tehnice indicate mai sus şi documentaiei tehnice de 
execuie şi montaj. 

 
3) Încerc rile sub sarcin ale instalaiei de transport pe plan înclinat au fost 

efectuate cu rezultate corespunztoare, dup cum urmeaz…………………….. 
………...................................................................................................................
............…………………………….…………………………………………...... 

În conformitate cu prescripia tehnic  indicat  mai sus s-au efectuat urmtoarele 
încerc ri ale instalaiei de transport pe plan înclinat : ………………………………….. 
.........................................................…………………………………………………….. 

 
4) Instalaia de transport pe plan înclinat corespunde pentru funcionarea în 

condi ii de securitate la parametrii indicai în prezenta carte. 
 
5) Prezenta carte conine ...... file. 

 
Director (sau împuternicitul su) 
.................................................... 
(numele, prenumele, semntura şi         

ştampila) 
 
 
Data ..............anul...............    Şeful compartimentului de  

  control tehnic de calitate  
.................................................... 
(numele, prenumele, semntura) 

 
 

Responsabil tehnic autorizat de  
         ISCIR–INSPECT  
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.................................................... 
(numele, prenumele, semntura) 

ANEXA A6 (continuare) 
 

3.14     Anexe obligatorii 
 
3.14.1  BREVIAR DE CALCUL: 
 

a) Dimensionarea cablurilor: tractor, de frânare, de compensaie, de întindere, 
telefonic, de semnalizare şi blocare. Verific rile se vor referi la coeficienii 
de securitate, raportul între sarcina concentrat şi seciunea metalic a 
cablului respectiv; 

b) Tabelul cu rezultatele calculelor de trasare a liniei; 
c) Calculul puterii de antrenare, inclusiv verificarea aderenei cablului pe roata 

de antrenare. 
 

3.14.2   DESENUL TIP DE ANSAMBLU 
 
Se va anexa desenul tip de ansamblu complet întocmit conform modelului din 
anexa A7. 
 

3.14.3  PROCESE–VERBALE, BULETINE DE ÎNCERCRI, CERTIFICATE DE  
CALITATE ŞI ALTE ACTE 

 
3.14.3.1 Proces–verbal privind rodajul instalaiei încheiat între unitatea constructoare 

şi beneficiar (unitatea dein toare). 
 
3.14.3.2 Proces–verbal al încercrilor de cas încheiat între unitatea constructoare şi 

beneficiar (unitatea dein toare). 
 
3.14.3.3 Certificatul (certificatele) de calitate privind lucrrile de construcii aferente 

instalaiei de transport pe plan înclinat (staii, fundaii). Certificatele se 
elibereaz de c tre unit ile care au executat lucrrile respective. 

 
3.14.3.4 Buletin de msur ri electrice ale rezistenelor prizelor de legare la pmânt, 

inclusiv ale conexiunilor, rezistenelor de izolaie ale conductoarelor, 
motoarelor şi aparatajului electric şi ale aparatajului electric de protecie. 

 
3.14.3.5 Buletin de msur ri privind cotele fundaiilor, cotele la cablu, staii, 

contragreutate, inclusiv privind masa contragreutii verificat  dup  montaj. 
 
3.14.3.6 Buletin cuprinzând rezultatele controlului nedistructiv al elementelor 

instalaiei de transport pe plan înclinat pentru care prin documentaia tehnic  
s-au prevzut asemenea controale. 

 
3.14.3.7 Certificatele de calitate (copii) privind cablurile instalaiei şi elementele de 

leg tur  sau înndire a cablurilor. 
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ANEXA  A6 (continuare) 
 
3.14.3.8 Certificatele de calitate privind execuia organelor şi elementelor principale 

ale instalaiei: 
- Grupul de antrenare (reductor, frâne, roi, motoare, aparataj electric etc.); 
- Dispozitive de întindere (roi, tije, pl ci de baz etc.); 
- Vehicule (elemente de suspendare, cadrul de rezisten etc.); 
- Structura de rezisten: la staii, confecii metalice, fundaii etc. 

 
3.14.3.9 Buletin de verificare metrologic a aparatelor de msurare şi control ale 

instalaiei de transport pe plan înclinat. 
 
3.14.3.10 Act cu m sur rile privind paralelismul, perpendicularitatea, înclinarea şi 

coaxialitatea roilor de antrenare, întoarcere, deviere, susinere etc. din staii. 
 
3.14.3.11 Act cu m sur rile (încerc rile) privind simularea ruperii cablului tractor. 
 
3.14.3.12 Act cu m sur rile (încerc rile) privind rezistena la alunecare pe cablul de 

frânare a flcilor frânei c ruciorului vehiculelor. 
 
3.14.4 INSTRUC IUNI DE MONTAJ 
 

Se vor anexa  instruciunile  de montaj şi de încercri sub sarcin, în 
conformitate cu prevederile prescripiei tehnice (calea de rulare, grupul de antrenare, 
dispozitivele de întindere, dispozitivele de prindere a vehiculelor la cablul tractor etc.) 
 
3.14.5 INSTRUC IUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTRE INERE 
 

a) Descrierea funcion rii instalaiei; 
b) Norme specifice de exploatare (normal, în caz de chiciur şi z pad , în caz 

de deranjamente); 
c) Norme de protecie a muncii şi m suri de paz contra incendiilor, specifice 

instalaiei; 
d) Revizii zilnice, spt mânale, lunare, semestriale, revizia general (anual ); 
e) Instruciuni specifice de întreinere (cabluri, vehicule, echipamente 

mecanice, grup de antrenare); 
f) Schema de ungere cu indicarea lubrifianilor, locurilor de ungere, 

periodicitatea şi modul în care trebuie s se efectueze ungerea; 
g) Lista defectelor posibile şi modul de depistare şi înl turare operativ;  
h) Recomandri de depanri în caz de urgen; 
i) Lista pieselor de schimb şi desenele pieselor de uzur, inclusiv lista 

rulmenilor; 
j) Lista sculelor, aparatelor, dispozitivelor, utilajelor şi persoanelor necesare 

între inerii, reviziei, reparrii, exploat rii şi verific rii instalaiei de 
transport pe plan înclinat; 

 
 
 

 97



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

 
 

ANEXA  A6 (sfârşit) 
 

3.14.6 INSTRUC IUNI  PENTRU  VERIFIC RI  TEHNICE  PE  PARCURSUL  
EXPLOAT RII  INSTALA IEI DE TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT 

 
Acestea se vor elabora în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice şi vor avea 
urm torul coninut: 
 

a) lista elementelor portante care preiau fore transmise de cabluri sau sarcini 
utile ale vehiculelor. Lista se va întocmi, pe cât posibil, tabelar, având 
elementele grupate pe ansamble, subansamble, metode de examinare 
(distructiv  , nedistructiv) etc., din care  s rezulte: 

- num rul desenului de ansamblu sau subansamblu; 
- simbolul şi denumirea elementului; 
- periodicitatea verificrii; 
- metode de examinare (distructiv, nedistructiv, cu tehnica de lucru şi 

criteriile de acceptare); 
- meniuni cu privire la scoaterea din uz ,dup caz; 
- observaii. 

 
b) explicitarea unor verificri care nu pot fi redate sub form tabelar. 

În cazul elementelor (repere, ansamble sau subansamble) pentru care exist prevederi 
de verificare tehnic şi criterii de scoatere din uz  în prescripia tehnic  (cabluri) sau în 
documentele de evaluare şi certificare se va face trimitere la acestea fr  alte detalieri. 

 
3.14.7 LISTA PERSONALULUI MINIM DE EXPLOATARE A INSTALA IEI DE 

TRANSPORT PE PLAN ÎNCLINAT  ÎN CONDIII DE SECURITATE 
 
NOTE :   Cu privire la întocmirea şi inerea la zi a cr ii tehnice a instalaiei: 

1 Cartea instalaiei de transport pe plan înclinat se întocmeşte de ctre unitatea 
constructoare pe baza datelor din documentaia tehnic  şi a celorlalte 
documente primite sau întocmite pe parcursul construirii, rodajului şi a 
încerc rilor de cas. 

2 Beneficiarul şi proiectantul au obligaia de a pune la dispoziia unit ii 
constructoare documentele de care dispun, necesare întocmirii cr ii tehnice 
a instalaiei în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice. 

3 Toate documentele întocmite cu ocazia reviziilor, reparaiilor şi a altor 
lucr ri efectuate la instalaii de transport pe plan înclinat se vor aduga la 
carte, pe baza unui borderou separat (deschis) inut la zi de ctre dein torul 
instalaiei. 
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ANEXA A7  
 

DESENUL TIP DE ANSAMBLU 
(CON INUT) 

 
Desenul tip de ansamblu pentru instalaiile de transport pe plan înclinat destinate 
transportului de materiale trebuie s aib  urm torul coninut: 
 

A    Piese scrise: 
1 Date generale cu privire la instalaie cuprinzând: 

- denumirea şi tipul instalaiei de transport pe plan înclinat; 
- beneficiarul instalaiei de transport pe plan înclinat; 
- proiectantul instalaiei de transport pe plan înclinat. 

 
2    Condiii tehnice de instalare: 

- zona şi locul de montare a instalaiei de transport pe plan înclinat, cu 
descrierea sumar a traseului; 

- traversri, paralelisme, intersecii, balizare, poduri, viaducte, ziduri de 
sprijin şi interdic ii de acces; 

- c i de acces în zon; 
- temperatura minim de lucru. 
 

3     Caracteristicile tehnice principale ale instalaiei, cuprinzând: 
- lungimea şi diferena de nivel a traseului; 
- ecartamentul cii de rulare; 
- înclinarea maxim, medie şi minim  a c ii de rulare; 
- capacitatea orar de transport; 
- viteze: 

• nominal ; 
• de revizie; 

- tipul şi capacitatea vehiculului; 
- grupul de antrenare (tip, putere, sistem de frânare): 

• principal; 
• de rezerv; 

- cablurile instalaiei de transport pe plan înclinat (tip, coeficient de 
securitate, sisteme de întindere): 

• de frânare; 
• tractoare; 
• de compensaie; 
• de întindere; 
• telefonice; 
• de semnalizare; 
• de blocaj; 
• auxiliare; 

- ro i, role, tamburi etc.; 
- rapoartele dintre diametrul cablului şi diametrele sau razele elementelor 

respective; 
- felul şi amplasarea comenzii; 

 99



PT R 16–2003                                                                                                                   . 

 
 

ANEXA A7 (continuare) 
 

- staii: 
• tip constructiv; 
• coeficient de securitate la stabilitate; 
• gradul seismic de calcul; 

- vehicule: tip, capacitate de transport, dimensiuni, echipamente, 
coeficieni de securitate; 

- instalaii şi dispozitive de securitate: 
• tipul, amplasarea şi rolul lor; 

- instalaii de semnalizare şi telecomunicaie: 
• tipul, amplasarea şi rolul lor; 

 
4 Lista elementelor de rezisten ale construciilor metalice şi ale 

echipamentului mecanic din structura de rezisten (de calcul) a instalaiei de 
transport pe plan înclinat cu indicarea denumirii şi num rului de desen de 
ansamblu unde pot fi gsite, marca şi calitatea oelului, standardul sau 
norma, felul şi volumul verific rilor, analizelor, încercrilor şi controalele 
distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin documentaia tehnic . 

 
5 Lista sudurilor de rezisten ale construciilor metalice din structura de 

rezisten  (de calcul) a instalaiei de transport pe plan înclinat cu indicarea 
simbolului sudurii conform standardului, numrului de desen de ansamblu 
unde pot fi gsite, a materialelor de baz şi pentru sudare (de adaos) cu 
marca şi standardul respectiv, felul şi volumul de verificare, încercrile şi 
controalele distructive şi nedistructive cu rezultatele impuse prin 
documentaia tehnic  şi procedeul de sudare omologat. 

 
6 Lista dispozitivelor de securitate şi a contactelor electrice de securitate. 

În cadrul acestei liste se vor evidenia urm toarele: 
- denumirea ; 
- num r desen, standard, cod sau norm intern ; 
- desenul unde se gseşte amplasat, cu simbolul respectiv; 
- num rul de buc i şi, dup  caz, numrul declaraiei de conformitate. 

 
7 Tabelul de reglaje care va cuprinde reglajele stabilite pentru releele de timp, 

releele termice şi eventual cele electromagnetice de curent maximal şi cele 
de tensiune minim. Tabelul va cuprinde şi motoarele cu proteciile aferente, 
mecanismul antrenat, tipul motorului, puterea (kW), DA (%), rotaia 
(rot/min)., siguranele fuzibile, valoarea de reglaj a releelor maximale şi 
termice şi, dup  caz, a timpului de acionare a releelor de timp. 

 
8 Descrierea de principiu a funcion rii instalaiei de transport pe plan înclinat 

(grup de antrenare şi frânare, comanda instalaiei, dispozitive de securitate). 
 

9 Alte date: 
- m sur ri  şi încerc ri în timpul execuiei şi probelor de cas; 
- marcarea (dimensiuni , coninut şi loc de amplasare);  
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ANEXA  A7 (continuare) 
 
- instruciuni specifice privind funcionarea instalaiei de transport pe plan 

înclinat în condiii de securitate (altele decât cele prevzute în prescripia 
tehnic ). 

 
10 Borderoul desenului tip de ansamblu coninând toate piesele scrise şi 

desenate ale acestuia. 
 

B       Piese desenate: 
 

1 Traseul instalaiei de transport pe plan înclinat, planul de situaie şi profilul 
longitudinal cu reprezentarea urmtoarelor elemente: 

- amplasarea în plan a staiilor; 
- ecartamente; 
- spaii de securitate, în profil transversal; 
- gabarite de liber trecere fa  de teren, în profil longitudinal; 
- poduri, viaducte, ziduri de sprijin etc. 
 

2 Staii, plan şi seciune prin spaiile tehnologice ale staiilor din care s 
rezulte: 

- amplasarea grupurilor de antrenare şi a sistemelor de întindere a 
cablurilor, precum şi a postului de comand şi a panourilor electrice; 

- gabarite de liber trecere a vehiculelor; 
- spaii de securitate şi de circulaie; 

 
3 Vehicule, desenul de ansamblu din care s rezulte: 

- dimensiunile de gabarit exterioare şi interioare; 
- sistemul de fixare a cablului tractor şi sistemul de rulare pe cale; 
- sistemul de frânare pe calea de rulare sau pe cablul de frânare; 
- elemente de rezisten ale suspensiei vehiculului; 
- enumerarea instalaiilor, dispozitivelor, echipamentelor şi aparatelor 

cu care se doteaz vehiculul. 
 

4 Grupuri de antrenare, desene de ansamblu şi, dup  caz, şi de subansamblu, 
din care s rezulte: 

- principalele caracteristici funcionale şi dimensionale; 
- schemele cinematice; 
- schemele hidraulice şi pneumatice; 
- sistemul de frânare; 
- sistemul de ungere; 
- ansamblul roilor de antrenare, deviere şi susinere. 
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ANEXA A7 (sfârşit) 
 

5 Scheme electrice de principiu pentru: 
- instalaia de alimentare (de for); 
- instalaia de comand; 
- instalaiile de semnalizare, blocare, telecomand, telecomunicaie şi 

iluminat; 
- instalaia de protecie; 
- pozarea aparatelor şi a elementelor electrice pe panouri, în dulapuri, 

în şi pe pupitrul de comand; 
 

În scheme vor fi indicate tensiunile de exploatare ale circuitelor electrice şi 
prin legend se vor evidenia principalele elemente ale schemei. Tot aici se vor 
evidenia şi întreruptoarele de pe circuitul de alimentare precum şi m surile de 
protecie a instalaiilor electrice, conform normativelor şi standardelor în 
vigoare. 

 
6 Schema comenzilor 

Schema va cuprinde toate comenzile care se pot efectua de la postul 
(posturile) de comand precum şi, dup  caz, indicarea mişc rilor şi a sensurilor 
acestora. 
 
7 Desenele de ansamblu ale manşoanelor. 

 
8 Desenele de ansamblu ale sistemelor de întindere a cablurilor. 
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ANEXA B 
 

Con inutul documenta iei pentru ob inerea/reactualizarea autorizaiei  
pentru construirea (montarea) sau repararea instalaiilor de transport pe plan 

înclinat  
 

Documentaia se întocmeşte de ctre agenii economici care efectueaz lucr ri de 
construire (montare) sau reparare a instalaiilor de transport pe plan înclinat şi se 
înainteaz la ISCIR–INSPECT IT. 

Documentaia va conine un memoriu tehnic în care se vor preciza urmtoarele: 
a) felul lucr rilor (construire, montare, reparare); 
b) domeniul autorizaiei;  
c) calitatea principalelor materiale de baz folosite (conform grupelor din 

prescripiile tehnice în vigoare);  
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baz ce vor fi utilizate, cu 

precizarea pentru fiecare grup a limitelor de grosime pentru evi (conform 
prevederilor prescripiilor tehnice în vigoare);  

e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi 
executate şi pozi iile de sudare folosite; 

f) eficiena metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructiv din dotare, 
pentru punerea în eviden a eventualelor defecte ce ar putea s apar  în execuie în 
persoanele de baz şi îmbin rile sudate funcie de calitatea şi grosimea acestora, 
precum şi a procedurilor de sudare aplicate; 

g) punctele de control pe fluxul de montare sau reparare; 
h) numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru 

verificarea lucrrilor de construire (montare) şi/sau reparare a instalaiilor de transport 
pe plan înclinat precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul 
economic s fie autorizai de c tre ISCIR–INSPECT IT; 

i) decizia de numire a personalului conform anexei G. 
 
La memoriul tehnic se vor ataşa documente care vor preciza: 
a) dotarea cu utilaje de execuie, conform datelor din tabelul 1; 
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2; 
c) metodele folosite pentru verificarea calitii lucr rilor executate, precum şi 

dotarea cu laborator de efectuare a examinrilor nedistructive (autorizat de ISCIR–
INSPECT) şi laborator de efectuarea încercrilor mecanice, tehnologice, metalografice 
şi analize chimice (autorizat de ISCIR–INSPECT). În cazul în care agentul economic 
nu dispune de laboratoare proprii se va anexa o copie dup contractul de colaborare 
încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT pentru efectuarea 
examin rilor; 

d) dotarea cu standuri pentru încercri şi verific ri, conform datelor din tabelul 
3; 

e) preg tirea şi activitatea practic în domeniu a personalului de execuie şi 
control, conform datelor din tabelul 4; 

f) natura şi volumul lucr rilor efectuate în colaborare cu ali ageni economici, 
conform datelor din tabelul 5. 
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ANEXA B (continuare) 
 

Tabelul 1 
Tipul (marca) şi 
caracteristicile 

principale¹

Nr. 
crt. 

Utilajul pentru execuie Observaii 
)

1 T iere:   
a) foarfeci; 
b) ghilotine; 
c) aparate oxiacetilenice; 
d) aparate cu plasm; 
e) alte maşini şi aparate. 

2 Formare:   
a) îndoire; 
b) ambutisare; 
c) maşini de îndoit; 
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului 

la table şi evi; 
e) maşini de mandrinat evi; 
f) maşini unelte. 

3 Sudare:   
a) convertizoare; 
b) transformatoare; 
c) tractoare de sudare; 
d) aparatur WIG, TIG sau MIG; 
e) maşini de sudat prin rezisten a evilor; 
f) aparate pentru sudare în baie de zgur. 

4 Tratamente termice:   
a) cuptoare; 
b) instalaii de tratament local; 
c) dispozitive de preînclzire înainte de sudare. 

 
¹) Pentru utilajul de sudare se va meniona, dup caz, aparatura de stabilire, msurare şi reglare a 
parametrilor regimului de sudare. 
 

Tabelul 2 
Nr. 
crt. 

Procedeul 
de sudare 

Tipul 
îmbin rii 

Nr. fişei de 
omologare 

agent 
economic/ 

Grupa de 
o eluri 

acoperit  
de fişa de 
omologare 

Grupa de 
grosimi şi 
diametrul 
acoperite 
de fişa de 
omologare 

Pozi ia de 
sudare 

Observaii 

ISCIR 

        
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 104



                                                                                                                    PT R 
16–2003                                                                                            

 
 

ANEXA B (sfârşit) 
             
Tabelul 3 

Tipul (marca) şi nr. 
buc i; 

caracteristicile 
principale 

Nr. 
crt. 

Utilajul pentru verificare şi control Observaii 

1 Pentru msurarea şi verificarea dimensiunilor:   
a) dispozitive pentru msurarea diametrelor şi 

ovalit ii; 
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma 

geometric; 
c) calibre pentru verificarea filetelor; 
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea 

paralelismului, denivelrilor, verticalit ii; 
e) aparate şi dispozitive pentru msurarea 

deformaiilor. 
2 Standuri pentru rodaje la mecanisme   
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor   
4 Standuri pentru încercri, echipamente cu aparatur 

de m surare şi control, în conformitate cu prevederile 
prescripiilor tehnice ISCIR şi normele de fabricaie: 

  

a) la presiune hidraulic; 
b) la presiune pneumatic; 
c) sub sarcin; 
d) a componentelor de securitate. 

 
Tabelul 4 

Nr. 
crt. 

Personalul de execuie nominalizat Specialitatea¹) Num r Observaii  

1 Sudori autorizai    
2 Personal pentru examinri nedistructive, 

din care: 
   

- ingineri; 
- tehnicieni; 
- operatori. 

 
¹)  Pentru sudori se va meniona specialitatea conform prevederilor prescripiilor tehnice în vigoare. 
 

Tabelul 5 
Nr. 
crt. 

Natura 
colabor rii 

Lucr rile cuprinse în 
contractul de colaborare şi 
felul în care se realizeaz 

Denumirea agentului 
economic cu care se 

efectueaz colaborarea 

Observaii 
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ANEXA C 
 
 
 
 
 

Registru pentru evidena lucr rilor de construire (montare)  
a instala iilor de transport pe plan înclinat 

 
Nr. 
crt. 

Felul şi 
tipul 

instalaiei 

Agentul 
economic 

constructor 
(denumire 
şi sediu) 

Documentaie
de execuie 
(unitatea 

proiectant , 
nr. şi data)

Nr. şi data 
actului de 
certificare

Parametrii 
instalaiei 

De in torul 
instalaiei 
(denumire 
şi sediu) 

Proces– 
verbal de 
recepie 
(nr. şi 
data) 

Obs. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Registru pentru evidena lucr rilor de reparare  
a instala iilor de transport pe plan înclinat 

 
Docu-
menta- 

ie de 
execuie 
(unita-

tea 
proiec-
tant , 
nr. şi 
data) 

Nr. şi 
data 

actului 
de 

certifi-
care 

Parame-
trii 

instala-
iei 

De in -
torul 

instala-
iei 

(denu-
mire şi 
sediu) 

Elemen-
te 

reparate 
sau 

înlocuite;
caracte-
risticile 

lor 
construc-

tive 

Proces– 
verbal de 
recepie 
(nr. şi 
data) 

Nr. 
crt. 

Felul şi 
tipul   

instala-
iei 

Agentul 
economic 
construc-

tor 
(denumire 
şi sediu) 

Num -
rul şi 
anul 

fabrica-
iei; 

num -
rul 

autori-
za iei 

de 
func io-

nare 

Obs.
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ANEXA D 
 

INSPEC IA 
TERITORIAL ………………………
………………………………………. 

ROMÂNIA 
Proces–verbal Inspecia de stat pentru controlul 

de verificare tehnic  cazanelor, recipientelor sub 
presiune şi instalaiilor de ridicat 

Adresa………………………………. 
nr. ……………. 

Telefon……………………………….
- ISCIR - 

Fax……………………………………
 
Încheiat astzi ……………… cu ocazia ……………… efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi 

Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi prescripiilor 
tehnice, Colecia ISCIR, la ……………………………………………………. tip………………………….. 
cu numrul de fabricaie/inventar …………… şi cartea instalaiei nr. ………… având parametrii ultimei 
verific ri………………………………………………………………….……….……………………………..
…………………………………………….. ………………. …………………………………………………..           
 Denumirea agentului economic …….………………………………………………… din localitatea 
………………………. str. …………………………………… nr. …….. jude/sector ……………………. 
cod fiscal …………… . 
 Verificarea s-a efectuat la ………………………………… din localitatea ………………… str. 
………………………..…….  nr. ……..  jude/sector …….………………….. 
 Subsemnatul¹) ………………………………………… am constatat urmtoarele: ….……………… 
……………………………………………………………………………..…………………….………………
.……………………………………………………………………..……………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………..………
.………………………………………………………………………………………………………..…………
.………………………………….…………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………….…………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………. 
 Am dat urmtoarele dispoziii: ..…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..
………….…….…………………………………………………………………………………………………
……….….………………………………..……………………………………………………………………..
…………….……………………………………………………………………………………………………..
……….…….…………………….………………………………………………………………………………
…….……….…………………………………………………………….……………………………………… 

) Dup  aceast verificare s-a admis² …………………………………………………………………. 
…………………………………..………………………………....………………………..………………….
………………………………………………………………………. …………………………………………. 
 Scadena urm toarei verific ri se fixeaz la data de ………..………………………………………… 
 Pentru aceast verificare se va plti suma de …..……………… lei de ctre…………………….. 
…………………………… din localitatea ……………………… str. ……………………………… nr. …… 
jude/sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca……………………  filiala 
…………………………… 
 
                                                                                       Am luat la cunoştin             
 
Organ de                           Directorul agentului                      Responsabil cu                Delegatul agentului 
verificare                                economic sau                           supravegherea şi              economic montator, 
                                              delegatul su                             verificarea tehnic                    reparator 
 
……………                         ………………                               ………………                       …………… 
…………                               ……………                                   ……………                           ………… 

 
¹) Funcia, numele şi prenumele. 
²) Se vor înscrie parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia. 
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ANEXA E 
 

 
Con inutul documenta iei pentru ob inerea/reactualizarea autorizaiei de 

func ionare a instala iilor de transport pe plan înclinat 
 

Documentaia se întocmeşte de ctre dein tor sau de ctre utilizator şi se 
înainteaz la ISCIR–INSPECT IT. Documentaia trebuie s conin  un memoriu tehnic 
în care se vor preciza urmtoarele: 

 
a) tipul instalaiei pentru care se solicit autorizarea, conform tabelului de 

mai jos: 
 

Nr. 
înregistrare la 

ISCIR–
INSPECT IT 

Felul şi tipul 
instalaiei 

Parametrii 
func ionali

Seria şi 
num rul de 
fabricaie 

Productorul 
instalaiei 

Locul de 
func ionare 

Observaii

       
 

b) numele şi prenumele RSVTI din cadrul societii de in toare şi 
num rul autorizaiei; 

 
c) dotarea cu aparate, dispozitive şi sarcini pentru efectuarea probelor şi 

încerc rilor la punerea în funciune, dup remontare şi la verific rile 
tehnice periodice la scaden; 

 
d) personalul de exploatare calificat şi autorizat (numele, prenumele, 

func ia şi num rul autorizaiei); 
 

e) personalul de deservire (numele, prenumele, funcia şi specialitatea); 
 

f) personalul pentru întreinere şi revizie (numele, prenumele, funcia). 
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ANEXA F 
 

EVIDEN A INSTALA IILOR 
 
Num r de 

înregistrare 
Denumirea 
instalaiei, 
parametrii 
principali 

Locul 
func ion rii 
instalaiei 

(localitatea, 
strada, nr., 

sector, jude) 

Num r de 
fabricaie sau 
inventar/ an 
de fabricaie 

Unitatea 
constructoare 

Proces- 
verbal/ 

autorizaie 
de 

func ionare/ 

Scadena 
urm toarei 
verific ri 

Observaii  

data 
autoriz rii 
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ANEXA G 
 

Model pentru decizia de numire a personalului tehnic pentru construirea 
(montarea) şi/sau repararea instalaiilor de transport pe plan înclinat, precum şi 
a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic s fie autoriza i 

de ISCIR–INSPECT IT 
 

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC 
 

D E C I Z I A   NR. …………….. 
din ……………… 

 

Unitatea ……………………………………………………… reprezentat prin 
…………………………... manager (director), 

Având în vedere legislaia cu privire la funcionarea în condiii de securitate a 
instalaiilor de transport pe plan înclinat, prin care unitile constructoare, montatoare 
şi reparatoare sunt obligate s numeasc personal tehnic (ingineri, subingineri şi 
maiştrii de specialitate) în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor, care s fie 
autorizat de ISCIR–INSPECT în vederea aplicrii m surilor prevzute de prescripiile 
tehnice, 

 
D E C I D E : 

 
1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… 

având funcia de ……………………………………………….., începând cu data de 
………………. se numeşte responsabil cu verificarea lucrrilor de montare (reparare 
sau montare şi reparare) la instalaiile de transport pe cablu pentru materiale din cadrul 
……………………………………., urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT. 

2  Responsabilul cu verificarea lucrrilor de montare (reparare sau montare şi 
reparare) la instalaiile de transport pe cablu pentru materiale este obligat s cunoasc 
şi s  respecte întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi prescripiilor tehnice, 
sarcinile acestuia fiind cele care rezult din prescripiile tehnice specifice, Colecia 
ISCIR. 

3  Activitatea responsabilului cu verificarea lucrrilor de montare (reparare sau 
montare şi reparare) la instalaiile de transport pe cablu pentru materiale va fi 
coordonat şi îndrumat  din partea conducerii de ……………...……..……………….., 
care r spunde împreun cu acesta de luarea msurilor pentru aplicarea legislaiei în 
vigoare şi a prescripiilor tehnice. 

4  Înc lcarea obligaiilor prev zute de prescripiile tehnice specifice, Colecia 
ISCIR, atrage, dup caz, r spunderea disciplinar, material , civil  sau penal a celor 
vinovai. 

5  Prezenta decizie anuleaz decizia anterioar nr. ………… din ……………. 
şi devine definitiv  dup  autorizarea responsabilului de ctre ISCIR–INSPECT IT. 
 
 

MANAGER      OFICIUL JURIDIC 
      Numele şi prenumele     Numele şi prenumele 

      (Semnătura şi ştampila)                       (Semnătura) 
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ANEXA H 
 

Model pentru decizia de numire a responsabilului cu supravegherea  
şi verificarea tehnic  a instala iilor de transport pe plan înclinat,  

propus de agentul economic s fie autorizat de ISCIR–INSPECT IT 
 
 

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC 
 

D E C I Z I A   NR. …………….. 
din ……………… 

 
Unitatea ………………………………………………………. reprezentat prin 

…………………………... manager (director), 
Având în vedere legislaia cu privire la funcionarea în condiii de securitate a 

instalaiilor de transport pe plan înclinat, prin care unitile care folosesc aceste 
instalaii sunt obligate s numeasc personal tehnic (ingineri, subingineri şi maiştrii de 
specialitate) în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor, care s fie autorizat de 
ISCIR–INSPECT IT în vederea aplicrii m surilor prevzute de prescripiile tehnice, 

 
D E C I D E : 

 
1 Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… 

având funcia de ……………………………………………….., începând cu data de 
………………. se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a 
instalaiilor de transport pe cablu pentru materiale din cadrul ………………………… 
……………………………………., urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT IT. 

2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor de transport 
pe cablu pentru materiale este obligat s cunoasc şi s  respecte întocmai prevederile 
legislaiei în vigoare şi prescripiile tehnice, sarcinile acestuia fiind cele care rezult 
din prescripiile tehnice specifice, colecia ISCIR. 

3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnic a 
instalaiilor de transport pe cablu pentru materiale va fi coordonat şi îndrumat  din 
partea conducerii de ……………………...……………….., care rspunde împreun cu 
acesta de luarea msurilor pentru aplicarea legislaiei în vigoare şi a prescripiilor 
tehnice. 

4 Înc lcarea obligaiilor prev zute de prescripiile tehnice, colecia ISCIR, atrage, 
dup  caz, r spunderea disciplinar, material , civil  sau penal a celor vinovai. 

5 Prezenta decizie anuleaz decizia anterioar nr. ………… din ……………. şi 
devine definitiv  dup  autorizarea responsabilului de ctre ISCIR–INSPECT IT. 
 
 

MANAGER      OFICIUL JURIDIC 
      Numele şi prenumele     Numele şi prenumele 

      (Semnătura şi ştampila)                       (Semnătura) 
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ANEXA I  
 

Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaii de  
transport pe plan înclinat 

 
I.1  Persoanele care manevreaz instalaii de transport pe plan înclinat, denumite în 
continuare „mecanici trolişti”, trebuie s  fie autorizate în conformitate cu prevederile 
prescripiei tehnice. 

 
I.2  ISCIR–INSPECT IT elibereaz autorizaia de mecanic trolist manevranilor de 
la mecanismele de antrenare ale instalaiilor de transport pe plan înclinat. 
 
I.3 Nu este necesar autorizarea de ctre ISCIR–INSPECT IT, fiind suficient 
numai instruirea de ctre unitatea dein toare, a personalului de deservire pentru 
instalaii de transport pe plan înclinat. 

Rezultatele instruirii se vor înscrie în fişa de protecie a muncii. Aceste 
consemnri constituie permis de lucru pe perioada de valabilitate a instructajului şi 
sunt emise sub unica responsabilitate a dein torului. 

Unitatea dein toare va fi verificat anual de ctre ISCIR–INSPECT IT cu 
privire la conformitatea instructajelor efectuate cu prevederile prescripiilor tehnice 
specifice, Colecia ISCIR. 

 
I.4 Persoanele care urmeaz s  susin  examenul de autorizare ca mecanic trolist  

pentru instalaii de transport pe plan înclinat trebuie s  îndeplineasc urm toarele 
condi ii: 

a) s  aib  vârsta de cel puin 18 ani împlinii; 
b) s  fac  dovada unei minime pregtiri profesionale în activitatea operativ 

pentru care solicit autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT sau într–o 
activitate operativ înrudit  din domeniu; 

c) s  fie apte din punct de vedere medical, pentru a putea practica activitatea 
operativ  de mecanic trolist pentru instalaii de transport pe plan înclinat; 

d) s  fac  dovada c au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizrii 
de c tre ISCIR–INSPECT IT, organizate în conformitate cu prevederile din 
anexa J; 

e) s  aib  un stagiu de practic de minim 200 ore ca ajutor al unui mecanic 
trolist autorizat pentru instalaii de transport pe plan înclinat. 

 
I.5 Personalul de deservire pentru instalaii de transport pe plan înclinat trebuie s 
fie calificat în specialitatea mecanic , electromecanic  sau alte specialiti înrudite. 

Personalul de deservire pentru instalaii de transport pe plan înclinat este: 
- revizor de linie; 
- revizor de vehicule; 
- electrician (electronist) întreinere şi revizie; 
- matisor; 
- cupl tori şi decupl tori de vehicule; 
- manipulani pentru vehicule; 
- şeful instalaiei. 
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ANEXA I (continuare) 
 
 

 
PROGRAMA ANALITIC  

 
pentru cursul de pregtire în vederea autorizrii mecanicilor trolişti 

de la instalaii de transport pe plan înclinat 
 

Num rul orelor de predare Partea teoretic şi practic  
Teoretic  Practic  

a) Descrierea şi clasificarea instalaiilor de transport pe 
plan înclinat şi a mecanismelor de antrenare 

22 2 
  

b) Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv instalaiile 
hidraulice pentru antrenare şi frânare 

50 20 

c) Echipamentul electric şi de automatizare a 
instalaiilor de transport pe plan înclinat 

35 15 

d) Dispozitive de securitate la instalaii de transport pe 
plan înclinat 

30 12 
  
  - Limitatori de sfârşit de cursă 

- Limitatori de viteză 
- Circuitul electric de semnalizare şi de blocare etc. 

g) Dispozitive de frânare 10 10 

h) Cabluri (materiale, construcie, modul de îmbinare, 
uzura permis, metode de verificare şi între inere 
etc.) 

10 6 
  
  

i) Dispozitive de fixare a vehiculelor 10 10 
j) Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de 

antrenare a instalaiilor de transport pe plan înclinat 
25 25 
  
  - Punerea în funcţiune 
  - Manevre permise şi nepermise 
  - Organizarea exploatării; Registrul de supraveghere 

  - Cauzele deranjamentelor şi înlăturarea acestora 
k) Între inerea, revizia, repararea şi verificarea tehnic 

oficial  a instalaiilor de transport pe plan înclinat 
15 10 
  
  - Întreţinerea  
  - Revizia   

- Repararea 
- Verificarea tehnică oficială; Autorizarea de 
funcţionare; 

  
  
  

 Încerc ri statice şi dinamice; Verific ri periodice la 
scaden  

  

l)  Exerciii de semnalizare a comenzii 2 5 
m) Obligaiile şi r spunderile mecanicilor trolişti 10 10 
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n) Avarii şi accidente la instalaii de transport pe plan 
înclinat 

10 10 

- Cauzele avariilor şi accidentelor 
- Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi 

accidentelor 
 

ANEXA I (sfârşit) 
 

Num rul orelor de predare Partea teoretic şi practic  
Teoretic  Practic  

o) Tehnica securitii muncii 10 10 
  - Legislaţia în vigoare 
  - Echipamentul de protecţie 
  - Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, accidente şi 

de incendiu   
p) Legislaie , regulamente , instruciuni 10 - 

  - Decret 587/1973 şi Decret 417/1985 
-    Prescripii tehnice – Colecia ISCIR în vigoare pentru   
     instalaii de transport pe plan înclinat   

  - Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător 
q) Disciplina în munc; Respectarea legislaiei, a 

prescripiilor tehnice – Colecia ISCIR, a normelor 
de tehnica securitii şi protecia muncii etc.) 

6 - 

 
 

Recapitulaie: 
 

I Partea teoretic ............................. 255 ore 
 Partea practic .............................. 135 ore 
 
II Verificarea însuşirii cunoştin elor – o or pentru fiecare candidat.  
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ANEXA J 
 

Metodologia referitoare la autorizarea şi gradul de calificare al personalului de 
exploatare (mecanici trolişti) pentru instala iile de transport pe plan înclinat 

 
J.1    Autorizarea personalului tehnic de exploatare pentru instalaii de 

transport pe plan înclinat 
 
J.1.1   Autoriza ia din partea ISCIR–INSPECT IT este obligatorie pentru 
personalul de exploatare  menionat. Autorizaia se elibereaz  individual persoanelor 
care, prin promovarea examenelor de autorizare,  fac dovada îndeplinirii condiiilor 
specificate în prescripia tehnic  privind capabilitatea teoretic şi  practic  de a exercita 
activitatea  operativ şi/ sau de deservire a instalaiilor de transport pe plan înclinat. 
 
J.1.2  Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI),  
autorizat de ISCIR–INSPECT IT, definit în prescripia tehnic , nu  face obiectul 
acestei metodologii. 

 
J.2   Defini ii  

 
J.2.1   Activitate operativ  = oricare dintre activit ile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi 
J.2.9, care implic contactul nemijlocit cu instalaiile. 
 
J.2.3  Autoriza ia ISCIR–INSPECT = act (document) legal care confirm 
competena profesional, însuşirea cunoştin elor teoretice şi a deprinderilor practice 
adecvate necesare exploatrii instalaiilor în condi ii de securitate şi care dovedeşte 
acceptul (permisiunea) ISCIR–INSPECT IT ca dein torul s  presteze activitile 
operative de exploatare la tipurile de instalaii specificate în autorizaie. 
 
J.2.3   Capabilitate teoretic  şi practic  de a exercita activitatea de operare şi/sau 
deservire = capacitatea de a înelege modul de funcionare a instalaiilor exploatate 
precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua 
activit ile definite la pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 la instalaiile aflate în exploatare la 
de in tori, în regim de garantare a securitii în func ionare. 
 
J.2.4  Cursuri organizate în vederea autorizrii personalului de c tre ISCIR–
INSPECT IT = modalitatea practic de realizare de ctre o unitate de specialitate 
organizatoare a cursurilor a specializrii în vederea autorizrii de c tre ISCIR–
INSPECT IT a absolvenilor.  

 
J.2.5 Deservirea echipamentelor/instalaiilor supuse prevederilor prescrip iei 
tehnice = termen echivalent cu cel definit la pct. J.2.1, dar care evideniaz  mai  bine 
categoriile de activit i specifice verificrilor şi interveniilor curente la subansamblele 
şi componentele instalaiilor, atât în timpul  funcion rii efective a acestora cât şi în 
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perioadele de oprire pentru revizie tehnic,  în  scopul aducerii şi meninerii acestor 
instalaii în regimul de funcionare la parametrii de performan şi securitate proiectai, 
pe toat durata acestora de utilizare. Termenul operare, în sensul prescripiei tehnice, 
având preponderent semnificaia de manevrare, este utilizat împreun cu termenul 
deservire pentru a sublinia toat gama de activit i specifice utiliz rii (exploat rii) 
echipamentelor/instalaiilor în condi ii de securitate.  

ANEXA J (continuare) 
 

J.2.6  Deservirea  şi supravegherea operativ a instala iilor supuse prevederilor 
prescrip iei tehnice = ansamblu de operaii şi activit i specifice (manevrare, reglare, 
ajustare, urmrire şi înregistrare a parametrilor de funcionare, intervenie, comand, 
conducere etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat la sau în legtur  cu 
instalaiile aflate în exploatare, în scopul aducerii şi meninerii acestora  în regimurile 
de funcionare la parametrii de performan şi securitate proiectai. 

 
J.2.7   Dovezi de capabilitate practic operativ   pentru persoanele care au studii 
superioare de specialitate (ingineri sau subingineri) şi care solicit  autorizarea din 
partea ISCIR–INSPECT IT pentru practicarea uneia dintre activit ile definite la 
pct. J.2.5, J.2.6 şi J.2.9 = acte doveditoare (referine de la locurile de munc 
anterioare, adeverine de practic etc.) care confirm  nivelul aptitudinilor practice la 
efectuarea activitilor la care se refer prescripia tehnic , activit i ce implic  
contactul nemijlocit cu instalaia. De asemenea, capabilitatea practic operativ  
implic  şi existena adeverinei medicale de confirmare a faptului c solicitantul 
(candidatul) este apt, din punct de vedere medical,  pentru practicarea activitii 
respective. 

 
J.2.8   Mijloace tehnico–didactice specializate adecvate scopului = ansamblu de 
dot ri, disponibilit i şi structur  organizatoric adecvate activitii de instruire/ 
specializare tehnic, pe care trebuie s le  dein   unitatea de specialitate organizatoare 
de cursuri. Aceste mijloace trebuie s demonstreze capacitatea unitii de specialitate 
organizatoare a cursurilor de a derula aceste cursuri în regim de îndeplinire a 
prevederilor prescripiei tehnice şi de a garanta absolvenilor un nivel corespunztor de 
preg tire (instruire) tehnic specializat. 
 
J.2.9   Operare a instala iilor supuse prevederilor prescrip iei tehnice = ansamblu 
de operaii şi activit i specifice (manevrare, reglare, urmrire şi înregistrare de 
parametri de funcionare, intervenie, comand, conducere etc.) efectuate de personal 
instruit şi autorizat la pornirea, funcionarea  în regimuri tranzitorii sau stabilizate sau 
oprirea instalaiilor aflate în exploatare curent. Termenul este folosit cu aceeaşi 
semnificaie general ca şi termenul definit la pct. J.2.6, dar cu o conotaie mai 
restrictiv  la operaiuni legate de conducerea instalaiilor în timpul funcion rii efective 
a acestora.  

 
J.2.10  Persoane cu  studii superioare de specialitate = ingineri sau  subingineri, 
absolveni ai unei facult i tehnice, cu sau fr  diplom , care au cunoştin e teoretice în 
domeniu.  
 
J.2.11 Proceduri de testare şi evaluare = metode de verificare şi comparare a 
nivelului de îndeplinire de ctre candidai a criteriilor şi condi iilor specificate în 
prescripia tehnic , în vederea autorizrii acestora de ctre  ISCIR–INSPECT IT.  
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J.2.12  Specializare în vederea autorizrii de c tre ISCIR–INSPECT IT  = instruire 
didactic , teoretic  şi practic , într-un cadru organizat a personalului de manevrare a 
instalaiilor supuse prevederilor prescripiei tehnice, efectuat în scopul dobândirii 
unor cunoştin e teoretice şi deprinderi practice specifice pentru asigurarea operrii/ 
deservirii instalaiilor în condi ii de securitate.  

ANEXA J (continuare) 
 
J.2.13 Supraveghere operativ  a instala iilor supuse prevederilor prescrip iei 
tehnice =  ansamblu de operaii şi activit i specifice (manevrare, reglare, ajustare, 
urm rire şi înregistrare de parametri de funcionare, intervenie, comand, conducere 
etc.) efectuate de personal instruit şi autorizat, în timpul funcion rii instalaiilor, şi 
orientate preponderent asupra prevenirii intrrii parametrilor de funcionare în domenii 
interzise (de avarie). În principal, termenul se refer la activit ile de urmrire–
înregistrare a parametrilor de funcionare, prelucrarea datelor pentru stabilirea 
strategiei de conducere a instalaiilor aflate în funciune, controlul şi verificarea 
realiz rii func iilor sistemelor de automatizare ale instalaiilor, verificarea preciziei de 
lucru a aparaturii de msurare, reglare şi protecie automat. Termenul se utilizeaz în 
conjuncie cu termenii „operare”, „deservire” sau „manevrare”, pe care îi 
completeaz în semnificaie atunci când se fac referiri la modul de exploatare a 
instalaiilor în condi ii de securitate. 

 
J.2.14 Unitate de specialitate = persoan juridic  (agent economic, instituie, 
organizaie profesional, asociaie etc.) care poate face dovada c are cuprins în 
statutul legal de funcionare activitatea de instruire/specializare tehnic a viitorului  
personal manevrant şi c  posed personal de instruire calificat, competent şi cu  
experien  în domeniu şi mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.  

 
J.3       Condiii de autorizare 
 
J.3.1 Autorizarea personalului de exploatare pentru instalaiile de transport pe cablu 
pentru materiale se face pe baza unui examen susinut în faa comisiei tehnice indicate 
la pct. J.6.3. 
 
J.3.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizrii de c tre ISCIR–INSPECT IT, 
candidaii trebuie s  îndeplineasc urm toarele condiii: 

 
a) au vârsta de cel puin 18 ani împlinii; 
b) fac dovada unei minime pregtiri profesionale în activitatea operativ  

pentru care solicit autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT sau într-o 
activitate operativ  înrudit  din domeniu; 

c) îndeplinesc condiiile de s n tate pentru manevrarea instalaiei şi prezint  o 
adeverin  medical  cu meniunea „Apt pentru manevrarea instalaiei de 
transport pe plan înclinat”; 

d) fac dovada c au absolvit cursurile de specializare, în vederea autorizrii de 
c tre ISCIR–INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. J.4; 

e) îndeplinesc condiiile de practic stabilite  în  prezenta metodologie. 
 

J.3.3  Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi 
care solicit autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT pentru manevrarea instalaiilor 
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se pot înscrie direct la examenul de autorizare, cu condiia s  prezinte dovezi de 
capabilitate practic operativ  echivalente celor pentru îndeplinirea prevederilor de la 
pct. J.3.2, lit. b), c) şi e). 

 
 
 

ANEXA J (continuare) 
 

J.4 Organizarea cursurilor în vederea autoriz rii de c tre ISCIR–INSPECT  
 
J.4.1   În vederea autorizrii de c tre ISCIR–INSPECT IT a personalului de 
exploatare pentru instalaii de transport pe plan înclinat trebuie s se organizeze şi s  se 
deruleze cursuri de ctre o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociaie 
profesional etc.), care îndeplineşte condiiile legale privind derularea activitilor de 
perfecionare şi/sau specializare a personalului şi care face dovada c dispune de 
instructori de specialitate (lectori calificai şi specializai) şi de mijloacele tehnico–
didactice specializate adecvate scopului.  
    
J.4.2    Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa I, care 
prevede minimum de cunoştin e necesare şi de durat a cursurilor, în vederea 
autoriz rii personalului de exploatare. 

De la caz la caz, în funcie de complexitatea instalaiilor şi a lucr rilor practice 
ce trebuie efectuate, în vederea autorizrii absolvenilor de c tre ISCIR–INSPECT IT, 
programa analitic menionat  va fi  dezvoltat corespunztor.  

Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau 
de  specialit i înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de ctre ISCIR– 
INSPECT IT, care au competena tehnic necesar şi experien  profesional în 
domeniul exploatrii instalaiilor şi care cunosc prevederile prescripiilor tehnice 
specifice – Colecia ISCIR.  
 
J.5 Avizarea cursurilor de specializare  
 
J.5.1   Cursurile vor fi avizate de ctre ISCIR–INSPECT IT. In acest scop, unitatea de 
specialitate care organizeaz aceste cursuri va depune la ISCIR–INSPECT IT, cu cel 
pu in 15 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în dou exemplare, cu 
excepia dosarelor menionate la lit. f), urmtoarele: 
 

a) programa analitic întocmit  conform anexei I, dezvoltat pe lecii şi 
desf şurat  sub form de orar, care va cuprinde: 

- obiectul (tema) lecţiei – teorie şi practică; 
- numărul  de ore – teorie şi practică; 
- data, ora şi locul desfăşurării lecţiilor; 
- numele şi prenumele lectorului; 

 
b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziia 

cursanilor, ca documente de referin, pentru şedinele teoretice cel puin), incluzând 
şi bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia; 

 
c) tabelul cuprinzând numele şi prenumele lectorilor, pregtirea profesional a 

acestora, conform pct. J.4.1, funcia şi locul de munc actual, dup caz; 
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d) tabelul cuprinzând  numele şi prenumele, data şi locul  naşterii, codul numeric 

personal, pregtirea şcolar  şi calificarea profesional a cursanilor şi, eventual, locul 
de munc actual; 

 
 

ANEXA J (continuare) 
 

e) tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanilor şi a supraveghetorului de 
practic , tipul instalaiei pe care se efectueaz practica şi orarul de efectuare a stagiului 
de practic; 

 
f) dosarele personale ale cursanilor (într–un singur exemplar),  întocmite de 

unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie s conin  urm toarele 
acte: 

- copie de pe certificatul de naştere;      
- copie de pe actul de absolvire a învmântului obligatoriu; 
- adeverin  medical , prev zut  la pct. J.3.2, lit. c); 
Deschiderea cursurilor nu se va face decât dup ob inerea avizului din partea 

ISCIR–INSPECT IT. 
 

J.5.2   Pentru avizarea cursurilor, ISCIR–INSPECT IT va efectua urmtoarele: 
 

a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. J.5.1, şi va confirma c 
s-au acceptat prin avizarea acestora cu semntura şi ştampila inspectorului de 
specialitate desemnat; 

 
b) va verifica şi va confirma, dup caz, respectarea prevederilor de la pct. J.5.1 şi 

J.4.2;  
 
c) verific rile efectuate conform celor precizate la lit. a) şi b), constatrile şi 

propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de ctre inspectorul de 
specialitate desemnat într-un proces-verbal  încheiat în dou exemplare.  

Procesul-verbal va fi conform modelului din anexa D, adaptat corespunztor.  
 
d) procesul-verbal menionat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR– 

INSPECT IT care va analiza şi va lua decizia corespunztoare privind avizarea 
cursului. Decizia va fi comunicat unit ii de specialitate organizatoare a cursului.  

Comunicarea oficial va fi  însoit  de un exemplar al procesului–verbal, 
menionat anterior, şi un exemplar al documentelor menionate la pct. J.5.1, lit. a)….f) 
şi acceptate conform prevederilor  de la pct. J.5.2,  lit. a). 

Acest exemplar din documentele care au stat la baza avizrii cursului, împreun 
cu dosarele personale ale candidailor, se pstreaz de c tre unitatea de specialitate 
organizatoare a cursului, care rspunde de corectitudinea completrii şi p str rii 
acestora, conform legislaiei în vigoare.  

 
e) un exemplar al documentelor menionate la pct. J.5.1, lit. a) … e), împreun cu 

un exemplar al procesului–verbal menionat la pct. J.5.2, lit. c), se vor pstra la ISCIR–
INSPECT IT, ca anex la copia comunicrii.  
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J.5.3    Se pot efectua modificri ulterioare în documentele care au stat la baza avizrii 
cursului, numai în intervalul de 15 zile menionat la pct. J.5.1, alin. 1, numai la 
solicitarea scris şi motivat  a unit ii de specialitate organizatoare a cursului şi numai 
cu  avizul ISCIR–INSPECT IT.  

 
 

ANEXA J (continuare) 
 

J.5.4   Verific rile care stau la baza avizrii cursurilor reprezint raportul de evaluare 
a capabilit ii profesionale şi a legalit ii unit ii de specialitate organizatoare a 
cursurilor.  

Avizarea cursurilor se efectueaz de c tre ISCIR–INSPECT IT pentru fiecare 
curs (sesiune de cursuri) în parte. 

 
J.5.5  Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT IT vor efectua, pe parcurs, 
verific ri privind modul în care se desfşoar  cursurile, luând  msurile care se impun, 
mergând pân la anularea avizului de curs.  
 
J.6    Examinarea cursanilor şi eliberarea carnetului de autorizare      
 
J.6.1  Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmrirea 
frecvenei particip rii cursanilor la lec iile teoretice şi practice inute şi verificarea 
nivelului de însuşire a cunoştin elor teoretice şi practice predate. Pe aceast baz , 
unitatea de specialitate va elibera cursanilor, la încheierea stagiului de pregtire, 
adeverine de absolvire. Adeverina de absolvire a cursurilor (formular conform 
modelului din anexa K) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din condiiile  
de participare la examenul de autorizare de ctre ISCIR–INSPECT IT, conform pct. 
J.3.2, lit. d). 

  
J.6.2   Data şi locul examinrii,  în vederea autorizrii de c tre ISCIR–INSPECT IT, 
propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum şi num rul candidailor care vor 
participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR–INSPECT IT cu cel puin 15 
zile înainte de ctre conducerea unitii de specialitate care a organizat cursurile. 
ISCIR–INSPECT IT va confirma unitii de specialitate data exact la care se va face  
examinarea candidailor.   

 
J.6.3    Examinarea candidailor se face de ctre o comisie tehnic compus  din: 
        

a) delegatul ISCIR–INSPECT IT  - preşedintele comisiei; 
  
            b) responsabilul cursului; 
 

c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor, autorizat 
de ISCIR–INSPECT IT, al agentului economic dein tor unde au loc 
examin rile practice; 
 
d) unul sau mai muli lectori ai cursului. 

 
J.6.4   Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica: 
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a)   dac au fost respectate prevederile pct. J.3.2 şi J.5; 
 
b) catalogul cursului; 

 
c) adeverinele de absolvire a cursului, prevzute la pct. J.6.1 şi întocmite 

conform modelului din anexa K; 
ANEXA J (continuare) 

 
d) adeverinele de practic pe instalaii de tipul celor pentru care se solicit 

autorizarea, întocmite conform modelului din anexa L; 
 

e) existena unei fotografii mrimea ¾ cm pentru fiecare candidat. 
Candidaii care au dosare incomplete nu vor fi primii la examen. 
 
J.6.5   Dosarele candidailor menionai la pct. J.3.3  vor conine urm toarele: 
 

a) fotocopie şi originalul diplomei de absolvire a studiilor superioare de 
specialitate (pentru absolvenii cu diplom ); 
sau 

b) fotocopie şi originalul adeverinei de absolvire şi foii matricole (pentru 
absolvenii f r  diplom ); 

 
c) adeverin  care s prezinte dovezi de capabilitate practic operativ  echivalente 

celor pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. J.3.2, lit. b) şi e); 
   

d) adeverin  medical , conform pct. J.3.2, lit.c); 
 

e) o fotografie ¾ cm. 
 
J.6.6   Examenul de autorizare const într-o prob  teoretic  şi o prob  practic , având 
ca scop verificarea însuşirii cunoştin elor prevzute în programa analitic a cursului şi 
a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unei instalaii de tipul 
celei pentru care se solicit autorizarea. Lucrarea scris se ataşeaz  la dosarul 
candidatului  menionat la pct. J.5.1, lit.f).  
 
J.6.7  Pentru a fi autorizat de ctre ISCIR–INSPECT IT, candidatul trebuie s fie 
declarat "ADMIS", atât la prob teoretic  cât şi la proba practic. În cazul când la una 
din probe a obinut rezultate nesatisfc toare, candidatul va fi declarat "RESPINS" la 
examen. 
 
J.6.8  Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o nou examinare în termen de 
maxim un an de la terminarea cursului. În aceast perioad de timp, candidatul îşi va 
îmbun t i preg tirea teoretic şi va efectua un nou stagiu de practic, confirmat prin 
eliberarea unei noi adeverine de practic, conform modelului din anexa L. 
  
J.6.9  Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, 
conform  modelului din anexa M, care va purta un numr dat de inspectorul ISCIR–
INSPECT IT. Un exemplar din procesul–verbal va fi luat de inspectorul ISCIR–
INSPECT IT care a participat la examene. 
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J.6.10  Pe baza datelor din procesul–verbal, ISCIR–INSPECT IT va elibera 
candidailor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului 
din anexa N, în care se vor înscrie tipul instalaiei pentru a crei deservire este 
autorizat absolventul. 

Carnetul de autorizare se înmâneaz de c tre ISCIR–INSPECT IT absolvenilor 
care au reuşit la examen pe baz de semntur  de primire. 

ANEXA J  (continuare) 
 
J.6.11  În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea 
posesorului şi la care se va anexa dovada publicrii pierderii carnetului în mass-media 
şi conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR–INSPECT IT 
emitent  va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).  

            
J.7    Verific ri periodice  

                
J.7.1  Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice, au 
obligaia s  se prezinte anual la examinarea medical, prezentând rezultatul comisiei 
menionate  la pct. J.7.3. 
 
J.7.2  Pentru împrosptarea cunoştin elor profesionale, persoanele autorizate vor fi 
instruite periodic, odat cu instructajul de protecia muncii, de ctre personalul tehnic 
de specialitate desemnat pentru acest scop de ctre conducerea agentului economic 
de in tor de instalaii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într–un 
proces–verbal.  
 
J.7.3  Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştin elor 
profesionale şi a deprinderilor practice de ctre o comisie numit de conducerea 
agentului economic dein tor la care acestea îşi desf şoar  activitatea.  

Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi 
verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR–INSPECT IT.   

Rezultatele examinrilor vor fi consemnate într-un proces–verbal de verificare.  
 

J.7.4  Persoanelor autorizate care practic activitatea operativ pentru care dein 
carnet de autorizare şi nu se prezint la examinrile menionate la pct. J.7.1 şi J.7.3 sau 
persoanelor autorizate care, în urma examinrilor respective, obin rezultate 
necorespunztoare, li se vor retrage carnetele de autorizare de ctre agentul economic 
de in tor de instalaii unde lucreaz posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, 
dup  caz.     

În cazul iniierii procedurii de retragere definitiv a carnetelor de autorizare,  
agenii economici dein tori, care intenioneaz s  aplice o astfel de msur , vor 
depune carnetele retrase la ISCIR–INSPECT IT emitent, comunicând în scris şi 
motivele retragerii acestora.                                                                                    

Retragerea carnetului de autorizare rmâne definitiv numai dup confirmarea 
scris  a acesteia de ctre ISCIR–INSPECT IT în cauz. 

 
J.7.5  Persoanele care au întrerupt practicarea efectiv a activit ii operative pentru 
care sunt autorizate mai mult de un an pot s reia practicarea activitii operative 
respective numai cu condiia respectrii prevederilor de la pct. J.7.1 şi J.7.3.  
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J.7.6  Persoanelor autorizate, transferate de la ali ageni economici dein tori sau de 
la  alte secii ale aceluiaşi agent economic dein tor, li se poate  încredina deservirea 
instalaiilor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai dup efectuarea unui 
instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 50 ore, în raport 
cu complexitatea instalaiei şi numai  dup examinarea acestora, conform prevederilor 
de la pct. J.7.3.  

 
ANEXA J (continuare) 

 
Preg tirea teoretic şi practic  se va face pe baza unei programe analitice 

întocmite de agentul economic dein tor şi avizate de RSVTI, autorizat de ISCIR–
INSPECT.  

 
J.8      Sancionarea personalului autorizat            

 
J.8.1  Personalul autorizat poate fi verificat de ctre inspectorii de specialitate ai 
ISCIR–INSPECT IT  precum şi de c tre organele în drept ale agentului economic 
de in tor la locul de munc, în timpul efecturii activit ilor de operare/manevrare a 
instalaiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum  aplic  
cunoştin ele teoretice şi practice.   

 Verificarea se va efectua în prezena RSVTI sau a altor persoane competente 
desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care, în urma verificrilor 
efectuate se constat deficiene tehnice la instalaii, datorate personalului de manevrare 
autorizat, sau alte abateri care pericliteaz securitatea în funcionare a instalaiilor, în 
func ie de gravitatea lor, se vor lua urmtoarele msuri: 

 
a) sesizarea conducerii agentului economic dein tor, pentru aplicarea de 

sanciuni prev zute în regulamentul de ordine interioar; 
 
b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate; 

 
c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care  abaterea se încadreaz în prevederile 

legislaiei în vigoare privind  stabilirea şi sancionarea contraveniilor; 
 

d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcie de  
gravitatea abaterii comise; 

 
e) retragerea definitiv a carnetului dup comiterea a 5 abateri consemnate în 

carnetul de autorizare. 
 

Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoştin a 
ISCIR–INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidena  tehnic a acestora.  

M surile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului–verbal de verificare 
întocmit  de ctre cei care constat abaterile.         

M surile de la lit. c), d) şi e) se vor aplica numai de ctre ISCIR–INSPECT IT, 
pe baza procesului–verbal de  verificare întocmit de inspectorul de specialitate al 
ISCIR–INSPECT IT.   

M surile precizate la lit. d) şi e) vor fi aduse la cunoştin a persoanelor 
sancionate, în scris, şi vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR–INSPECT 
IT.  
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Deciziile de aplicare a msurilor precizate la lit. d) şi e) pot fi contestate de 
c tre persoanele sancionate, în termen de 15 zile de la comunicarea scris a acestora, 
la conducerea ISCIR–INSPECT IT.  
 
J.8.2  În cazul în care personalul autorizat se prezint la locul de munc sub influena 
alcoolului sau deserveşte instalaia necorespunztor, astfel încât pericliteaz  

 
ANEXA J (sfârşit) 

 
securitatea în funcionare a acesteia, conducerea agentului economic dein tor, pe 
lâng   sanciunile prev zute în regulamentul de ordine interioar, poate propune 
retragerea carnetului de autorizare pe termen limitat sau definitiv.      

  Retragerea carnetului de autorizare devine definitiv numai dup confirmarea 
scris  transmis de ISCIR–INSPECT IT agentului economic  dein tor care a iniiat 
aceast m sur  de sancionare. 

 
J.8.3  Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR–INSPECT IT 
emitent . 

 
J.9  Personalul autorizat este obligat s poarte permanent, la locul de munc, 
carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de  autorizare, la verificarea efectuat 
de c tre persoanele îndreptite, este echivalent cu exploatarea instalaiilor de c tre  
personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR–INSPECT IT pentru  operare/manevrare şi 
se sancioneaz conform prevederilor legale. 
 
J.10  În cazul uzurii avansate sau deteriorrii accidentale a carnetului de autorizare 
eliberat de ISCIR–INSPECT IT, în baza unei cereri scrise şi motivate, ISCIR–
INSPECT IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu 
condi ia depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR–INSPECT IT.   

  
J.11  Orice modificare, adugire sau şters tur  efectuat în carnetul de autorizare de 
c tre persoane neautorizate atrage dup sine anularea carnetului de autorizare şi 
sancionarea celui vinovat conform legii. 
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ANEXA K 

 

Model pentru adeverin a de absolvire a cursurilor pentru autorizarea  
mecanicilor troli şti pentru exploatarea instala iilor de transport pe plan înclinat 

 
UNITATEA                   

………………………………. 

Localitatea…………………… 

 

ADEVERIN  DE ABSOLVIRE 

Nr.---------din------------------ 

 

 Prin prezenta se adevereşte  c  dl. (dna.)………………………………………………………… 

angajat la  ……………………………1)……………………………….………… n scut ( ) la data de 

………………………………….. în localitatea …………………………………………... sector/ jude 

.………………….………. având ca studii de baz  …………………………………… şi  calificarea 

………………………………………a urmat şi a absolvit cursul de specializare inut la ………….. 

………………….. …2)……………………………………………………………… 

de la ………………… pân la …………….…… . 

 Prezenta adeverin  s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de 

c tre  ISCIR–INSPECT ca ………………3)………………….. . 

  

 

 

              DIRECTOR,                           RESPONSABIL DE CURS, 

   

( Numele, prenumele, semntura, ştampila)  (Numele, prenumele, semntura) 
 
 

____________ 
 

1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedin . 
2) Locul de desfşurare a cursului de specializare. 
3) Se va preciza ”activitatea operativ ” pentru care a fost instruit absolventul. 
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ANEXA L 

Model pentru adeverin a de efectuare a practicii obligatorii pentru autorizarea 
mecanicilor troli şti pentru exploatarea instala iilor de transport pe plan înclinat 

 

 

UNITATEA          

………………………………. 

Localitatea…………………… 

 

ADEVERIN  DE PRACTIC  

Nr.----------din---------------- 

 
 Prin prezenta se adevereşte c  dl. ( dna.) ……………………………………………………….. 
n scut ( )  la data de …………….în localitatea …………………………………………………………. 
judeul …………… angajat  la ….……………………1)………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..….………… 
a efectuat practic la (tipul şi parametrii instalaiei) ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
sub supravegherea dlui.  ……………………………..2) …………………………………………….  de la 
…………………..pân   la ………….………..totalizând………………ore.  
 Prezenta adeverin  s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare. 
 
 
 
 
DIRECTOR,              RESPONSABIL  CU SUPRAVEGHEREA           SUPRAVEGHETOR 
      ŞI VERIFICAREA TEHNIC  A                DE PRACTIC, 
                                                   INSTALAIILOR , 
 

(Numele, prenumele,  (Numele, prenumele, semntura)          (Numele, prenumele, 
semntura, ştampila)           semn tura) 
 
 
__________________ 

1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedin . 
2) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practic sub supravegherea  cruia s-a efectuat 
practica. 
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ANEXA  M  
UNITATEA           
      
(care a organizat cursul de specializare) 
……………………………………… 
Localitatea  ………………………… 

   PROCES-VERBAL Nr………………. din ……………….. 
cu rezultatele obinute la examenul de autorizare ca ……………………….. a urmtorilor candidai: 

Rezultatul obinut 
la examen 
Admis (A) 
Respins (R) 

Nr. 
crt.  

Numele  
şi 
prenumele 

Data 
naşterii 

Locul 
naşterii 
(localitatea, 
jude) 

CNP1) Preg tirea 
şcolar  
anterioar 

Unitatea 
la  care 
lucreaz 
şi 
localitatea teoretic practic 

Grupa şi 
tipul 
instalaiei 
pentru care 
se 
elibereaz 
autorizaia 

Num rul 
carnetului 
de 
autorizare 

Semntura 
de primire 

Obs. 

             
             

 Dosarele candidailor de mai sus au fost verificate de ctre comisie şi g site complete iar cele ale candidailor reuşi i, împreun cu lucrarea scris şi un exemplar din 
procesul-verbal, au rmas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului. 
 
PREŞEDINTE COMISIE         DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE                 RESPONSABIL CURS,                         ALI MEMBRI AI COMISIEI 
(numele, prenumele, semntura , ştampila)         (numele,  prenumele, semntura,  ştampila)                  (numele, prenumele, semntura)          (numele, prenumele, semntura) 
………………………………….       ……………………………………………  ……………………………………  …………………………. 
                   
              
____________ 
1) CNP – Cod numeric personal. 
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ANEXA N 
 

( Coperta carnetului de autorizare)  
(Sigla ISCIR) 

 
AUTORIZA IE 

 
Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune şi Instalaiilor de Ridicat  
– ISCIR – 

 
 

 
 (Pe prima  copert, în interior) 

 
Posesorul autorizaiei are obligaia s  cunoasc şi s  aplice întocmai prevederile 

Prescripiilor tehnice - Colecia ISCIR şi ale instruciunilor specifice referitoare la exploatarea 
instalaiilor respective. Acesta trebuie s se prezinte anual la examenul  medical şi anual la 
verificarea  cunoştin elor în faa comisiei din unitatea unde lucreaz. 

Autoriza ia este personal, se va pstra permanent asupra posesorului în bun stare şi 
se va prezenta la cererea delegatului ISCIR–INSPECT şi a organelor împuternicite ale 
de in torului. 

Posesorul autorizaiei nu poate manevra decât instalaii de tipul celor înscrise în 
autorizaie. 

Este interzis manevrarea instalaiilor dac  acestea nu sunt autorizate s func ioneze, 
exceptând cazurile în care se execut verific ri şi încerc ri în vederea punerii în funciune sau 
evalu rii şi certific rii. Autoriza ia se poate retrage de ctre organele oficiale de verificare ale 
de in torului, când posesorul este gsit sub influena alcoolului în timpul serviciului  sau când 
se constat c  a s vârşit abateri grave care pericliteaz securitatea instalaiei şi a persoanelor. 

Autoriza ia  poate fi retras de ISCIR–INSPECT, pe baza cererii dein torului, atunci  
când: 
- se constat abateri de la instruciunile de manevrare a instalaiilor; 
- personalul are o slab preg tire în meseria respectiv şi d  dovad  de lips  de interes în 
împrosptarea cunoştin elor profesionale; 
- se constat modific ri, ad ugiri sau şters turi în carnetul de autorizare, fr  viza ISCIR–
INSPECT. Modificarea carnetului de autorizare se consider falsificare de acte publice şi se 
sancioneaz conform legii. 
- dup  notarea a 5 abateri  în carnet, când se retrage definitiv autorizaia. 

În cazul pierderii carnetului de autorizare, persoana în cauz poate obine un nou carnet 
de la ISCIR–INSPECT, în baza unei cereri scrise, vizat de unitatea unde lucreaz , cu 
condi ia public rii pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.1)  
______________ 
 
1)  În cazul în care este necesar, textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte. 
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ANEXA N  (continuare) 
 
 
(Pagina 1) 

 
ROMÂNIA 

Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi 
Instalaiilor de Ridicat  

                                                -  ISCIR  - 
 

AUTORIZA IE 
 

                                      Nr.----------1)----------- 
 
           2)  

          -------- 

______________________ 

1) Num rul autorizaiei se va scrie pe fiecare pagin, în partea de jos. 
2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numrul paginii respective (pe toate paginile carnetului).  

 
 

 
(Pagina 2) 
 

1)AUTORIZA IE DE ____________ __________________________ 
 
Numele…………………………………………………………………… 
Prenumele………………………………………………………………… 
Data şi locul naşterii ……………………………………………………… 

2)……. ………………………………………… CNP ……………………
Se autorizeaz a deservi …………………………………………………. 
din grupa………… (………………) tipul ……………………………… 
Eliberat de  ………………………3)……………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
în baza procesului-verbal nr. ………. din …………………………….…             
Delegat ISCIR–INSPECT IT………………….………………………… 
   (Semn tura şi ştampila) 
       Nr.___________   
__________       
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru. 
2) CNP – Cod  numeric personal. 
3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente. 
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ANEXA N  (continuare) 
 
(Pagina 3)  
       Loc pentru fotografie 

      Semn tura posesorului 
     

Data eliberrii …………………. 
Completat de ………………….. 
   
INSPECTOR  ŞEF  ISCIR–INSPECT IT ……1)……… 
            (numele, prenumele, semntura, ştampila) 
                                    
                                            Nr.------------- 
_____________ 
1) Localitatea de reşedin . 

 
 

 
(Paginile 4, 5 şi 6) 
 

EXTINDEREA VALABILIT II AUTORIZA IEI 
 
1) ISCIR-INSPECT IT ………………………………………………………… 
Nr. proces-verbal şi data ……………………………………………… 
Se autorizeaz a deservi ………………din grupa………(…….………. )  
tipul………………………….. 
    Preşedinte comisie      
         ……………………….. 
   (numele, prenumele, semntura, ştampila) 
___________________________________________________________ 
2) 
___________________________________________________________ 
 
    Nr.___________ 
_________ 
NOTA – Textul de la pct.1)  se va repeta de 2 ori pe pagin.  
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ANEXA N  (sfârşit) 
 

(Paginile 7, 8, 9 şi 10) 
 

EXAMIN RI  ANUALE 
 

Nr. proces-verbal  Denumirea dein torului Preşedintele comisiei 
               Data (numele, prenumele, semntura, 

ştampila) 

1)   

      
     Nr._____________ 
 
____________ 
1) Pe fiecare pagin se vor  tipri 5 rânduri.  
 

 

 
 
 
 (Paginile 11 şi 12)  
 

ABATERI 
de la normele legale în vigoare 

 
 Natura  abaterii Organul care a constatat 

abaterea Nr. proces-verbal Sanciunea  
     Data (numele, prenumele, 

semntura, ştampila) 
1)   

 
Nr. _____________ 

 
____________ 
1) Pe fiecare pagin se vor tipri 3......... 5 rânduri. 
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ANEXA O 
 

Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei (reautorizarea) de a 
efectua analiza de securitate pentru instalaii de transport pe plan înclinat 

 
Documentaia se întocmeşte de ctre agentul economic solicitant, care se înainteaz la 

ISCIR–INSPECT şi va conine un memoriu tehnic în care se vor preciza urmtoarele: 
 
a) domeniul pentru care se solicit autorizarea; 
b) dotarea cu mijloace de examinare şi investigare prin laboratoare proprii sau angajate 

cu contract, autorizate de ctre ISCIR–INSPECT; 
c) numele şi prenumele, pregtirea teoretic (obligatoriu absolvent al înv mântului 

superior tehnic), vechimea în specialitate şi cea în domeniu pentru personalul propus 
s  avizeze studiile pentru analiza de securitate, care urmeaz s  fie autorizat de 
ISCIR–INSPECT; 

d) document din care s rezulte c vechimea în specialitate este de cel puin 10 ani; 
e) decizia de numire a personalului pentru avizare conform anexei G. 

 
Obliga iile agentului economic, care urmeaz s  fie autorizat de ISCIR–INSPECT 

pentru a efectua analiza de securitate pentru instalaii de transport pe plan înclinat, sunt 
urm toarele: 

• s  posede prescripiile tehnice – Colecia ISCIR în domeniu; 
• s  elaboreze programul de analize specific scopului urmrit, care urmeaz s  fie 

prezentat spre avizare la ISCIR–INSPECT; 
• s  numeasc personal de specialitate, ce urmeaz s  fie autorizat de ISCIR–

INSPECT, absolvent al înv mântului tehnic superior şi cu o vechime 
corespunztoare în domeniu mai mare de 10 ani; 

• la elaborarea şi avizarea analizei de securitate s utilizeze numai buletine de 
examinare, încercare şi testare emise de laboratoare autorizate de ISCIR–INSPECT. 
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ANEXA P 
 

Metodologia de autorizare (reautorizare) a agenilor economici care construiesc 
(monteaz ), repar  şi efectueaz  analiza de securitate pentru instalaii de transport pe 

plan înclinat  
 
P.1  Autorizarea/reautorizarea agenilor economici care construiesc (monteaz) şi/sau 

repar   instala ii de transport pe plan înclinat 
 

În vederea autorizrii/reautoriz rii agenilor economici cere construiesc (monteaz) 
şi/sau repar instalaii de transport pe plan înclinat în conformitate cu prevederile prescripiei 
tehnice, ISCIR–INSPECT IT, prin inspectorii si de specialitate, are urmtoarele obligaii şi 
r spunderi: 
 

a) s  verifice concordana dintre datele din documentaia tehnic  prezentat de agenii 
economici care solicit autorizarea/reautorizarea şi situaia existent la agentul 
economic; 

 
b) s  verifice personalul tehnic propus, privind pregtirea în domeniu şi cunoaşterea 

prevederilor prescripiilor tehnice specifice – Colecia ISCIR; 
 

c) s  verifice existena la agentul economic a prescripiilor tehnice specifice – Colecia 
ISCIR în domeniu; 

 
d) s  întocmeasc un proces–verbal (conform modelului din anexa D, adaptat 

corespunztor) asupra constatrilor f cute privind verificrile menionate la lit a), b) 
şi c); 

 
e) în cazul îndeplinirii condiiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatrilor 

f cute în conformitate cu prevederile lit. a) … d), ISCIR–INSPECT IT în raza creia 
îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaia conform modelului din Anexa 
Q. 

 
P.2  Autorizarea/reautorizarea agenilor economici care efectueaz analiza de 

securitate la instalaii de transport pe plan înclinat 
 

În vederea autorizrii/reautoriz rii agenilor economici pentru efectuarea analizei de 
securitate la instalaii de transport pe plan înclinat, ISCIR–INSPECT, prin inspectorii si de 
specialitate, are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  verifice concordana dintre datele din documentaia tehnic  prezentat de agenii 
economici care solicit autorizarea/reautorizarea şi situaia existent la agentul 
economic; 

 
b) s  verifice existena la agentul economic a prescripiilor tehnice – Colecia ISCIR în 

domeniu; 
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ANEXA P (sfârşit) 
 

c) s  verifice existena procedurilor pentru efectuarea analizei de securitate, care 
urmeaz s  fie avizate de ISCIR–INSPECT; 

 
d) s  verifice personalul tehnic propus, privind pregtirea în domeniu şi cunoaşterea 

prevederilor prescripiilor tehnice specifice – Colecia ISCIR; 
 

e) s  întocmeasc un proces–verbal (conform modelului din anexa D, adaptat 
corespunztor) asupra constatrilor f cute privind verificrile menionate la lit. a) … 
d); 

 
f) în cazul îndeplinirii condiiilor de autorizare/reautorizare şi pe baza constatrilor 

f cute în conformitate cu prevederile lit. a) … e), ISCIR–INSPECT va elibera 
autorizaia conform modelului din anexa R. 
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ANEXA Q 
 

Model pentru autoriza ia eliberat  agen ilor economici care construiesc                                       
(monteaz ), repar , între in şi revizuiesc instalaii de transport pe plan înclinat 

 
ISCIR 
INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE 
ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 
ISCIR–INSPECT 
INSPEC IA TERITORIAL  ………………………. 
Str. ………………………… nr. ….. telefon ……….. 
 
 

AUTORIZA IA NR. ……………… din …………………… 
 

În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verific rilor efectuate şi consemnate în 
procesul–verbal nr. …………….. din …………….. . 

I  Se autorizeaz pentru ¹) ...……………………………………………………………… 
agentul economic …………………………………………………….. din …………………… 
str. …………………………………… nr. …….. urmare cererii nr. ………….. din …………. 
 

II  Se autorizeaz pentru supravegherea tehnic a lucr rilor de mai sus urmtorul 
personal tehnic de specialitate ……………………………………………………………. şi 
responsabilul tehnic cu sudura ……………………………………………………………. . 
 

În cazul schimbrii denumirii, întreruperii activit ii sau desfiin rii …………………… 
………………………………²) are obligaia s  anune în termen de maxim 15 zile ISCIR–
INSPECT IT care a eliberat autorizaia. 

Autoriza ia poate fi retras de ISCIR–INSPECT IT în baza documentului de constatare 
a comiterii unor abateri de la prevederile legale. 

Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de³) …………………………. . 
Se consider reînnoirea autorizaiei numai cazul în care cererea scris de reînnoire va fi 

depus la ISCIR–INSPECT IT cu cel puin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a autorizaiei. În caz contrar se consider autorizare nou. 

 
 

 
INSPECTOR ŞEF                                                                   ŞEF BIROU 

(numele, prenumele, semntura                                  (numele, prenumele şi semn tura) 
                        şi ştampila) 
 
L.S. 
 
________________________________ 
¹) Se va indica domeniul autorizaiei. 
²) Se va indica agentul economic. 
³) Se va indica data efectiv (ziua, luna şi anul)–maxim 2 ani. 
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ANEXA R 
 

Model pentru autoriza ia eliberat  agenilor economici care                                      
efectueaz analiza de securitate pentru instala ii de transport pe plan înclinat 

 
ISCIR 
INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE 
ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 
ISCIR–INSPECT  
Str. …………………… nr. …. telefon …………….. 
 
 

AUTORIZA IA NR. ……………… din …………………… 
 

În baza prevederilor legale în vigoare şi în urma verific rilor efectuate şi consemnate în 
procesul–verbal nr. …………….. din …………….. . 

I  Se autorizeaz agentul economic¹) …….…………………………………………… 
din ………………… str. …………………………………… nr. …….. jude/sector ……….. 
urmare cererii nr. ………….. din …………. s efectueze analiza de securitate la instalaii de 
transport pe plan înclinat – ………………..²) supuse prevederilor prescripiilor tehnice, 
Colecia ISCIR. 

 
II Se autorizeaz pentru efectuarea lucrrilor menionate la pct. I …………………… 

……………………………..…………………………………………………………………….  
Schimbarea din orice motiv a persoanelor autorizate va fi comunicat în scris la ISCIR–

INSPECT şi devine definitiv  numai dup confirmarea scris a acesteia. În cazul schimbrii 
denumirii, întreruperii activit ii sau desfiin rii …………………………………………¹) are 
obligaia s  anune în termen de maxim 15 zile ISCIR–INSPECT. 

Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de³) …………………………. . 
Se consider reînnoirea autorizaiei numai cazul în care cererea scris de reînnoire va fi 

depus la ISCIR–INSPECT cu cel puin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea 
termenului de valabilitate a autorizaiei. În caz contrar se consider autorizare nou. 

 
 
 

INSPECTOR DE STAT ŞEF                             INSPECTOR ŞEF ISCIR–INSPECT                         
(numele, prenumele şi semn tura şi ştampila)      (numele, prenumele şi semn tura şi ştampila) 
 
L.S. 
 

Inspector de specialitate 
 
 
________________________________ 
¹) Se va indica agentul economic. 
²) Se va indica tipul instalaiei (instalaie de transport pe plan înclinat). 
³) Se va indica data efectiv (ziua, luna şi anul)–maxim 2 ani. 
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ANEXA  S 
 

 
                Coninutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei de a între ine şi   

revizui tehnic instala ii de transport pe plan înclinat 
 
 
 
       Documentaia se întocmeşte de ctre agenii economici care efectueaz lucr ri de 
între inere şi revizie tehnic la instalaii de transport pe plan înclinat şi se înainteaz la ISCIR–
INSPECT IT în raza creia îşi are sediul agentul economic. 
       Documentaia va fi constituit dintr-un memoriu tehnic din care s rezulte c agentul 
economic poate efectua lucrri de întreinere şi revizie tehnic la instalaii de transport pe plan 
înclinat în condiii optime şi de securitate, în conformitate cu normele legale în vigoare, 
prevederile documentaiei tehnice, regulamentului de exploatare şi ale unit ii constructoare 
(montatoare). Memoriul tehnic trebuie s cuprind  şi urm toarele: 
 

a) felul lucr rilor şi domeniul de activitate; 
 
b) dotarea minim cu piese de schimb; 
 
c) numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic responsabil 

cu întreinerea şi revizia tehnic, propus de agentul economic s fie autorizat 
de ISCIR–INSPECT IT; 

 
d) decizia de numire a personalului tehnic, conform anexei G. 

 
Memoriul tehnic va fi însoit de documente din care s rezulte urmtoarele: 
 

a) utilajele, sculele, dispozitivele, verificatoarele, aparatura de msurare şi control 
şi de intervenie etc.; 

 
b) preg tirea şi activitatea practic în domeniu a personalului de specialitate. 
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ANEXA T  
 

Model de autoriza ie pentru responsabilul cu supravegherea  
şi verificarea tehnic  a instala iilor (RSVTI) 

 
INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB  
PRESIUNE ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 
ISCIR–INSPECT IT……………………………… 

 
AUTORIZA IE  PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA  

TEHNIC  A INSTALA IILOR 
 
 
 

AUTORIZA IA Nr. x).......................... 
 
 
  Numele şi prenumele ............................... Data şi locul naşterii..................... 
  Cod numeric personal……………………...................................................... 
  În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. .......................din 
............................ a agentului economic...........................................…………............................. 
se autorizeaz s  execute în cadrul unitii: 
 
 
  a) supravegherea xx) .....................……………………………................ din dotarea 
sau folosina agentului economic. 
 
 
 
 
 Data .....................        
 
 
 

INSPECTOR ŞEF, 
 

(Semntura, ştampila) 
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ANEXA  T (sfârşit) 
 
  Posesorul autorizaiei are obligaiile şi r spunderile prevzute de legislaia în 
vigoare şi prescripiile tehnice specifice. Rspunde, împreun cu conducerea agentului 
economic, de luarea msurilor pentru aplicarea prevederilor prescripiilor tehnice specifice. 
 
  Autorizaia este valabil numai în cadrul agentului economic pentru care a fost 
autorizat personalul. 
  Autorizaia poate fi retras de ISCIR–INSPECT în baza documentului de 
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale. 
 
 
  Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de xxx) ……………………… 
 
 

          ______________ 
 
x) Se va trece numrul de înregistrare al agentului economic în evidena ISCIR–INSPECT  IT 
supra numrul de ordine al autorizaiei. 
 
    Exemple: BV 175/1; S 275/2; PL 1305/1. 
 
xx) Se va trece, dup caz: instalaii de ridicat, instalaii mecanice sub presiune etc. 
 
xxx)  Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul). 
 
Autoriza ia se va acorda pe maximum 2 ani. 
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ANEXA U 
 
 
 
 

Instala ii care nu fac obiectul prescripiei tehnice 
 

Nu fac obiectul prescripiei tehnice urmtoarele instalaii, care sunt reglementate prin 
alte prescripii tehnice: 

 
a) instalaii de transport pe cablu pentru persoane; 
 
b) instalaii de transport pe plan înclinat pentru persoane; 

 
c) tramvaie acionate cu cabluri în construcie tradiional ; 

 
d) trenuri cu cremalier; 

 
e) instalaii trase cu lanuri; 

 
f) instalaii de transport pe plan înclinat aflate în subordinea Ministerului Ap r rii 

Na ionale, Ministerului de Interne; 
 

g) instalaii de transport pe plan înclinat necesare amenajrii hidroenergetice; 
 

h) instalaii de transport pe plan înclinat din subteran; 
 

i) instalaii de lansat şi ridicat neve (cale de lansare). 
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MODIFIC RI DUP  

PUBLICARE  
 

Evidena modific rilor şi complet rilor 
 
 
Indicativul documentului de 

modificare şi completare 
Monitorul Oficial, Partea I, Puncte modificate 

Nr./an 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
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