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Scopul principal al prescrip iilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea 
aplic rii întocmai a prevederilor Hot rârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea 
protec iei utilizatorilor, mediului înconjur tor şi propriet ii. 
 
Prevederile prezentei prescripii tehnice sunt obligatorii pentru to i cei care proiecteaz, 
construiesc, monteaz, repar , între in, de in, exploateaz  sau verific  ascensoare de 
construc ie special  pentru materiale. 
 
Utilizatorii prezentei prescrip ii tehnice sunt r spunz tori de aplicarea corect  a acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon: (+4021) 411.97.60;  411.97.61 
Fax: (+4021) 411.98.70 
E-mail:   iscir@fx.ro 

ISCIR    
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5 
BUCUREŞTI         www.iscir.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  
 

Prezenta prescripie tehnic  face parte din reglementrile tehnice naionale referitoare la 
ascensoare de construcie special pentru materiale, denumite în continuare „ascensoare” sau 
„instala ii”. 
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 organ de specialitate cu personalitate juridic în subordinea 
Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în 
numele statului a proteciei utilizatorilor şi securitatea  în funcionare pentru instalaiile în 
categoria crora se integreaz şi ascensoarele de construcie special pentru materiale. 
Documentele, documentaia tehnic  precum şi inscrip ion rile privind informarea şi 
avertizarea utilizatorilor trebuie s fie redactate sau traduse în limba român. 
 

1.2 Domeniu de aplicare 
 

Prezenta prescripie tehnic  se aplic ascensoarelor de construcie special pentru materiale cu 
ac ionare mecanic (electric , hidraulic , pneumatic). Sarcinile nominale şi dimensiunile 
principale ale ascensoarelor de construcie special pentru materiale, cu acionare electric, sunt 
prev zute de STAS 6186-89. 
Este interzis construirea şi punerea în funciune ascensoarelor de construcie special pentru 
materiale cu acionare manual. 
Instalaiile care nu fac obiectul prezentei prescripii tehnice sunt menionate în anexa U. 

 
1.3 Referin e normative 

 
Prezenta prescripie tehnic  face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, 
prescripii tehnice şi alte reglementri na ionale.  

 
1.3.1 Legi şi hot râri 
 

• 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 

• Legea nr. 90/1996 privind protecia muncii 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcii 
• Legea nr. 137/1996 Legea proteciei mediului  

 
1.3.2 Standarde  

 
• STAS 7526-91 Instalaii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul şi 

prescripii de proiectare 
• STAS 6979-83 Instalaii de ridicat. Tambure pentru cabluri de oel. Caneluri 
• STAS 3208-72 Instalaii de ridicat. Role pentru cabluri de oel. Diametre de 

înf şurare şi profilul şanului 
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• SR ISO 4301-1:1994 Instalaii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generaliti. 
• STAS 6186-89 Ascensoare de construcie special pentru materiale.Sarcini 

nominale şi dimensiuni principale 
• 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 

• 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 
• STAS 1126–87   Sudarea metalelor. Sârm plin  de oel pentru sudare 
• STAS 7194–79  Sudabilitatea oelurilor. Elemente de baz 
• STAS 8183–80  O eluri pentru evi f r  sudur  de uz general. Mrci şi condi ii 

tehnice de calitate 
• STAS 8324–86  O el laminat la cald. Profile din oel silicios 
• STAS R 8542–79  Alegerea oelurilor pentru construcii metalice 
• STAS 10108/1–81  Construcii civile, industriale şi agricole. Prescripii pentru 

proiectarea construciilor din evi de oel 
• STAS 10382–88  O eluri pentru evi utilizate la temperaturi sczute. M rci şi 

condi ii tehnice de calitate 
• STAS 12604/5–90   Protecia împotriva electrocutrilor. Instalaii electrice fixe. 

Prescripii de proiectare, execuie şi verificare 
 
1.4 Termeni şi defini ii  
 
1.4.1 activitate de reparare - ansamblu de lucrri şi operaiuni specializate de investigare a 

defectelor aprute, asigurare a pieselor de schimb , efectuare a depanrilor şi/sau înlocuirilor 
de componente defecte şi încercare funcional  a ascensorului pentru demonstrarea calitii 
reparaiei efectuate menite s readuc ascensorul în stare bun de funcionare în condiii de 
securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrrile de reparare trebuie s fie 
confirmat  printr-o autorizaie emis  de ISCIR-INSPECT IT; 

 
1.4.2 ascensor de construcţie specială pentru materiale - ascensorul de materiale a crui cabin  

sau platform se deplaseaz prin împingere într-un pu amplasat sub trotuar, în curi 
interioare, terase, vitrine, în magazine, depozite sau secii de fabricaie; 

 
1.4.3 autorizarea funcţionării - ansamblu de activiti de verificare tehnic şi validare a 

rezultatelor msur rilor şi încerc rilor func ionale efectuate la punerea în funciune ini ial  a 
ascensoarelor sau cu ocazia verificrilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmrii 
îndeplinirii condiiilor de funcionare în securitate a ascensoarelor montate la dein tori. Se 
efectueaz de c tre ISCIR-INSPECT IT; 
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1.4.4 componente de securitate - componente omologate/certificate care au rolul s asigure 

func ionarea ascensorului de construcie special pentru materiale fr  pericol de avarii sau 
accidente; 

 
1.4.5 deţinătorul ascensorului - persoan fizic  sau juridic  care are ascensoare în proprietate 

direct  sau în alt form  de posesie; 
 
1.4.6 glisiere - elemente rigide care asigur ghidarea platformei sau contragreutii;  
 
1.4.7 manevrant ascensor de construcţie specială pentru materiale - persoan instruit  special 

care manevreaz ascensoare de construcie special pentru materiale; 
 
1.4.8 organism de inspecţie - ISCIR – INSPECT, organism pentru supravegherea şi verificarea 

tehnic  în funcionare a ascensoarelor; 
 
1.4.9 proiectant – persoan juridic  ce îşi asum responsabilitatea proiectrii ascensoarelor şi a 

proiectelor de reparaii la ascensoare; 
 
1.4.10 puţ - spaiu în care se deplaseaz platforma (cabina), la ascensoarele de construcie special 

pentru materiale verticale; 
 
1.4.11 revizie tehnică curentă - ansamblu de operaii de control a strii unui ascensor menite s 

corecteze eventualele abateri de la starea de funcionare normal şi s  preîntâmpine apariia 
unor defecte majore. Activitatea se efectueaz numai de ctre ageni economici autorizai de 
ISCIR-INSPECT IT; 

 
1.4.12 sarcină nominală - sarcina pentru care a fost proiectat şi construit ascensorul de construcie 

special  pentru materiale exprimat în daN, pentru care poate s fie utilizat în condiii de 
siguran ; 

 
1.4.13 verificare tehnică periodică - activitate solicitat de dein tor, la intervale predeterminate 

sau ori de câte ori dein torul consider necesar, pentru a se asigura c ascensorul pe care îl 
de ine şi utilizeaz  satisface cerinele de funcionare în siguran. Activitatea cuprinde un  
ansamblu de verificri şi încerc ri menite s constate starea de bun func ionare în condiii 
de siguran  a ascensorului şi c  acesta îşi îndeplineşte rolul funcional conform 
specificaiilor produc torului. Activitatea se efectueaz de c tre ISCIR-INSPECT IT sau de 
c tre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT; 

 
1.4.14 viteză nominală (v)  - viteza exprimat în metri pe secund a cabinei sau platformei pentru 

care a fost proiectat şi construit ascensorul. 
 

Termenii şi defini iile menionai(te) anterior se aplic numai în sensul prezentei prescripii 
tehnice. 
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1.5 Abrevieri 
 

• IT – Inspecia Teritorial  
• PT - Prescripie tehnic  
• RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor  
• RTS - Responsabil Tehnic cu Sudura 

 

2 PROIECTAREA 

 

2.1 Condi ii generale 

 

2.1.1 Condi ia de baz pe care trebuie s o îndeplineasc proiectarea ascensoarelor de construcie 

special  pentru materiale este asigurarea funcion rii acestora în condiii de siguran  pe 

toat  perioada de utilizare prevzut  în documentaia tehnic . 

 

2.1.2 Proiectele pentru construirea şi repararea ascensoarelor de construcie special pentru 
materiale se vor elabora de ctre ageni economici de proiectare autorizai de ISCIR-
INSPECT.  

 
2.1.3 Condi iile privind autorizarea agenilor economici de proiectare precum şi obliga iile şi 

r spunderile acestora sunt prevzute în anexa A. 

 

2.1.4 Proiectantul trebuie s-şi asume responsabilitatea privind concepia soluiilor constructive, 

alegerea materialelor, calculul de rezisten al tuturor elementelor instalaiilor şi 
componentelor, potrivit condiiilor de funcionare date, precum şi pentru stabilirea 

metodelor pentru încercri şi verific ri tehnice. 

 

2.1.5 La proiectarea elementelor portante (de rezisten) ale ascensoarelor de construcie special 

pentru materiale, proiectantul trebuie s in  seama de solicitrile ce apar în cazul 

încerc rilor statice şi solicit rile seismice ce pot aprea în construciile respective conform 

zon rii seismice a teritoriului României. 

 

2.2 Pu ul ascensorului 

 

2.2.1 Dimensiunile principale precum şi spaiile libere, inferior şi superior, ale puului trebuie s 

corespund prevederilor STAS 6186-89. 
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2.2.2 Ascensoarele de construcie special pentru materiale cu numai dou staii, pot avea în locul 

uşii de acces de la staia superioar un chepeng. Accesul prin chepeng trebuie astfel realizat 

încât s fie protejat împotriva ptrunderii apei sau zpezii în pu; eventualele scurgeri de ap 

nu trebuie s afecteze funcionarea în condiii de securitate a instalaiei. 

 

2.2.3 În cazurile menionate la pct. 2.2.2 puul ascensorului trebuie s fie amplasat la o distan de 

cel puin 300 mm de la peretele cldirii în vederea montrii ramei chepengului. 

 

2.3 Camera troliului 

 

2.3.1 Dimensiunile camerei troliului precum şi ale uşii de acces respective trebuie s corespund 

prevederilor STAS 6186-89. 

 

2.3.2 Ascensoarele de construcie special pentru materiale cu acionare hidraulic sau 

pneumatic pot avea amplasat sistemul de acionare într-o camer separat sau în dulapuri 

metalice cu posibilitatea de încuiere şi protecie necesar. 

 

2.4 Uşile de acces ale puului 

 

2.4.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale, la care accesul în pu, la staia 

superioar, se face prin chepeng, trebuie s fie prev zute cu dispozitiv de zvorâre automat 

a chepengului şi cu contacte electrice de control al zvorârii. 

 

2.4.2 Închiderea, deschiderea şi z vorârea chepengului trebuie s se fac de c tre dispozitivele 

montate în acest scop pe cabin sau platform. 

 

2.5 Glisierele cabinei şi contragreut ii 

 

2.5.1 La ascensoarele de construcie special pentru materiale cu alt acionare decât electric se 

admite şi alt sistem de ghidare decât pe glisiere, stabilit prin documentaia tehnic  a 

ascensorului. 

 

2.5.2 Cabina 

 

2.5.3  La ascensoarele de construcie special pentru materiale, cu chepeng, având sarcina 

nominal  de pân la 250 daN inclusiv, dou staii, viteza nominal de pân la 0,5 m/s 

inclusiv şi o curs  de pân la 5 m inclusiv, se admite înlocuirea cabinei cu o platform. 
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2.5.4 Platformele trebuie s fie prev zute pe cel puin dou  p r i cu borduri având înl imea 

maxim  de 200 mm, pentru a împiedica cderea sarcinilor. 

 

2.5.5 Platformele sunt admise şi pentru sarcini mai mari de 250 daN la ascensoarele de construcie 

special  care au uşile la pu verticale, iar platforma trebuie s fie împrejmuit  cu balustrade 

de protecie înalte de 1000 mm cu bordur conform pct. 2.5.4. 

 

2.6 Contragreutatea 

 

2.6.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale cu acionare hidraulic sau 

pneumatic pot fi construite fr  contragreutate. 

 

2.7 Cabluri şi lan uri de trac iune 

 

2.7.1 Utilizarea lanurilor drept organe de traciune, la ascensoarele cu acionare electric, este 

interzis . 

 

2.7.2 La cablurile de traciune se admite o deviere a acestora de la planul care trece prin şanul 

ro ii de fric iune şi al ro ilor de conducere al cablurilor, de pân la 7%. 

 

2.8 Ro i de fric iune, ro i de conducere şi tamburi 

 

2.8.1 Se admite montarea roilor de conducere în puul ascensorului. 

 

2.8.2 Ro ile de conducere ale cablurilor trebuie s fie prev zute cu sigurane care s împiedice 

ieşirea cablurilor din şanuri. 

 

2.9 Componente de securitate 

 

2.9.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale trebuie prevzute cu urmtoarele 

componente de securitate: 

a) paracz toare;  
b) limitator de vitez; 
c) întreruptor de sfârşit de curs;  
d) contacte electrice pentru controlul închiderii uşilor de acces la pu, cabin  sau 

chepeng; 
e) contacte electrice pentru controlul zvorârii uşilor de acces la pu; 
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f) contact electric al limitatorului de vitez; 
g) contact electric la paracz toare; 
h) contact electric pentru controlul slbirii cablurilor de traciune (contact de cablu 

moale); 
i) contact electric al întinderii cablului limitatorului de vitez; 
j) opritoare sau tampoane amortizoare; 
k) dispozitiv de limitare a vitezei de coborâre în caz de spargere a conductelor la 

ascensoarele acionate hidraulic. 
 

2.9.2 De asemenea , ascensoarele de construcie special pentru materiale trebuie s fie prev zute 

şi cu urm toarele:  

a) dispozitiv de semnalizare acustic şi optic ; 
b) butoane care s acioneze întreruptorul de avarie; 
c)  buton de „STOP” pe pupitrul de comand. 

 
2.9.3 Ascensoarele de construcie special pentru materiale pot s nu fie prevzute cu limitatoare 

de curs; întrerup toarele de sfârşit de curs sunt obligatorii; la ascensoarele la care troliul 

este prevzut cu tambur se admite ca întreruptorul de sfârşit de curs s  fie acionat de 

troliu. 

 

2.9.4 Ascensoarele de construcie special pentru materiale cu platform, pot s  nu fie prevzute 

cu limitator de vitez şi paracz toare. 

 

2.10 Echipament electric 

 

2.10.1 La ascensoarele de construcie special pentru materiale, la care accesul în pu la staia 

superioar se face prin chepeng, cutia de comand trebuie s se amplaseze numai la staia 

superioar, asigurându-se o bun vizibilitate a cabinei sau platformei ascensorului; 

comenzile trebuie s poat  fi executate numai atât timp cât butonul este apsat. Cutia de 

comand trebuie s fie prev zut  cu posibilit i de încuiere. 

 

3 CONSTRUIREA ŞI MONTAREA 

 

3.1 Condi ia de baz pe care trebuie s o satisfac construirea şi montarea ascensoarelor de 

construcie special pentru materiale este asigurarea funcion rii în condi ii de securitate pe 

toat  perioada de utilizare prevzut  în documentaia tehnic  a ascensorului. 

 

3.2 Construirea şi montarea ascensoarelor de construcie special pentru materiale trebuie s fie 

efectuat de ageni economici care dispun de mijloacele tehnice corespunztoare, personal 

tehnic calificat şi sunt autorizai de ISCIR-INSPECT IT.  
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Condi iile privind autorizarea agenilor economici pentru construire şi montare (productor 

şi montator) precum şi obliga iile şi r spunderile acestora sunt prevzute în anexa A. 

 

3.3 Pentru fiecare instalaie construit, agentul economic care construieşte ascensorul (denumit 

în continuare productor) trebuie s completeze şi s  remit  beneficiarului, odat cu 

instalaia ,,Cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - partea de 

construcie”, conform modelului din anexa N. Numrul de eviden  din registrul 

constructorului pe care îl poart cartea ascensorului se va înscrie şi pe placa de fabricaie 

care se va aplica în loc vizibil, pe instalaie (pe jug, pe panoul de comand etc.).  

 

3.4 Cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - partea de construcie se 

completeaz de c tre productor, pe r spundere proprie, pentru fiecare ascensor în parte. 

 

3.5 La lucr rile de construire şi montare se vor respecta Normele Tehnice de protecia muncii 

specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul 

României. 

 

3.6 La terminarea lucrrilor agentul economic care efectueaz lucr rile de montare (denumit în 

continuare montator) trebuie s efectueze verificarea şi reglarea întregii instalaii. Punerea în 

func iune a ascensorului de construcie special pentru materiale, se va face numai dup ce 

au fost îndeplinite urmtoarele condiii:  

a) toate lucrrile de montare au fost terminate; 
b) lucr rile puului sau cilor de ghidare şi a camerei sau împrejmuirii mecanismului de 

ac ionare au fost finisate; 
c) s-au montat toate componentele de securitate; 
d) s-a asigurat ungerea tuturor elementelor componente ale ascensorului de construcie 

special  pentru materiale, supuse frecrii; 
e) au fost îndeprtate toate elementele strine de instalaie din pu şi din camera sau 

împrejmuirea mecanismului de acionare (scule, schele, dispozitive etc.); 
f) instalaia a fost legat electric la pmânt, acest lucru fiind atestat printr-un buletin de 

m sur ri. 
 

3.7 Înainte de prezentarea ascensorului la verificare în vederea autorizrii func ion rii, 

montatorul trebuie s efectueze încercrile de cas verificând concordana instalaiei cu 

documentaia tehnic  şi prezenta prescripie tehnic , calitatea execuiei şi func ionarea 

corect  a instalaiei; rezultatele trebuie s se consemneze într-un proces-verbal de probe de 

cas . 
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3.8 Pentru fiecare instalaie montat montatorul trebuie s completeze şi s  remit  

beneficiarului, imediat dup terminarea lucrrilor ,,Cartea ascensorului de construcie 

special  pentru materiale - partea de montaj” care va purta un numr de eviden  din 

registrul montatorului şi trebuie s cuprind  urm toarele: 

a) documentul din care s rezulte c lucr rile de montare s-au executat în conformitate cu 
documentaia tehnic  şi instruciunile de montare; 

b) certificatul de calitate privind execuia construciei puului; 
c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asambleaz la locul de montaj; 
d) certificatele (buletinele) msur torilor izola iei şi verific rii instalaiei de protecie 

împotriva tensiunilor de atingere precum şi buletinul rezistenei prizei de legare la 
p mânt; 

e)  fişa de msur tori dimensionale ale spaiilor de siguran  inferior şi superior şi a 
distanei dintre contragreutate şi pereii pu ului respectiv cabina; 

f) procesul verbal de efectuare a încercrilor de cas, menionat la pct. 3.7. 
NOT : În cazul în care atât construirea cât şi montarea sunt executate de  o singur firm  se 
admite s se livreze beneficiarului numai ,,Cartea ascensorului de construcie special pentru 
materiale - partea de construcie” în care se vor îngloba şi documentele menionate la aliniatele 
a, b şi c.  

 

4 AUTORIZAREA DE FUNC IONARE  

 

4.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale nu pot fi puse în funciune decât dup 

ob inerea autorizaiei de funcionare, în urma unei verificri tehnice oficiale efectuate în 

conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. Verific rile tehnice oficiale la 

punerea în funciune se vor efectua de ctre ISCIR - INSPECT IT în a crei raz  de 

activitate se afl ascensorul, conform metodologiei prevzute în anexa C.  

 

4.2 Numai ascensoarele de construcie special pentru materiale cu sarcina nominal peste 100 

kg se înregistreaz în evidena tehnic a ISCIR-INSPECT IT. Verificrile periodice la 

scaden  sau dup reparaii la aceste instalaii pot fi efectuate şi de c tre RSVTI al 

de in torului, cu împuternicire scris din partea ISCIR-INSPECT IT. 

 

4.3 La ascensoarele de construcie special pentru materiale cu sarcina nominal pân  100 kg 

inclusiv, verific rile periodice la scaden sau dup reparaii vor fi efectuate, de ctre RSVTI 

al dein torului. 

 

4.4 La data stabilit pentru verificare, dein torul şi între in torul trebuie s preg teasc 

ascensorul şi s  pun  la dispoziie echipamentul, sarcinile pentru încercri şi personalul de 

manevrare şi deservire necesar . La verificare nu trebuie s lipseasc responsabilii cu 

supravegherea tehnic ai dein torului, montatorului şi între in torului. 
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4.5 Autorizarea funcion rii se acord numai dac la verificarea tehnic oficial  se constat 

îndeplinirea condiiilor prev zute în prescripia tehnic . 

 

4.6 Evidena ascensoarelor va fi inut  de c tre dein tori într-un registru, conform modelului 

din anexa L. 

 

4.7 De in torul este obligat s p streze în bun stare cartea ascensorului şi s  o transmit odat  

cu ascensorul în cazul transferrii acestuia. 

 

5 EXPLOATAREA 

 

5.1 Supravegherea 

 

5.1.1 Exploatarea ascensoarelor de construcie special pentru materiale trebuie s se fac în 

conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice, normelor de protecia muncii din 

sectorul de activitate respectiv, instruciunilor de exploatare din cartea ascensorului şi 
instruciunilor elaborate de dein tor. 

 

5.1.2 Pentru exploatarea în condiii de siguran  a ascensoarelor de construcie special pentru 

materiale, în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice sunt direct 

r spunztori agenii economici care dein şi/sau utilizeaz asemenea instalaii.  

 

5.1.3 Exploatarea ascensoarelor de construcie special pentru materiale trebuie s fie 

supravegheat de responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor 

(RSVTI) al agentului economic dein tor sau utilizator, autorizat de ISCIR-INSPECT IT. 

 

5.1.4 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) se autorizeaz 

în conformitate cu prevederile anexei O. 

 

5.1.5 Pentru fiecare ascensor dein torul trebuie s posede un registru de supraveghere, inut la zi, 

în care personalul de deservire a ascensorului şi cel care efectueaz întreinerea şi revizia 

tehnic  sunt obligai s  înscrie, sub semntur , toate observaii1e referitoare la funcionarea 

instalaiei, inclusiv remedierile efectuate. În cazul transferrii ascensorului la un alt dein tor 

registrul de supraveghere va însoi instalaia. 
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5.1.6 Registrul de supraveghere, întocmit conform modelului din anexa P, se va numerota şi viza 

de conducerea dein torului şi se va completa zilnic., în conformitate cu prevederile 

prezentei prescripii tehnice. 

 

5.1.7 La solicitarea celui care a fcut constatarea, personalul tehnic responsabil cu efectuarea 

remedierilor înscrise în registrul de supraveghere va lua la cunoştint  sub semntur  despre 

cele constatate. 

 

5.1.8 Dac  în timpul exploatrii se constat deficiene care pericliteaz func ionarea în condiii de 

securitate a instalaiei, aceasta se va opri imediat din funciune, se consemneaz în registrul 

de supraveghere motivele opririi şi se anun  imediat RSVTI. 

 

5.1.9 Responsabilul cu supravegherea tehnic a instalaiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-

INSPECT IT, va verifica periodic registrul de supraveghere şi modul de rezolvare a 

observaiilor înscrise în acesta cel puin o dat  pe lun . 

 

5.2 Manevrarea 

 

5.2.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale se manevreaz numai de personal 

instruit special (denumit în continuare manevrani). Manevranii trebuie s  fie şcolarizai în 

raport cu importana instalaiei pe care o deservesc de ctre agentul economic dein tor în 

conformitate cu prevederile din anexa R. 

 

5.2.2 Manevranii trebuie s fie supuşi periodic unor instructaje şi reexaminri în vederea 

împrospt rii cunoştin elor, conform metodologiei prevzute în anexa R. Efectuarea 

instructajelor se va consemna în fişa personal de instructaj pentru protecia muncii. 

 

5.2.3 Îndatoririle manevranilor sunt urmtoarele: 

 

a) s  cunoasc şi s  respecte prevederile prezentei prescripii tehnice, instruciunile de 
exploatare şi normele de protecia muncii la locul de lucru; 

 
b) s  verifice înainte de începerea lucrului: 

- leg turile la instalaiile de protecie împotriva tensiunilor de atingere; 
- buna funcionare a componentelor de securitate şi semnalizare; 
- starea cablului de traciune şi modul de fixare a acestuia; 
- buna funcionare a troliului şi a frânei, având platforma (cabina) descrcat ; 
- dac  pe traseul platformei nu exist obstacole. 
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c) s  controleze dac iluminatul este corespunztor; 

 
d) s  nu ridice sarcini mai mari decât sarcina nominal sau care depşesc dimensiunile 

platformei (cabinei); 
 

e) s  nu transporte persoane cu ascensorul de construcie special pentru materiale;  
 

f) s  nu pun în funciune ascensorul dac instalaia electric  este defect, nu funcioneaz 
componentele de securitate sau se produce un zgomot anormal la troliu sau la ghidajele 
platformei (cabinei); 

 
g) s  nu manevreze ascensorul dac condiiile de protecia muncii, pentru locul acestuia de 

lucru, nu sunt îndeplinite; 
 

h) s  decupleze imediat întreruptorul din camera troliului în cazul întreruperii curentului 
electric în timpul lucrului; 

 
i) la terminarea lucrului s deconecteze întreruptorul principal, s-l asigure cu cheia şi s  

predea ascensorul manevrantului din schimbul urmtor (dac  se lucreaz în mai multe 
schimburi). 

 

5.2.4 Manevrantul este obligat s opreasc func ionarea ascensorului când constat deficiene 

periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se vor consemna în 

registrul de supraveghere şi se vor aduce imediat la cunoştin a responsabilului cu 

supravegherea şi verificarea tehnic (RSVTI). 

 

5.3 Între inerea şi revizia 

 

5.3.1 Condi ia de baz pe care trebuie s o satisfac întreinerea şi revizia tehnic a ascensoarelor 

este asigurarea funcion rii în condi ii de securitate pe toat perioada de utilizare prevzut  

în documentaia tehnic  a ascensorului. 

 

5.3.2 În timpul exploatrii ascensoarele de construcie special pentru materiale vor fi supuse unor 

lucr ri de întreinere şi revizii tehnice periodice şi generale, care se vor executa de ctre 

ageni economici autorizai conform prevederilor din anexa A. 

 

5.3.3 Periodicitatea efecturii lucr rilor de întreinere şi de revizii periodice şi generale ale 

instalaiei se stabileşte de agentul economic care execut aceste lucrri în acord cu agentul 

economic dein tor, inând seama de destinaia ascensorului, starea sa tehnic, vechimea 

instalaiei şi regimul de funcionare. Periodicitatea lucrrilor menionate mai sus se va 

înscrie în registrul de supraveghere. Revizia tehnic general va fi efectuat la un interval de 

maximum doi ani. 
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5.3.4 Între inerea se va efectua potrivit instruciunilor aflate în cartea ascensorului şi condi ii1or 

specifice de lucru şi va cuprinde ansamblul de lucrri care s asigure funcionarea în condiii 

de securitate a instalaiei. În cadrul lucrrilor de întreinere se vor executa, printre altele, 

urm toarele operaii: ungerea instalaiei conform schemei de ungere elaborat de proiectant, 

înlocuirea sau repararea pieselor de uzur, revizuirea dispozitivelor de semnalizare precum 

şi a aparatelor de comand, cur irea instalaiei şi a camerei troliului etc. 

 

5.3.5  Reviziile tehnice curente şi reviziile tehnice generale se vor executa în conformitate cu 

instruciunile de exploatare elaborate de proiectantul instalaiei şi au ca scop asigurarea 

continuit ii în func ionare a ascensorului. În cadrul reviziilor tehnice se va executa şi 
remedierea deficienelor semnalate şi r mase nerezolvate în cadrul lucrrilor de întreinere. 

Calitatea reviziilor tehnice generale va fi atestat printr-un certificat care se ataşeaz  de c tre 

de in tor, dup  recepia lucr rii, la cartea ascensorului. 

 

5.3.6 Efectuarea operaiilor de întreinere şi revizie tehnic, inclusiv constatrile şi remedierile 

deficienelor se consemneaz în registrul de supraveghere a ascensorului. 

 

5.3.7 În cazul constatrii unor defeciuni importante care necesit oprirea din funciune a 

ascensorului pe o perioad mai mare de timp, în vederea efecturii reparaiilor necesare, va 

fi informat dein torul ascensorului. În registrul de supraveghere a ascensorului se vor 

consemna data şi ora începerii şi, respectiv, terminrii lucr rilor de întreinere planificate sau 

accidentale. 

 

5.3.8 În cazul în care, cu ocazia efecturii lucr rilor de întreinere, sunt constatate deficiene care 

afecteaz securitatea în funcionare a ascensorului, întrein torul, prin personalul su tehnic 

de specialitate, este obligat s opreasc ascensorul din funciune, f când meniunea 

respectiv în registrul de supraveghere a ascensorului. 

 

5.3.9 Neefectuarea lucrrilor de întreinere şi a reviziilor tehnice la termenele stabilite conduce la 

anularea de la sine a autorizaiei de funcionare a ascensorului. 

 

6 REPARAREA  

 

6.1 Condi ia de baz pe care trebuie s o satisfac repararea, modificarea sau modernizarea 

ascensoarelor de construcie special pentru materiale este asigurarea funcion rii în condi ii 

de securitate pe toat perioada de utilizare prevzut  în documentaia tehnic  a ascensorului. 
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6.2 Repararea, modificarea sau modernizarea ascensoarelor de construcie special pentru 

materiale trebuie s fie efectuat de ageni economici care dispun de mijloacele tehnice 

corespunztoare şi sunt autorizai de ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor anexei A. 

Repararea componentelor de securitate se va face numai de ctre productorul acestora. 

 

6.3 Documentaia tehnic  pentru repararea ascensoarelor se va elabora de ctre proiectani 

autorizai în limitele şi condi iile prev zute în anexa J. Proiectul de reparaie pentru 

reparaiile menionate în anexa J trebuie s fie avizat de proiectantul şi/sau constructorul 

ascensorului. 

 

6.4 Reparatorul rspunde de alegerea corect a procedeelor tehnologice de execuie şi de 

calitatea execuiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei 

prescripii tehnice, cu prevederile documentaiei tehnice pentru reparare şi cu instruciunile 

de reparare a ascensoarelor. Condiiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obliga iile 

şi responsabilit ile ce le revin sunt prevzute în anexa A. 

 

6.5 La lucr rile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecia muncii şi 
Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României. 

 

6.6 Ascensoarele care au fost supuse unor lucrri de reparaii nu vor fi repuse în funciune decât 

pe baza unei verificri tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile din anexa J, 

de c tre: 

 

a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de ctre responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) al dein torului, cu 
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaiile menionate la pct. 4.2; 

 
b) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) al 

de in torului pentru instalaiile menionate la pct. 4.3. 
 

6.7 La verificarea tehnic dup  reparaie este obligatorie prezena delegailor de in torului, 

reparatorului şi între in torului. 

 

6.8 Examin rile şi încerc rile dup  reparaie nu trebuie s fie mai dure decât cele cerute înainte 

de punerea în funciune a ascensorului. Aceste încercri nu trebuie, prin repetarea lor, s  

cauzeze uzura excesiv sau  scderea rezistenei care ar duce la diminuarea securitii 

ascensorului. 
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7 VERIFICAREA TEHNIC  PERIODIC  ŞI VERIFICAREA TEHNIC  

NEPROGRAMAT  

 

7.1 Ascensoarele de construcie special pentru materiale sunt supuse în timpul exploatrii unor 

verific ri tehnice oficiale periodice care se efectueaz de c tre: 

a. ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de ctre responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) al dein torului, cu 
acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalaiile menionate la pct. 4.2; 

b. responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) al 
de in torului pentru instalaiile menionate la pct. 4.3. 

 

7.2 Agenii economici care dein ascensoare de construcie special pentru materiale vor 

comunica în termen de 15 zile la ISCIR – INSPECT IT în raza creia îşi desf şoar  

activitatea datele despre ascensoarele vândute altor dein tori, inclusiv adresa acestora, şi 
despre cele scoase definitiv din funciune. 

 

7.3 Autorizarea funcion rii în continuare a ascensoarelor, cu ocazia verificrii tehnice oficiale 

periodice, care se efectueaz de c tre RSVTI se va efectua în aceleaşi condi ii ca şi 
autorizarea de funcionare efectuat de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT 

IT. În acest caz, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va înainta imediat la 

ISCIR - INSPECT IT în a crei raz  de activitate se afl ascensorul ( pentru instalaiile care 

se înregistreaz la ISCIR-INSPECT IT ). 

 

7.4 La verificarea tehnic oficial  periodic  este obligatorie prezena delegatului dein torului şi 
a delegatului întrein torului. 

 

7.5 Dac  ascensorul nu a fost verificat la scaden el trebuie s fie oprit imediat din funciune 

pân  la efectuarea verificrilor tehnice, autorizaia de funcionare anulându-se de la sine 

odat  cu depşirea scadenei. 

 

7.6 De in torul este singurul rspunztor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a 

verific rilor, chiar dac termenele respective îi sunt sau nu comunicate de ctre ISCIR–

INSPECT IT. 

 

7.7 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic (RSVTI) al agentului economic 

de in tor precum şi inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul s efectueze 

verific ri neprogramate pentru a constata dac sunt respectate prevederile prezentei 

prescripii tehnice şi dispoziiile date cu ocazia verificrilor anterioare. 
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7.8 Examin rile şi încerc rile periodice nu trebuie s fie mai dure decât cele cerute la punerea în 

func iune a ascensorului. Aceste încercri nu trebuie, prin repetarea lor, s  cauzeze uzura 

excesiv sau scderea rezistenei care ar duce la diminuarea securitii ascensorului. 

 

8 AVARII ŞI ACCIDENTE 

 

8.1 În cazul avariilor produse la ascensoarele de construcie special pentru materiale precum şi 
în cazuri de accidente provocate de acestea, agenii economici dein tori sunt obligai s  

anune, telefonic sau prin fax, în cel mult 24 ore de la constatare ISCIR – INSPECT IT în a 

c rei raz  de activitate îşi are sediul dein torul ascensorului în vederea efecturii 

cercet rilor tehnice necesare şi obligatorii. 

 

8.2 De in torul ascensorului este obligat s ia toate msurile necesare astfel ca situaia produs 

de avarie sau în timpul accidentului s r mân  nemodificat pân  la sosirea inspectorului de 

specialitate al ISCIR – INSPECT IT în a crei raz  de activitate îşi are sediul dein torul 

ascensorului, cu excepia cazului când situaia respectiv ar pune în pericol viaa persoanelor 

sau ar crea alte situaii periculoase. Atunci când este necesar s se modifice starea de fapt 

din momentul avariei sau accidentului, dein torul ascensorului va face fotografii sau schie 

ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul. 

 

8.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, dein torul ascensorului va 

trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe 

de materiale, conform dispoziiilor consemnate în procesul-verbal de constatare. 

 

9 DISPOZI II FINALE 

 

9.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripii tehnice referitoare la proiectarea, 

construirea, montarea şi repararea ascensoarelor de construcie special pentru materiale, 

proiectanii, produc torii, montatorii şi reparatorii vor putea stabili, pe propria rspundere, 

solu ii compensatoare motivate corespunztor din punct de vedere tehnic, care s nu 

afecteze securitatea în funcionare a ascensoarelor şi s  exclud  pericolul de avarii sau 

accidente. Proiectanii, produc torii, montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluii 

le vor supune avizrii principalilor factori interesai: proiectant, productor, montator, 

de in tor şi ISCIR – INSPECT. 
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9.2 Dac  agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrrilor menionate în prescripia 

tehnic  a depus documente în baza crora i s-a eliberat autorizaia şi acestea sunt 

neconforme cu realitatea, autorizaia este nul de drept. 

 

9.3 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice se sancioneaz conform legislaiei 

în vigoare, mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate. Nerespectarea prevederilor 

prezentei prescripii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la 

retragerea autorizaiei acordate. 

 

9.4 Trimiterile f cute în text la alte reglementri tehnice sau documente normative se refer la 

edi iile în vigoare pe perioada aplicrii prezentei prescripii tehnice. 

 

9.5 Odat  cu intrarea în vigoare a prezentei prescripii tehnice ,”Prescripii tehnice privind 

proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea ascensoarelor de construcie 

special  pentru materiale R 13-83 ” îşi înceteaz valabilitatea. 

 

9.6 Orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei prescripii tehnice îşi înceteaz 

valabilitatea. 
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ANEXA A 

 
Autorizarea agen ilor economici  

pentru executarea lucr rilor de proiectare, construire, montare, reparare, între inere şi 
revizie tehnic  a ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 

 
A.1 Proiectarea ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 
A.1.1 Proiectele de construire, montare şi reparare a ascensoarelor de construcie special pentru 

materiale se elaboreaz de c tre ageni economici de proiectare 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 uniti de 

proiectare pentru lucrrile menionate la pct. A.1.1 vor înainta la ISCIR-INSPECT o 
documentaie întocmit  în conformitate cu prevederile anexei B. 

 
A.1.3 Agenii economici autorizai, respectiv unit ile de proiectare autorizate, au urmtoarele 

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 siguranei în funcionare 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 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale şi s  prevad în documentaia 
tehnic  examin rile şi încerc rile ce trebuie s fie efectuate la agenii economici 
produc tori şi reparatori, la locul de funcionare, pentru verificarea parametrilor de 
siguran  în funcionare, rspunzând de alegerea corect a acestora 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 funcionare în siguran a 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale 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 ascensoarelor de construcie special pentru materiale, care s serveasc şi 
pentru pregtirea personalului de exploatare, întreinere, revizie şi verificare; 

 
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; 
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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 C, 
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, 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 securitii în 

func ionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are 
urm toarele 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 anexei C. 
 

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 C, precizând şi num rul de exemplare avizate; 
c) s  participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT. 

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 învmânt superior 
tehnic de specialitate şi s  aib  o vechime în specialitate de cel puin 8 ani, din care cel puin 
3 ani în proiectare sau 5 ani în construcia, exploatarea sau verificarea ascensoarelor. 

 
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 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 autorizare; 

c) s  elibereze în baza constatrilor f cute, în cazul îndeplinirii condiiilor de autorizare, 
autorizaia de proiectare conform modelului din anexa D. 
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A.2 Construirea şi montarea ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 
A.2.1 În vederea acordrii autorizaiei, agentul economic care construieşte sau monteaz 

ascensoare va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza creia îşi are sediul o documentaie 
întocmit  în conformitate cu prevederile anexei G.  

 
A.2.2 Agenii economici autorizai s  execute lucrrile de construire şi montare au urmtoarele 

obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  execute lucrrile de construire şi montare în conformitate cu documentaia tehnic  
valabil  la data introducerii în fabricaie, cu prevederile procesului tehnologic de 
execuie, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calitii, dup  caz, cu cele din 
documentaia de omologare precum şi cu cele din prescripia tehnic , r spunzând de 
aplicarea corespunztoare a acestora pe toat durata prevzut  pentru utilizarea 
instalaiei; 

b) s  introduc  în fabricaia de serie numai instalaii omologate cu acordul ISCIR-
INSPECT şi s  repete încercrile de tip asupra instalaiilor din fabricaie la intervalele 
stabilite cu ocazia omologrii sau la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-
INSPECT, în vederea verificrii corespondenei cu prototipul omologat ; 

c) s  preg teasc şi s  prezinte instalaiile şi toate documentaiile tehnice necesare, în 
timpul şi la sfârşitul construirii şi mont rii, la verific rile care se efectueaz de c tre 
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de ctre organele proprii autorizate de 
ISCIR-INSPECT în acest scop, în condiiile precizate în anexa C; 

d) s  foloseasc la lucr rile de construire şi montare pentru elementele sudate tehnologii de 
execuie şi de examinare având la baz proceduri de sudare omologate în conformitate 
cu prevederile prescripiilor tehnice specifice în vigoare; 

e) s  foloseasc la lucr rile de construire şi montare numai personal calificat; sudorii şi 
personalul care execut examin rile nedistructive vor fi autorizai în conformitate cu 
prevederile prescripiilor tehnice specifice în vigoare; 

f) s  întocmeasc şi s  prezinte odat cu ascensorul de construcie special pentru materiale 
documentaia tehnic  prev zut  de prescripia tehnic ; 

g) s  numeasc personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrrilor care fac obiectul 
autoriz rii şi responsabil tehnic cu sudura, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport 
cu numrul şi complexitatea instalaiilor, care s fie autorizat în acest scop de ISCIR-
INSPECT IT în raza creia îşi au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în 
sensul prevederilor prescripiei tehnice, se înelege “Coordonatorul sudor” definit în 
standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmeaz a fi autorizat de ISCIR-
INSPECT ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie s aib  o vechime în 
domeniul proiectrii sau aplicrii tehnologiilor de sudare utilizate la construirea, 
montarea sau repararea instalaiilor, dup  cum urmeaz: 

• minim 2 ani pentru absolvenii unui institut de înv mânt superior tehnic; 
• minim 5 ani pentru maiştri sau tehnicieni, cu specialitatea sudur. 

h) s  posede prescripiile tehnice specifice domeniului de lucrri pentru care solicit 
autorizarea; 
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i) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden pentru fiecare categorie de lucrri 
pentru care au fost autorizai; registrele vor fi numerotate, vizate şi sigilate de ISCIR-
INSPECT IT în raza creia îşi au sediul şi vor cuprinde datele prevzute în anexa H; la 
agenii economici care au subuniti în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un 
registru de eviden a lucr rilor executate; 

j) s  ia m surile corespunztoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-
INSPECT, s-şi poat  îndeplini în bune condiii sarcinile prevzute la pct. A.2.3 şi A.2.4 
şi s  comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza creia îşi au sediul orice schimbare 
a personalului tehnic respectiv, menionat la lit. g), şi s  o definitiveze numai dup 
confirmarea acestuia de ctre ISCIR-INSPECT IT; pân la definitivarea schimbrii 
personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrri care fac obiectul autorizaiei; 

k) s  comunice periodic (cel puin odat  pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza creia 
îşi au sediul necesarul de verificri şi încerc ri privind: 
• prototipurile ascensoarelor de construcie special pentru materiale pe care le vor 

omologa; 
• ascensoarele de construcie special pentru materiale noi pe care le vor construi, 

monta, sau repara; 
• num rul sudorilor pe care urmeaz a-i pregti în vederea autorizrii; 
s  implementeze Sistemul de Management al Calitii, s  elaboreze proceduri de 
verificare a calit ii, de control şi încerc ri specifice şi s  le aplice efectiv. 

 
A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrrilor de 

construire, montare şi verificare a ascensoarelor de construcie special pentru materiale are 
urm toarele obligaii şi r spunderi: 
 
a) s  cunoasc legislaia, prescripia tehnic  şi standardele în domeniu; 
b) s  verifice introducerea în fabricaie numai a documentaiei tehnice de execuie având 

desenul tip de ansamblu avizat conform de ctre ISCIR-INSPECT sau de ctre 
persoanele din unitile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop; 
autorizaia agenilor economici de proiectare trebuie s fie valabil  la data avizrii 
conforme a proiectelor; 

c) s  verifice introducerea în fabricaie a materialelor şi execuia pe faze de lucru şi la 
terminarea construirii, montrii sau reparrii, din punct de vedere al respectrii 
prevederilor prescripiei tehnice şi ale documentaiei tehnice de execuie, şi s  supun la 
încerc ri ascensoarele de construcie special pentru materiale; 

d) s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate (cartea ascensorului 
de construcie special pentru materiale - partea de construcie sau montare) sub aspectul 
respectrii prevederilor prescripiei tehnice precum şi concordana ascensorului de 
construcie special pentru materiale cu documentaia respectiv; 

e) s  încheie documente de verificare în care s consemneze constatrile şi rezultatele 
verific rilor şi examin rilor precum şi dispoziiile obligatorii; 

f) s  verifice registrele de eviden a lucr rilor executate şi s  urm reasc inerea la zi a 
acestora; 

g) s  participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT. 
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A.2.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar fa de cerinele 

din SR EN 719, are şi urm toarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, prevederile prescripiilor tehnice specifice, 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  procedura de sudare omologat; 

c) s  verifice documentaia tehnic  de execuie înainte de lansarea acesteia în fabricaie 
astfel încât soluiile constructive adoptate s asigure condiii optime de sudare şi 
verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare s fie minim ; 

d) s  asigure alegerea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele de baz 
utilizate în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiiile 
tehnologice impuse s se realizeze o îmbinare sudat corect  a instalaiei; 

e) s  aib  grij  ca materialele de adaos s fie însoite de certificatele de calitate prevzute 
de standarde şi s  admit  introducerea în fabricaie numai a materialelor de adaos 
prev zute în documentaia tehnic  sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii 
de sudare; 

f) s  asigure condiiile necesare pentru efectuarea probelor şi încerc rilor în vederea 
omolog rii procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice 
specifice şi s  ia m surile necesare ca la construirea, montarea şi repararea elementelor 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale s se foloseasc numai tehnologii 
stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate; 

g) s  supravegheze ca materialele de baz introduse în fabricaie s  fie conforme cu 
documentaia tehnic  de execuie; 

h) s  verifice modul în care se depoziteaz şi se introduc în fabricaie materialele de adaos, 
luând msuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbri fa  de tehnologia elaborat 
şi de procedura de sudare omologat; 

i) s  organizeze, s îndrume şi s  verifice activitatea privind specializarea şi autorizarea 
sudorilor şi s  in  evidena lucr rilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile 
prescripiilor tehnice specifice; 

j) s  urm reasc efectuarea verificrii calit ii îmbin rilor sudate pe fluxul tehnologic de 
execuie, s  verifice rezultatele obinute şi s  vizeze documentele privind verificarea 
îmbin rilor sudate, care se ataşeaz  la cartea ascensorului de construcie special pentru 
materiale; 

k) s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi s  ia 
m surile corespunztoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor; 

l) s  in  la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR-INSPECT şi a 
procedurilor de sudare omologate; 

m) s  participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT. 
 
A.2.5 În vederea autorizrii agenilor economici de construire sau de montare, în conformitate cu 

prevederile prescripiei tehnice, ISCIR-INSPECT are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  verifice concordana dintre datele din documentaia prezentat de agenii economici 
care solicit autorizarea şi situaia existent la aceştia; 
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b) s  verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregtirea în domeniu şi 
cunoaşterea prevederilor prescripiilor tehnice ISCIR; 

c) s  verifice existena la agentul economic a prescripiilor tehnice ISCIR în domeniu; 
d) s  întocmeasc un proces-verbal asupra constatrilor f cute privind verificrile 

prev zute la lit. a), b) şi c). 
 
A.2.6 În cazul îndeplinirii condiiilor de autorizare prevzute de prescripia tehnic  şi pe baza 

constatrilor f cute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza 
c reia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaia conform modelului din anexa I. 

 
A.3 Între inerea, revizia tehnic  şi repararea ascensoarelor de construcie special  pentru 

materiale 
 
A.3.1 În vederea acordrii autorizaiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza 

c reia îşi are sediul o documentaie tehnic  întocmit  în conformitate cu prevederile  
anexei G. 

 
A.3.2 Agenilor economici autorizai s  execute întreinerea, revizia tehnic şi repararea 

ascensoarelor de construcie special pentru materiale le revin sarcinile prevzute la pct. 
A.2.2. (cele specifice domeniului de autorizare) precum şi urm toarele: 

 
a) s  fie dotai cu mijloace tehnice corespunztoare în vederea înltur rii operative a 

deranjamentelor care se pot ivi în exploatare şi s  in  evidena deranjamentelor 
respective; 

b) s  prezinte ascensoarele de construcie special pentru materiale la verificarea tehnic 
oficial  la scaden sau ori de câte ori se solicit de c tre ISCIR-INSPECT IT; 

c) s  opreasc din funciune ascensoarele de construcie special pentru materiale dac în 
timpul exploatrii apar deficiene care pot avea ca urmare avarii sau accidente; 

d) s  comunice periodic (cel puin odat  pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza creia 
îşi au sediul, pentru ascensoarele care se înregistreaz la ISCIR-INSPECT IT, necesarul 
de verific ri şi încerc ri privind: 

 
• ascensoarele de construcie special pentru materiale aflate în exploatare scadente 

pentru verificarea periodic; 
• ascensoarele de construcie special pentru materiale aflate în exploatare care 

urmeaz s  fie reparate. 
 
A.3.3 Reparaiile executate la instalaiile de categoria celor care nu trebuie s fie verificate de 

inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei J, vor fi 
efectuate numai de ageni economici autorizai s  execute astfel de reparaii. 

 
A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrrilor de 

între inere, revizie tehnic şi reparare a ascensoarelor de construcie special pentru 
materiale îi revin, conform specificului su de activitate, sarcinile prevzute la pct. A.2.3 
(cele specifice domeniului de autorizare) precum şi urm toarele: 
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a) s  ia m suri pentru oprirea din funciune a ascensoarelor de construcie special pentru 
materiale care nu mai prezint siguran  în exploatare, anunând aceste opriri la ISCIR-
INSPECT IT în raza creia se afl montat ascensorul; 

b) s  verifice periodic, cel puin o dat  pe an, pregtirea tehnic a personalul de întreinere şi 
reparare a ascensoarelor de construcie special pentru materiale, consemnând rezultatele 
într-un proces-verbal; 

c) s  verifice, prin sondaj, inerea la zi a registrelor de supraveghere a instalaiilor, completarea 
corect  a acestora şi consemnarea sub semntur  în acestea; 

d) s  participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT. 
 
A.3.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, îi revin obligaiile şi 

r spunderile prevzute la pct. A.2.4. 
 

A.3.6 În vederea autorizrii agenilor economici de întreinere, revizie tehnic şi reparare a 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale şi în conformitate cu prevederile 
prescripiei tehnice, ISCIR-INSPECT IT îi revin sarcinile prevzute la pct. A.2.5. 

 
A.3.7 În cazul îndeplinirii condiiilor de autorizare prevzute de prescripia tehnic  şi pe baza 

constatrilor f cute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza 
c reia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaia conform modelului din anexa I.  
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ANEXA B 
 

 
Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei de a proiecta  

ascensoare de construcie special  pentru materiale 
 
 

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

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

- statut (actul constitutiv) actualizat; 
- certificat de înmatriculare; 
- certificat de înregistrare fiscal sau CUI (cod unic de înregistrare fiscal). 

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 a personalului propus pentru autorizare (original); 
f) curriculum vitae pentru  personalul 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 agentul economic solicitant, se vor indica 
adresele acestora şi, dup  caz, datele menionate la aliniatele a), d), e), f), şi g). 
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ANEXA C 
 

Verificarea şi autorizarea ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 

C.1 Verificarea proiect rii 
 
C.1.1 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 desenului tip de ansamblu, la terminarea execuiei, reparaiei (numai când se 
modific  proiectul iniial) etc. a ascensorului de construcie special pentru materiale, 
cuprinzând toate modificrile introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va 
fi introdus în cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - partea de 
construcie. 
Dup  avizarea conform a desenului tip de ansamblu acesta se va înregistra la ISCIR-
INSPECT, f r  de care nu se poate acorda autorizaia de funcionare a ascensorului de 
construcie special pentru materiale. 
Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe teritoriul 
c reia se afl unitatea de proiectare respectiv. 

  
C.1.2 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 17-2003”  

 - Numele şi prenumele___________________________________ 
 - Data____________________________ 
 - Semntura_______________________ 
 
C.1.3 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. 

 
C.1.4 Confirmarea avizrii conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin 

ştampilare pe un numr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, urmtoarele: 
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ANEXA C (continuare) 
 
 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 unitile de 
proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT pentru 
proiectul respectiv: 

 
AVIZAT conform  
AUTORIZAT ISCIR 

 Denumirea unit ii__________________________________________________ 
 Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr._______/___________________ 

Numele____________________   Prenumele__________________ 
Data______________________    Semntura_________________ 

 
C.1.5 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 ascensorului de construcie special 
pentru materiale . În cazul întreruperii fabricaiei mai mult de un an, proiectul trebuie s fie 
reavizat conform la reluarea acesteia. 
 

C.1.6 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 F. 

 
C.1.7 Avizarea conform a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru ascensoarele 

de construcie special 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 ctre un agent economic 
de proiectare autorizat de ctre ISCIR-INSPECT. 

 
C.2 Verificarea construirii, mont rii şi repar rii  ascensoarelor de construcie special  

pentru materiale 
 
C.2.1 Verificarea în timpul şi la terminarea construirii, montrii şi repar rii instalaiilor se execut 

de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de ctre personalul propriu de 
specialitate de la agentul economic productor, montator sau reparator, autorizat în acest 
scop conform prevederilor anexei A şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT IT. 
Instalaiile care se verific de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în unitile 
constructoare, montatoare sau reparatoare se stabilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte 
instalaii se verific  de c tre personalul autorizat din unit ile respective, în baza acordului 
scris al ISCIR-INSPECT IT. 
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ANEXA C (continuare) 

 
C.2.2 Rezultatele verificrilor instalaiilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat 

astfel: 
a) pentru verific rile efectuate pe parcursul execuiei, mont rii şi reparaiei precum şi 

pentru verific rile executate la terminarea montrii şi reparaiei se vor încheia documente 
de verificare (procese-verbale, buletine etc.). 

b) pentru verific rile finale efectuate la terminarea construirii, montrii (în cazul în care 
montarea se execut la unitatea constructoare) sau reparaiei cu bune rezultate se va 
semna şi cartea instalaiei-partea de construcie (documentaia de montare/documentaia 
de reparaie), conform prevederilor prescripiei tehnice . 

 
C.3 Autorizarea func ion rii ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 

 
C.3.1 La prima punere în funciune 
 
C.3.1.1 Prezentarea ascensorului la verificarea tehnic oficial  se va face de ctre montator, data 

verific rii stabilindu-se de ctre ISCIR-INSPECT IT de comun acord cu dein torul 
instalaiei. 

 
C.3.1.2 Pentru obinerea autorizaiei de funcionare se va prezenta inspectorului de specialitate al 

ISCIR-INSPECT IT, urmtoarea documentaie tehnic : 
 

a) cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - partea de construcie; 
b) cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - partea de montaj; 
c) procesul - verbal cu probe de cas cu rezultate corespunztoare; 
d) certificatele privind msur rile împotriva tensiunilor de atingere, rezistena de izolaie şi 

reglarea automatelor şi instalaiei de protecie; 
e) document/dovad de luare în eviden eliberat( ) de ISCIR-INSPECT în conformitate cu 

reglementrile ISCIR în vigoare la data efecturii importului. 
 
C.3.1.3  În cazul instalaiilor procurate din import cartea ascensorului de construcie special 

pentru materiale - partea de construcie va fi tradus în limba român. 
 
C.3.1.4 Verificarea tehnic oficial  în vederea autorizrii de funcionare trebuie s stabileasc 

dac : 
 

a) documentaia tehnic , cartea ascensorului de construcie special pentru materiale - 
partea de construcie şi partea de montaj este complet şi corespunde cu instalaia; 

b) ascensorul a fost executat, echipat şi montat în conformitate cu prescripia tehnic ; 
c) ascensorul, supus încercrilor şi verific rilor prev zute în prescripia tehnic , a 

corespuns şi func ioneaz normal; 
d) este asigurat întreinerea, revizia tehnic şi supravegherea corespunztoare şi dac  

personalul de deservire este instruit; 
e) instalaia electric  este prevzut  cu dispozitivele de protecie necesare şi cu inscripiile 

necesare; 
f) sunt prevzute marcrile, pl cu ele de fabricaie şi de avertizare, conform prescripiei 

tehnice. 
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ANEXA C (continuare) 
 

C.3.1.5 Verificarea tehnic oficial  const  din: 

a) verificarea principalelor elemente componente ale instalaiei; 
b) încerc ri în gol; 
c) încerc ri în sarcin (statice şi dinamice);. 
d) alte încercri. 

 

C.3.1.6 Verificarea principalelor elemente componente ale instalaiei const  din verificarea 

corespondenei acestora cu documentaia tehnic  de execuie şi de montaj respectiv cu 

desenul tip de ansamblu şi cu prevederile prescripiei tehnice. Dac rezultatele verificrilor 

sunt corespunztoare se vor efectua încercrile în gol. 

 

C.3.1.7 Încerc rile în gol se efectueaz prin manevrarea ascensorului, fr  sarcin . Cu aceast 

ocazie se verific func ionarea componentelor de securitate. Dac rezultatele încercrilor 

în gol au corespuns se vor efectua încercrile în sarcin. 

 

C.3.1.8 Încercarea static are ca scop verificarea alunecrii cablurilor în şanurile ro ilor de 

fric iune, rezistenei troliului, rezistenei elementelor portante ale cabinei sau platformei, 

sigurana funcion rii frânei. Încercarea se execut cu cabina sau platforma situat la staia 

inferioar , timp de 10 minute, încrcat cu o sarcin mai mare cu 50% decât sarcina 

nominal . 

 
C.3.1.9 La ascensoarele cu acionare hidraulic încercarea static se execut cu cabina sau 

platforma în poziia limit  superioar, timp de 10 minute, încrcat cu o sarcin mai mare 
cu 50% decât sarcina nominal; în acest interval de timp coborârea cabinei sau platformei 
nu trebuie s fie mai mare de 100 mm. 

 

C.3.1.10 Încercarea dinamic are ca scop, printre altele, verificarea funcion rii troliului, aparatelor 

de comand, precizia opririi cabinei sau platformei în staii, dispozitivelor de zvorâre 

mecanic şi electric  ale uşilor de acces ale puului, contactelor electrice de siguran 

precum şi a semnalizrilor. 

Încercarea dinamic se execut prin deplasri repetate ale cabinei sau platformei încrcate 

cu sarcina nominal şi cu o sarcin majorat  cu 10% fa  de sarcina nominal, inând cont 

şi de condiiile de funcionare prevzute de productor în instruciunile de exploatare. 

 

C.3.1.11 În cadrul încercrii dinamice se va verifica buna funcionare a limitatorului de vitez şi a 

paracz toarelor; în timpul acestei verificri sarcina va fi majorat cu 10% fa  de sarcina 

nominal .  

În timpul încercrilor statice şi dinamice este interzis accesul persoanelor în cabin; 

sarcina de încercare trebuie s fie constituit  numai din greut i. 
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ANEXA C  (continuare) 
C.3.1.12 Dac  rezultatele verificrii tehnice oficiale sunt corespunztoare, inspectorul de 

specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat verificarea întocmeşte procesul verbal 

prin care se autorizeaz func ionarea ascensorului. Autorizarea funcion rii şi parametrii 

de funcionare aprobai precum şi scadena stabilit  pentru urmtoarea verificare tehnic 

periodic  se înscriu într-un proces-verbal (întocmit conform modelului din anexa K) din 

cartea ascensorului-partea de exploatare. Dac rezultatele sunt necorespunztoare, 

deficienele se consemneaz în procesul-verbal şi nu se acord autorizaia de funcionare. 

 

C.3.1.13 În func ie de condiiile şi regimul de funcionare, locul de instalare şi complexitatea 

instalaiei, prin procesul verbal de autorizare se stabileşte scadena (luna, anul) urmtoarei 

verific ri, care nu va fi mai mare de trei ani. 

 
C.3.1.14 Este interzis acordarea autorizaiei de funcionare în urmtoarele cazuri: 

• cartea ascensorului-partea de construcie şi de montaj lipsesc sau sunt incomplete; 
• lipsesc, nu funcioneaz sau funcioneaz defectuos componentele de securitate; 
• frâna funcioneaz defectuos; 
• sistemul de semnalizare optic şi acustic  nu funcioneaz sau funcioneaz defectuos; 
• instalaia electric  este executat defectuos şi prezint  pericol de electrocutare; 
• lips  certificat privind msur rile împotriva tensiunii de atingere (priza de împmântare); 
• lips  certificat privind rezistena de izolaie; 
• la verific rile şi încerc rile în gol şi în sarcin s-au obinut rezultate necorespunztoare; 
• personalul de deservire (manevrare) a instalaiei nu este instruit;. 
• se constat alte deficiene care afecteaz sigurana în funcionare a ascensorului. 

 

C.3.1.15 Cartea ascensorului-partea de exploatare este eliberat de ISCIR-INSPECT IT în raza 
c reia s-a efectuat montajul instalaiei şi se completeaz de c tre inspectorii de specialitate 
ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI dup executarea verificrii tehnice oficiale. Partea de 
construcie şi montaj, împreun cu partea de exploatare formeaz cartea ascensorului, 
prev zut  cu numrul de înregistrare din evidena ISCIR-INSPECT IT sau a dein torului. 

 
C.3.2   Ascensoare de construcie special  pentru materiale aflate în exploatare 
 
C.3.2.1 În timpul exploatrii, ascensoarele de construcie special pentru materiale sunt supuse la 

termenul scadent unor verificri tehnice periodice. Cu aceast ocazie se verific starea 
tehnic  a ascensorului şi se efectueaz verific rile şi încerc rile de la pct. 
C.3.1.5…C.3.1.11. Dac rezultatele verificrii sunt corespunztoare se acord autorizaia 
de funcionare în continuare şi se stabileşte scadena (luna şi anul) urm toarei verific ri 
periodice (care nu va fi mai mare de 2 ani), întocmindu-se un proces-verbal în cartea 
ascensorului (partea de exploatare) conform modelului din anexa K. În cazul în care 
verificarea tehnic se va efectua de ctre RSVTI al dein torului, cu împuternicire scris 
din partea ISCIR-INSPECT IT, acesta va înainta un exemplar al procesului-verbal de 
verificare la ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele menionate la pct. 4.2). 
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ANEXA C  (continuare) 
C.3.2.2 Dac  rezultatele sunt necorespunztoare, deficienele ( menionate la pct. C.3.1.14) se 

consemneaz în procesul-verbal şi nu se acord autorizaia de funcionare. Opririle din 
func iune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a 
ascensorului. 

 
C.3.2.3 Data efecturii verific rilor se stabileşte de comun acord de ctre ISCIR-INSPECT IT, 

între in tor şi de in tor. 
 
C.3.2.4 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de construcie special pentru materiale de 

c tre ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de ctre responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) nu trebuie s dep şeasc 
scadena operaiei de verificare oficial înscris  în cartea ascensorului. În caz contrar, 
ascensorul de construcie special pentru materiale se opreşte din funciune de ctre 
între in tor. 

 
C.3.2.5 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la 

data stabilit sau cel mult dup 48 ore de la data stabilit, verificarea tehnic periodic  se 
va efectua de ctre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor 
(RSVTI) f r  alt  comunicare. Dac dup  aceast perioad de timp (48 de ore) nu s-a 
efectuat verificarea tehnic periodic , întrein torul este obligat s opreasc ascensorul din 
func iune. 

 
C.3.2.6 Autorizarea funcion rii în continuare a ascensoarelor de construcie special pentru 

materiale cu ocazia verificrii tehnice periodice, prin responsabilul cu supravegherea şi 
verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI), trebuie s se fac în aceleaşi condi ii ca şi 
autorizarea de funcionare efectuat prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. 

 
C.3.2.6 Autorizarea funcion rii în continuare a ascensorului de construcie special pentru 

materiale se acord numai dac la verificarea tehnic periodic  se constat îndeplinirea 
condi iilor de securitate menionate în prescripia tehnic .  

 
C.4     Dispoziii finale 
 
C.4.1 Punerea în funciune a ascensoarelor neautorizate, în afara termenelor scadente sau fr  o 

verificare tehnic la scaden este interzis şi se sancioneaz conform legislaiei în 
vigoare, mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT. 

 
C.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de ctre inspectorii de specialitate ai ISCIR-

INSPECT sau de ctre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor 
(RSVTI) va cuprinde cel puin verific rile şi încerc rile efectuate, constatrile şi 
rezultatele acestor verificri şi încerc ri şi dispoziiile obligatorii stabilite. 

 
C.4.3 Dreptul de a elibera autorizaia de funcionare pentru ascensoarele de construcie special 

pentru materiale noi sau vechi montate din nou revine numai ISCIR-INSPECT IT. Dreptul 
de prelungi autorizaia de funcionare dup verific rile oficiale periodice sau dup 
reparaii, la ascensoarele de construcie special pentru materiale aflate în exploatare, 
revine ISCIR-INSPECT IT, respectiv responsabilului cu supravegherea şi verificarea 
tehnic  a instalaiilor RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele 
menionate la pct. 4.2 numai cu împuternicire scris din partea ISCIR-INSPECT IT). 
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ANEXA C  (sfârşit) 

 
Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare verificrile şi 
încerc rile efectuate de personalul tehnic propriu de specialitate, autorizat de ISCIR-
INSPECT, al montatorului sau reparatorului în sensul de a nu mai repeta încercrile şi 
verific rile respective.  

 
C.4.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT şi responsabilul cu supravegherea şi 

verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) au obligaia s  interzic  func ionarea ori de câte 
ori constat c  nu sunt îndeplinite condiiile de securitate în funcionarea ascensoarelor de 
construcie special pentru materiale, în conformitate cu prevederile prescripiei tehnice şi 
ale legislaiei în vigoare. 

 
C.4.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificri tehnice 

prin sondaj la toate ascensoarele de construcie special pentru materiale precum şi de a 
efectua verificri prin sondaj asupra modului în care montatorii, reparatorii, întrein torii şi 
de in torii execut  lucr rile specifice prevzute în prescripia tehnic . De asemenea, 
responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) are dreptul de 
a efectua verificri inopinate la ascensoarele de construcie special pentru materiale aflate 
în exploatare luând, dup caz, msuri pentru respectarea prevederilor prescripiei tehnice. 

 
C.4.6 Verificarea îndeplinirii tuturor condiiilor şi normelor de protecia muncii, pe durata 

efectu rii verific rilor şi încerc rilor ascensoarelor de construcie special pentru materiale, 
precum şi asigurarea echipamentului de protecie necesar sunt exclusiv în sarcina 
de in torului. 

 De efectuarea instructajului de protecia muncii pentru persoanele care particip la verific ri 
şi încerc ri r spund agenii economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile 
când activitatea se desfşoar  în mediu normal. În cazul când verificrile şi încerc rile se 
desf şoar  în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta 
c ruia are loc activitatea respectiv va efectua un instructaj suplimentar specific mediului, 
înainte de începerea lucrrilor, tuturor celor care particip la aceste lucrri. 

 
C.4.7 În cazul nepregtirii ascensoarelor de construcie special pentru materiale în vederea 

efectu rii verific rii, vinova ii vor fi sancionai în baza procesului-verbal încheiat de 
organul de verificare, iar ascensorul de construcie special pentru materiale nu va putea 
func iona decât dup efectuarea verificrii. 

 
C.4.8 În vederea efecturii în bune condiii a verific rii tehnice a ascensoarelor de construcie 

special  pentru materiale, montatorii, reparatorii, şi de in torii de ascensoare, dup caz, sunt 
obligai s  pun  la dispoziia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI: 

 
a) datele, informaiile sau documentele în legtur  cu verificarea tehnic a ascensoarelor; 
b) personalul şi echipamentul de lucru şi protecie necesar; 
c) mijloacele de transport, dac nu exist  mijloace publice de transport la şi de la locul 

respectiv. 
 

 

 38



                                                                                                                                        PT R17 - 2003 

ANEXA D 
 

 
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 17 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 uniti 
neautorizate urmtoarele persoane (salariai ai unit ii de proiectare):3)

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

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

..................................................................................... 
  În cazul schimb rii 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)  …………………………… 
 
 
 
 
         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)-maximum 2 ani. 
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ANEXA E 
 

Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu 
supravegherea lucr rilor de construire, montare, între inere, revizie tehnic  şi  

reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea şi  
verificarea tehnic  a instala iilor (RSVTI)  

 
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 
mecanice sub presiune şi de ridicat, prin care agenii economici autorizai pentru construire, 
montare, reparare, întreinere şi revizie tehnic precum şi cei care dein aceste instalaii sunt obligai 
s  numeasc personal tehnic de specialitate1), în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor, 
care s fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicrii prevederilor prescripiilor tehnice 
ISCIR specifice, 

D E C I D E : 
 

  1 D-ul (D-na) .................................de specialitate1)..........................având funcia de 
.............….............. începând cu data de.......…………...................se numeşte responsabil2) 
…………………..……......…………...……...din cadrul................…………..…., urmând a fi 
autorizat de ISCIR-INSPECT IT. 
  2 Responsabilul2) ……………………………………………. este obligat s cunoasc şi 
s  aplice întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi ale prescripiilor tehnice specifice, sarcinile 
acestuia fiind cele care rezult din acestea. 
  3 Activitatea responsabilului2) ……………………………………………….. va fi 
coordonat şi îndrumat  din partea conducerii de ..............................................., care rspunde 
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: ............................ 

1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrrilor de construire, montare, reparare, revizii 
tehnice şi între inere ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate. 
  Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) trebuie s fie inginer, subinginer, maistru 
sau tehnician de specialitate. 
2)  Se va completa astfel:  
 „cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor”  sau  
 „cu supravegherea lucrrilor de reparare, revizii tehnice şi între inere ascensoare.” 
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ANEXA F 
 

Registru de aviz ri conforme proiecte de (1) 

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

Nr. 
crt. 

Nr. 
proiect 

Denumirea 
proiectului 

Unitatea de 
proiectare 

 
Parametrii 

maximi Beneficiar 

Nr. şi data adresei ISCIR-
INSPECT de împuternicire 

pentru 
AVIZARE CONFORM  

       

       

       

 
 

FINAL 
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)

       

       

       

 
NOTE: 
(1) În cuprinsul registrului, acesta se subîmparte pentru fiecare tip de proiect (execuie, montare sau reparare) şi instalaie 
(ascensoare de construcie special pentru materiale etc.). 
(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 G 

 
 

Con inutul documenta iei pentru ob inerea/reactualizarea autorizaiei  
de a efectua lucr ri de construire, montare, între inere, revizie tehnic  

şi reparare ascensoare de construcie special  pentru materiale 
 
 

 Documentaia se întocmeşte de ctre agenii economici care efectueaz lucr ri de 
construire, montare, întreinere, revizii tehnice şi reparare ascensoare de construcie special 
pentru materiale şi se înainteaz la ISCIR-INSPECT-IT în raza creia îşi are sediul agentul 
economic. Documentaia este constituit dintr-un memoriu tehnic din care s rezulte c agentul 
economic poate efectua lucrri de construire, montare, reparare, întreinere şi revizii în condiii 
optime şi de siguran , în conformitate cu legislaia în vigoare şi prevederile documentaiei 
tehnice. 
Memoriul tehnic trebuie s cuprind  urm toarele: 

 
a) felul lucr rilor (construire, montare, reparare etc.); 
 
b) domeniul autorizaiei, cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale; 
  
c) dotarea minim cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri şi bobine, 

componente electronice, sigurane fuzibile, dispozitive de semnalizare, ferodouri  etc.); 
 

d) calitatea principalelor materiale de baz folosite (conform cu gruparea din prescripiile 
tehnice ISCIR specifice); 

 
e)  domeniul de dimensiuni al materialelor de baz ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru 

fiecare grup a limitelor de grosime pentru evi (conform prevederilor prescripiilor 
tehnice ISCIR specifice); 

 
f) procedurile de sudare (cap la cap "manual" cu arc electric a tablelor, cap la cap "manual" 

cu arc electric a evilor etc.) ce vor fi folosite în execuie, cu precizarea pentru fiecare 
procedur a tipurilor de îmbinri (cap la cap, de racord, în col) ce vor fi executate şi 
pozi iile de sudare folosite; 

 
g) eficiena metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructiv din dotare, pentru punerea 

în eviden  a eventualelor defecte ce ar putea s apar  în execuie, în materialele de baz 
şi îmbin rile sudate, funcie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de 
sudare aplicate; 

h) numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru supravegherea 
lucr rilor de construire, montare, reparare, întreinere, revizie tehnic şi verificare a 
instalaiilor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic 
s  fie autorizai de c tre ISCIR-INSPECT. 

  
 La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde urmtoarele: 

a) dotarea cu utilaje de execuie, conform datelor din tabelul 1; 
b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2; 
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ANEXA G (continuare) 
 

c) metodele folosite pentru verificarea calitii produselor executate precum şi dotarea 
cu laborator pentru efectuarea examinrilor nedistructive (autorizat de ISCIR-
INSPECT) şi laborator pentru efectuarea încercrilor mecanice, tehnologice, 
metalografice şi analizelor chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT); în cazul în care 
agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de 
colaborare (copie) încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT 
pentru efectuarea examinrilor; 
de asemenea, se va prezenta şi dotarea cu standuri pentru încercri şi verific ri, 
conform datelor din tabelul 3; 

d) preg tirea şi activitatea practic în domeniu a personalului de execuie şi control,  
conform datelor din tabelul 4; 

e) natura şi volumul lucr rilor efectuate în colaborare cu ali ageni economici, conform 
datelor din tabelul 5.      

Tabelul1  
 
Nr. 
crt. 

 
Utilajul pentru execuie 

Tipul (marca) şi 
caracteristicile 

principaleX)

 
Obs. 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

 
4 

T iere: 
a) foarfeci; 
b) ghilotine; 
c) aparate oxiacetilenice; 
d) aparate cu plasm; 
e) alte maşini şi aparate. 
Formare: 
a) ambutisare; 
b) maşini de îndoit; 
c) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului; 
d) maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, raboteze, maşini de 
alezat, maşini de rectificat, maşini de g urit). 
Sudare: 
a) convertizoare; 
b) transformatoare; 
c) tractoare de sudare; 
d) aparatur WIG, TIG sau MIG; 
e) maşini de sudat prin rezisten; 
f) aparate pentru sudare în baie de zgur. 
 Tratament termic: 
a) cuptoare; 
b) instalaii de tratament local; 
c) dispozitive de preînclzire înainte de sudare. 

  

 

x) Pentru utilajul de sudare se va meniona, dup caz, aparatura de stabilire, msurare şi 
reglare a parametrilor regimurilor de sudare. 
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ANEXA G (continuare) 
 

 
Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Procedura 
de sudare 

Tipul 
îmbin rii 

Nr. fişei de 
omologare 
ag.econ./ 
ISCIR 

Grupa de 
o eluri 

acoperite de 
fişa de 

omologare 

Grupa de 
grosimi şi 
diametrul 

acoperite de 
fişa de 

omologare 

Pozi ia de 
sudare 

Obs.X)

 
x) Pentru fişele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de la ali ageni economici, 
se va meniona agentul economic care a efectuat omologarea. 

 
 
 
 

      
Tabelul  3  

Nr. 
crt. 

 
Utilajul pentru verificare şi control 

Tip (marca) şi buc.; 
Caracteristicile 

principale 

 
Obs. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
 

Pentru msurarea şi verificarea dimensiunilor: 
a)dispozitive pentru msurarea diametrelor; 
b)şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma 
geometric; 
c)calibre; 
d)aparate şi dispozitive pentru verificarea paralelismului, 
denivel rilor şi verticalit ii; 
e)aparate şi dispozitive pentru msurarea deformaiilor. 
Standuri pentru rodaje la mecanisme 
Standuri pentru verificarea subansamblurilor  
Standuri pentru încercri, echipamente cu aparatur de 
m surare şi control, în conformitate cu prevederile 
prescripiilor tehnice, Colecia ISCIR, şi normele de 
fabricaie: 
a) la presiune hidraulic; 
b) sub sarcin; 
c) a componentelor de securitate (pentru limitarea presiunii, 
sarcinii, vitezei). 
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ANEXA G (sfârşit) 
 
 
 

Tabelul  4 
Nr. 
crt. 

Personalul de execuie nominalizat Specialitatea X) Num r Obs. 

1 
2 

Sudori autorizai 
Personal pentru examinri nedistructive, 
din care: 
- ingineri 
- tehnicieni 
- operatori 

   

 
 X)  Pentru sudori se va meniona conform prescripiei tehnice specifice. 
 
 

Tabelul  5 

Nr. 
crt. 

Natura colaborrii
Lucr rile cuprinse în 

contractul de colaborare şi 
felul în care se realizeaz 

Denumirea agentului 
economic cu care se 

efectueaz colaborarea 

 
Obs. 
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ANEXA H 

 
 
 
 

Registru pentru evidena lucr rilor de construire, montare şi reparare  
ascensoare de construcie special  pentru materiale 

 

Nr. 
crt.x)

Felul şi 
tipul 

ascenso- 
rului 

Documentaie 
tehnic  de 
execuie 
(unitatea 

proiectant, nr. 
şi data) 

Nr. şi data 
actului de 
omologare 

Parametrii 
ascensorului 

xx)

Beneficiarul 
(denumire 
 şi sediu) 

Proces-verbal
de recepie  
(nr. şi data) 

Obs.

 
 x) Este acelaşi cu num rul de fabricaie menionat în cartea ascensorului. 
 xx) Pentru ascensoare: sarcina nominal (kg); viteza (m/s); numrul de staii. 
 
 
 

NOTE: 
(1) Pentru agenii economici autorizai s  efectueze lucrri de montare la ascensoare de 
construcie special pentru materiale se va folosi modelul de registru completat cu o coloan 
în plus în care se va scrie agentul economic constructor (denumire şi sediu); 
(2) Pentru agenii economici autorizai s  efectueze lucrri de reparare la ascensoare de 
construcie special pentru materiale se va folosi modelul de registru completat cu trei 
coloane în plus în care se vor scrie: 
- agentul economic constructor (denumirea şi sediul); 
- num rul şi anul fabricaiei, num rul procesului-verbal al autorizaiei de funcionare; 
- elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive. 
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ANEXA I 
 

ISCIR  
INSPEC IA DE STAT PENTRU CONTROLUL 
     CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB  
PRESIUNE ŞI INSTALA IILOR DE RIDICAT 
 
ISCIR-INSPECT IT....................................... 
Str................nr...............telefon.................…. 
 

 
AUTORIZA IE   

nr. ..........din...................... 
 
  În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripiei tehnice PT R 17 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 lucrrilor de mai sus urmtorul personal tehnic de 
specialitate:...........………………………….......………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
şi responsabilul tehnic cu sudura................................................................................... 
   
 
  În cazul schimbrii denumirii, întreruperii activit ii sau desfiin rii2) ....................... 
.............................................................................................................................................……... are 
obligaia s  anune în termen de 15 zile ISCIR – INSPECT IT emitent a autorizaiei. 
 
  Autorizaia 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 de 3)  …………………………… 
 
  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 al autorizaiei. În caz contrar se consider autorizare nou. 
 
 

INSPECTOR ŞEF 
(numele, prenumele semntura şi ştampila) 

 
 
_____________________________ 
1) Se va indica succint domeniul autorizaiei (construire, montare, reparare, întreinere şi revizie 
tehnic ). 

2) Se va indica agentul economic. 
3) Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani. 
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ANEXA J 
 

Verificarea repara iilor ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 

J.1 Generalit i 
 

Prezenta anex conine prevederi tehnice minime obligatorii care se refer la verificarea 
tehnic  a reparaiilor executate la ascensoare în condiiile menionate la pct. 6.6. 
 

J.2 Specificarea reparaiilor care se verific  de inspectorii de specialitate ai ISCIR-
INSPECT sau de ctre RSVTI al de in torului 

 
J.2.1 Lucr rile de reparare sunt: 

a) înlocuirea sau modificarea construciei metalice, refacerea sau remedierea îmbinrilor 
sudate ale elementelor de rezisten; 

b) modificarea de principiu a schemei electrice de acionare (for , comand, semnalizare); 
c) înlocuirea total a instalaiei electrice; 
d) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni; 
e) înlocuirea troliului şi înlocuirea sau recondiionarea elementelor cinematice ale sale; 
f) înlocuirea complet a frânei cu alte tipodimensiuni. 
 

J.2.2 Dac  în cadrul reparaiilor (planificate sau neplanificate) s-au efecutat lucrri care nu sunt 
cuprinse la pct. J.2.1 şi nu afecteaz securitatea în exploatare a ascensorului, verificarea 
tehnic  a reparaiei se va efectua de ctre personalul tehnic de specialitate al reparatorului şi 
al dein torului.  

 
J.2.3 Lucr rile de reparaii indicate la pct. J.2.1 se vor executa numai de ctre ageni economici 

autorizai conform prevederilor din anexa A. 
 
J.2.4 Lucr rile de reparaii ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prescripiei 

tehnice şi ale documentaiei tehnice de reparaie. 
 
J.3 Verificarea tehnic  a repara iilor  
 
J.3.1 În cazul reparaiilor prev zute la pct. J.2.1 se întocmeşte un proiect de reparaie care se 

ataşeaz  la documentaia de reparaie. Proiectele de reparaii trebuie s  fie avizate de 
proiectantul şi/sau constructorul ascensorului pentru reparaiile prev zute la pct. J.2.1. 

 
J.3.2 În vederea efecturii verific rii tehnice a reparaiei, reparatorul va întocmi o documentaie 

minim  care va cuprinde: 
a) autorizaia de reparare eliberat de ISCIR-INSPECT IT (copie); 
b) proiectul sau tehnologia de reparaie; 
c) certificatele de calitate (declaraiile de conformitate) ale subansamblelor sau pieselor 

importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi 
au fost înlocuite; 
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ANEXA J (continuare) 
 

d) schema cinematic, schema electric şi desenul tip de ansamblu ale instalaiei, dac  cu 
ocazia reparaiei s-au efectuat modificri ale acestora; 

e) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercrilor de cas, în care s se 
specifice c instalaia se poate supune verificrilor tehnice oficiale în scopul autorizrii 
func ion rii; 

f) certificat de calitate (inspecie) a reparaiei;  
g) certificat de garanie a reparaiei. 

 
J.3.3 În vederea autorizrii func ion rii dup  reparaie a ascensoarelor menionate la pct. 4.2, 

de in torul trebuie s solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificrii propunând 
şi data în acest scop (de acord cu reparatorul). Totodat, va prezenta documentaia prev zut  
la pct. J.3.2. 

 
J.3.4 Documentaia tehnic  de reparaie va fi depus şi înregistrat la ISCIR-INSPECT IT cu cel 

pu in 7 zile înainte de data propus pentru verificare. 
 ISCIR – INSPECT IT va stabili cu dein torul sau reparatorul: 

a) fie data la care urmeaz s  se efectueze verificarea de ctre ISCIR-INSPECT IT (care nu 
va depşi 30 de zile de la data solicitrii); 

b) fie încredinarea efecturii verific rii şi eliber rii autorizaiei de funcionare dup 
reparaie responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) al 
de in torului.  

 În acest caz, ISCIR – INSPECT IT va face cunoscut dein torului, cu cel puin 48 ore înainte 
de data propus pentru verificare, obligaia efecturii verific rii şi eliber rii autorizaiei de 
func ionare dup reparaie, restituind documentaia primit . 

 În cazul în care verificarea tehnic dup  reparaie se va efectua de ctre responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI), acesta va înainta un exemplar al 
procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT. 

 
J.3.5 Documentaia tehnic  de reparaie incomplet va fi înapoiat dein torului sau reparatorului, 

dup  caz, pentru a fi completat iar data verificrii va fi stabilit  în condiiile ar tate anterior, 
dup  completarea acesteia. Documentaia tehnic  de reparaie completat va fi înaintat la 
ISCIR-INSPECT cu o nou adres de însoire. Din documentaie poate lipsi procesul-verbal 
al încercrilor de cas, care va fi predat organului de verificare la faa locului înainte de 
începerea verificrii. Nepredarea procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri 
sau deficiene atrage dup sine neefectuarea verificrii, ascensorul considerându-se 
nepregtit. 

 
J.3.6 La data stabilit pentru verificare dein torul şi reparatorul trebuie s preg teasc ascensorul, 

având echipamentul şi sarcinile pentru încercri preg tite. 
 De asemenea, se va asigura personalul de manevrare şi deservire necesar. La verificare vor 

participa reprezentanii de in torului, dintre care nu trebuie s lipseasc responsabilul cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) şi reprezentanii reparatorului. 

 
J.3.7 Verificarea tehnic a reparaiei const  din: 

- verificarea documentaiei tehnice de reparaie; 
- verificarea execuiei reparaiei şi efectuarea verificrilor şi încerc rilor de la pct. 

C.3.1.5…C.3.1.11. 
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ANEXA J (sfârşit) 
 
J.3.8 Reparatorii autorizai de ISCIR-INSPECT IT s efectueze reparaii la ascensoare vor ine la 

zi evidena lucr rilor executate care se verific de c tre ISCIR-INSPECT IT într-un registru 
numerotat şi întocmit conform modelului din anexa H. 

 
J.3.9 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la data 

stabilit  sau cel mult dup 48 ore de la data stabilit, verificarea tehnic dup  reparaie se va 
efectua de ctre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) 
f r  alt  comunicare. Dac dup  aceast perioad de timp (48 de ore) nu s-a efectuat 
verificarea tehnic dup  reparaie, întrein torul este obligat s opreasc ascensorul din 
func iune. 

 
J.3.10 Autorizarea funcion rii în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificrii tehnice dup 

reparaii, prin responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI), 
trebuie s se fac în aceleaşi condi ii ca şi autorizarea de funcionare efectuat prin 
inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. 

 
J.3.11 Autorizarea funcion rii în continuare a ascensorului se acord numai dac la verificarea 

tehnic  dup  reparaie se constat îndeplinirea condiiilor de securitate menionate în 
prescripia tehnic . Rezultatele verificrii se vor consemna într-un proces-verbal conform 
modelului din anexa K, care va fi scris în cartea ascensorului de construcie special pentru 
materiale. Scadena de verificare va fi de maximum 2 ani. 

 
J.3.12 Dac  rezultatele sunt necorespunztoare, deficienele (menionate la pct. C.3.1.14) se 

consemneaz în procesul-verbal şi nu se acord autorizaia de funcionare. Opririle din 
func iune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a 
ascensorului. 

 
J.3.13  Efectuarea lucrrilor de reparaii se va înscrie de ctre responsabilul cu supravegherea şi 

verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) în registrul de supraveghere şi în cartea 
ascensorului la rubrica evidena exploatrii. 

 
J.3.14 Documentaia tehnic  de reparaie se va anexa la cartea ascensorului. 
 
J.3.15 Punerea în funciune a ascensoarelor de construcie special pentru materiale fr  o 

verificare tehnic dup  reparaie este interzis şi se sancioneaz conform legislaiei în 
vigoare, mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT 
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ANEXA K 

 
 

ROMÂNIA 
Inspecia de stat pentru controlul 

cazanelor, recipientelor sub 
presiune şi instalaiilor de ridicat 

- ISCIR - 

Proces–verbal 
de verificare tehnic  

nr. ……………. 

INSPEC IA 
TERITORIAL …………………
Adresa……………………………. 
Telefon……………………………
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 
num rul 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 în funcie de felul ( tipul ) acesteia. 

 
 

 51



PT R 17 – 2003                                                                                                                                     . 

 
ANEXA L 

 
 
 

Eviden a ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 
 
 

Nr. înre-
gistrare 
intern 

Nr. înregistrare 
ISCIR- 

INSPECT IT 

Denumire 
instalaie, 
parametri 
principali 

Nr. de 
fabricaie/ 

an de 
fabricaie 

Productor/ 
Montator 

Proces-verbal/ 
autorizaie 

func ionare/ 
data autorizrii 

Scadena 
urm toarei 
verific ri 

Obs. 
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ANEXA M 
 
 
 

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  efectueze în cadrul unitii: 
 
 
  a) supravegherea şi verificarea tehnic xx) .....................………………………................ 
din dotarea sau folosina agentului economic. 
 
 
 
 
 Data .....................        
 
 
 
 

INSPECTOR ŞEF, 
 

(Semntura, ştampila) 
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ANEXA  M (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 
m surilor 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: B 175/1; B 275/2; G 1305/1. 
 
xx) Se va trece, dup caz: instalaii de ridicat, instalaii mecanice sub presiune şi de ridicat etc. 
 
xxx)  Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul). 
 
Autoriza ia se va acorda pe maximum 2 ani. 
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ANEXA N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCIE SPECIAL  PENTRU MATERIALE 
 

- PARTEA DE CONSTRUCIE - 
 

(MODEL) 
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ANEXA N (continuare) 
 
 
 
 
 
 
 
Denumirea agentului economic constructor: 
 
Adresa: 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARTEA ASCENSORULUI DE CONSTRUCIE SPECIAL  PENTRU MATERIALE 
 - PARTEA DE CONSTRUCIE -  

 
(MODEL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. de fabricaie ……………………….. 
 

Anul fabricaiei ……………………….. 
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ANEXA N (continuare) 
 
 
 
   

Lista documentaiei livrate cu cartea ascensorului 
de construcie special pentru materiale (piese 
scrise şi desenate)  

 
 
 
 

Denumirea actului Simbolul actului Numrul de file 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data ………………………    Întocmit………………………… 
       (numele, prenumele şi semn tura) 
 
 
 
 
                Verificat: 
       Şef compartiment control       Organ de verificare autorizat de  
 tehnic de calitate       ISCIR-INSPECT IT  
    …………………………    ………..………………………………… 
(numele, prenumele,  semntura şi ştampila)          (numele, prenumele, semntura şi ştampila) 
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ANEXA N (continuare) 
 

1  Date generale 
 
Agent economic constructor  
Tipul ascensorului de construcie special pentru 
materiale 

 

Num rul de fabricaie  
Anul de fabricaie  
Felul mecanismului de acionare  
Temperatura admisibil la care poate s func ioneze 
(temperatura minim şi maxim ), 0C 

 

Mediul înconjur tor în care poate s func ioneze 
ascensorul (uscat, umed - gradul de umiditate, cu pericol 
de explozie sau incendiu etc.) 

 

Norme tehnice de baz conform crora s-a executat 
ascensorul (simbolul şi denumirea lor) 

 

Num rul şi data documentului de omologare  
 
 

2  Caracteristici şi date tehnice de baz*

 
2.1  Parametri principali 

 
Sarcina nominal, daN  
Viteze de deplasare, m/s 

-nominal  
-redus 

 

Regimul de funcionare  
Num rul de staii  
Num rul de accese  
Cursa ascensorului de construcie special pentru 
materiale, m 

 

Tipul troliului  
Felul comenzii  
 
 Felul 

curentului 
Tensiunea (V) 

Frecvena 
(Hz) 

Circuit de for     

Circuit de comand    
Circuit de iluminat al cabinei şi 
pu ului 

   

Circuit de semnalizare    
Alte circuite    

                                                 
* Pentru instalaiile ac ionate altfel decât electric tabelele se vor completa corespunztor 
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ANEXA N (continuare) 
 
 

2.2  Motoare electrice 
 

Tipul şi simbolul conform standard      
Puterea, kW     
DA  %     
Frecvena de conectare,  c/h     

 
2.3  Frâne 

 
Tipul (sistemul) *)  

 
*) Se va indica: cu saboi, cu disc, electromagnetic, hidraulic  etc. 

  
2.4   Reductor 

 
Tip (simbolizat conform standardului)  
Denumirea constructorului  
Num rul de fabricaie  
Anul de fabricaie  
Raport de transmisie  

 
2.5  Uşile pu ului *)

 
Construcia şi tipul u ilor   

 
*) La instalaiile care la staia superioar sunt prevzute cu chepeng, în tabel se vor înscrie şi 
caracteristicile dimensionale şi func ionale ale chepengului. 

 
2.6  Cabina (platforma) şi contragreutatea 

 
Dimensiunile cabinei (platformei), mm 

- l imea 
- adâncimea 
- în l imea 

 

Dimensiunile contragreutii, mm   
Masa, kg 

- cabinei (platformei): 
- contragreut ii: 
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ANEXA N (continuare) 

 
 

 
2.7 Cabluri de oel *)

 

Caracteristica 
Cabinei 

(platformei) 
Contra- 
greut ii 

Limitatorului 
de vitez  

 

Simbolizarea complet a 
cablului şi standardul 

    

Num rul de cabluri     
For a real  de rupere a 
cablului, daN 

    

Coeficientul de siguran**)     
*) Tabelul se completeaz conform datelor din certificatele constructorului cablurilor; 
**) Se completeaz pentru cablurile de traciune şi cablurile limitatorului de vitez. 
 

2.8  Componente de securitate 
 
 

2.8.1  Mecanice 
 
 
Componente 
de securitate 

Caracteristici Cabin Contragreutate

Tipul (cu aciune instantanee, 
alunectoare) 

  Paracz toare 

Conectare( la slbirea şi ruperea cablului, 
la m rirea vitezei) 

  

Tipul (cu pendul, centrifugal etc.)   
Viteza de punere în funciune a 
paracz toarelor, m/s 

  
Limitator de 
vitez  

Masa dispozitivului de întindere, kg   
 

2.8.2 Contacte de securitate*)

 
La accesul în cabin  
La uşile puului  
La chepeng  
La broaştele uşilor ( chepengului ) puului  
La limitatorul de vitez  

Cabinei  La paracz toare 
 Contragreut ii  
La sl birea cablurilor de traciune  
La dispozitivul de întindere a limitatorului de vitez  
 
*) În tabel se va scrie existena şi nr. contactelor de securitate. 
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ANEXA N (continuare) 

 
 

2.8.3 Întreruptoare de fine curs  
 
 

Circuitul care se întrerupe (de for, de comand)  
Modul de acionare al întreruptorului  

 
 

2.9  Alte probe, încercri, examin ri, m sur ri *) 
 
*) Se completeaz în cazul efecturii altor încercri şi m sur ri determinate de particularitile constructive 
ale ascensorului, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului 
distribuitoarelor etc. 
 
 

2.10  Certificate de calitate pentru materialele folosite la construirea 
elementelor de rezisten  (tabelul 1) menionate în desenul de ansamblu 
precum şi pentru asamblarea prin sudare a acestora (tabelul 2) 

 
Tabelul 1 

Nr. 
crt. 

Denumirea elementului 
şi nr. desenului 

Felul 
semifabricatului 

utilizat 

Marca 
materialului şi 
standardul sau 

norma 

Nr. şi data certificatului 
de calitate 

0 1 2 3 4 
 

Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
elementului 
sudat şi nr. 
desenului 

Simbolul 
sudurii 

Procedura 
de sudare 

omologat , 
aplicat  la 

sudare 

Numele şi 
prenumele 

sudorului, nr. şi 
data autorizrii 
sau prelungirii 

autorizaiei 

Poansonul 
sudorului 

Examin rile şi 
încerc rile sudurilor şi 

rezultatele acestora 
conform documentaiei 

tehnice 

0 1 2 3 4 5 6 
 
 
3 Concluzii  
 

3.1 Ascensorul de construcie special pentru materiale, numrul de fabricaie……………, a 
fost executat în conformitate cu prescripia tehnic  PT R 17, standardele şi celelalte 
normative în vigoare. 

3.2  La verific rile efectuate s-a constatat c ascensorul de construcie special pentru 
materiale corespunde prescripiei tehnice indicate mai sus şi documentaiei de execuie. 

3.3  În conformitate cu prescripia tehnic  menionat  mai sus au fost efectuate, cu rezultate 
corespunztoare, urmtoarele încercri: 
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ANEXA N (continuare) 
 

• încercarea static cu o sarcin de…………………daN 
• încercarea dinamic cu o sarcin de……………...daN 
• ………………………………………………………. 
• ………………………………………………………. 
• ………………………………………………………. 

(se completeaz cu toate încercrile efectuate, funcie de specificul ascensorului) 
 

3.4 Ascensorul de construcie special pentru materiale corespunde prototipului omologat cu 
acordul ISCIR-INSPECT* . 

 
3.5 Ascensorul de construcie special pentru materiale corespunde pentru funcionarea în 

condi ii de securitate la parametrii indicai în prezenta carte. 
 

3.6 Prezenta carte conine…………..file. 
Director 

 sau împuternicitul su  
(numele, prenumele, semntura şi ştampila) 
………………………………………… 

Data……..…………… Şeful compartimentului control tehnic de calitate 
  ……………………………………….. 

(numele, prenumele şi semn tura) 
  
 Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT 
  …….………………………………….. 
  (numele, prenumele şi semn tura) 
 

Anexe obligatorii 
 

1 Desenul tip de ansamblu (având  urmtorul coninut): 
 
1.1       Desenul plan de ansamblu 

Pe desenul plan de ansamblu al ascensorului se vor meniona caracteristicile tehnice 
principale astfel: 

- Denumirea: 
- Codul: 

 
1.1.1 Caracteristici func ionale 

- Sarcina nominal (daN): 
- Viteza nominal (m/s): 
- Nr. de staii: 
- Cursa maxim (m): 
- Tensiunea şi frecvena circuitului electric de alimentare (V, Hz): 
- Regimul de funcionare: 
- Mediul înconjur tor în care poate s func ioneze ascensorul: 

                                                 
* Se completeaz numai în cazul fabricaiei de serie 
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ANEXA N (continuare) 

 
1.1.2 Cabina (platforma) 

- Dimensiuni (mm): 
 

1.1.3 Contragreutatea  
- Dimensiuni (mm): 
 

1.1.4 Cabluri de o el 
 

Destinaia  
Caracteristica Cabina 

(platforma)
Contragreutatea Limitator 

de vitez  
 

Diametrul necesar (mm)     
Num rul de cabluri     
Coeficientul de siguran     
Modul de  fixare a cablului     
 

1.1.5 Glisiere 
 
În desen se vor indica dimensiunile şi modul de montare a glisierelor pentru cabin şi 
contragreutate. 

 
1.1.6 Tampoane şi opritoare 
În desen se vor indica: tipul, numrul , amplasarea.  

 
1.1.7 Troliul de ac ionare 

- Tipul troliului, simbolizat conform standard: 
- Tipul reductorului, simbolizat conform standard: 
- Tipul motorului electric de acionare, simbolizat: 
- Puterea motorului electric (kW): 
- DA %: 
- Frecvena de conectare, c/h: 
- Tura ia motorului electric (rot/min): 
- Tipul frânei: 
 

1.1.8 Comanda 
- Felul comenzii: 
- Tensiunea circuitului electric de comand (V): 

 
1.1.9 Semnalizarea 

- Optic : 
- Acustic : 
 

1.1.10  Aparate de protecie pentru circuitul electric de alimentare 
- Sigurane fuzibile: 
- Bloc relee termice: 
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ANEXA N (continuare) 

 
1.1.11 Dispozitive de securitate 

- Dispozitive de securitate cu acionare mecanic: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul dispozitivului 
Locul 

amplasrii 
Buc. 

Domeniul 
de 

ac ionare 

Nr. şi data 
procesului-verbal 

de omologare 
      
 

- Contacte electrice de securitate: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul Locul amplasrii Buc. 
Nr. şi data procesului-
verbal de omologare 

 
- Întreruptoare: 

 
Nr. 
crt. 

Tipul 
Locul 

amplasrii  
Buc. 

Nr. procesului-vebal 
de omologare 

 
1.1.12  Lista elementelor de rezisten  ale construciei metalice portante 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
Desenul în care 
este reprezentat 

Materialul, 
marca şi 

standardul 

Caracteristici chimice şi 
mecanice 

 
1.1.13 Lista sudurilor de rezisten  ale construciei metalice portante 

 

Nr. 
crt. 

Simbolul 
sudurii 

conform 
standard 

Reprezenta
-rea grafic 
a sudurii 

Elementul 
de 

rezisten , 
nr. desen 

Felul 
controlului 

 
Încerc ri 
mecanice 

Nr. 
procedur 
de sudare 
omologat  

 
1.2 Planul de montaj al ascensorului de construcie special pentru materiale. 
1.3 Schema de principiu pentru instalaia electric  de acionare. 
1.4 Schema de principiu pentru instalaia electric  de comand. 
1.5 Nomenclatorul (lista, extrasul) de piese, semifabricate şi ansambluri. 
1.6 Borderoul desenului tip de ansamblu. 
1.7 Foaia de gard a desenului tip de ansamblu. 

Foaia de gard va cuprinde coninutul desenului tip de ansamblu şi semn turile de verificare şi  
avizare în conformitate cu prevederile anexei C. 

 
NOT : Pentru ascensoarele cu acionare hidraulic, în desenul plan de ansamblu se vor meniona 
caracteristicile tehnice şi func ionale specifice acestui tip de ascensor. De asemenea, se vor întocmi 
schemele hidraulice de principiu.  
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ANEXA N (sfârşit) 
 

2 Instruc iuni de exploatare  
Instruciunile de exploatare vor cuprinde descrierea funcion rii instalaiei, inclusiv reglarea 
frânei şi a componentelor de securitate, indicaii cu privire la întreinere, revizii, ungere, 
deranjamente posibile în exploatare şi modul de înlturare a acestora. 
 

3 Instruc iuni de montare  
Instruciunile de montare vor cuprinde modul în care trebuie s fie executate şi verificate 
lucr rile de montare, parametrii principalelor aparate electrice, mrcile şi seciunile 
conductoarelor şi indica ii cu privire la modul în care trebuie efectuate încercrile de cas.  

 
4 Lista pieselor de rezerv   
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ANEXA O 

 
Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic  a instala iilor  (RSVTI) 

 

O.1 Agenii economici care dein (exploateaz) ascensoare de construcie special pentru 
materiale au urmtoarele obligaii şi r spunderi: 

f) s  posede prescripiile tehnice specifice; 

g) s  preg teasc şi s  prezinte ascensoarele precum şi documentaia tehnic  la 
verific rile care se efectueaz de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT 
IT sau de RSVTI al dein torului, în vederea autorizrii func ion rii ascensoarelor; 

c) s  numeasc personal tehnic pentru supravegherea şi verificarea tehnic a 
instalaiilor (RSVTI), ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numrul şi 
complexitatea ascensoarelor, care s fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în raza 
c reia îşi au sediul; modelul pentru decizia de numire a personalului propus pentru 
autorizare este prezentat în anexa E; modelul autorizaiei emise de ISCIR-INSPECT 
IT este prezentat în anexa M; 

d) s  ia m surile corespunztoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu 
autorizat de ISCIR-INSPECT s-şi poat  îndeplini în bune condiii sarcinile 
prev zute la pct. O.2 şi s  comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza creia îşi 
au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi s  o definitiveze numai 
dup  confirmarea acesteia de ctre ISCIR-INSPECT. 

O.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea şi 
verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI) are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 

a) s  cunoasc legislaia în vigoare, prescripiile tehnice specifice şi standardele în 
domeniu;   

b) s  participe la testrile şi întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT; 
c) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden a ascensoarelor, conform 

modelului din anexa L; 
d) s  urm reasc preg tirea ascensoarelor, echipamentelor şi sarcinilor de încercare 

necesare pentru verificarea tehnic oficial  şi s  participe la efectuarea acesteia; 
e) s  supravegheze ca ascensoarele s fie folosite în conformitate cu prevederile 

prescripiei tehnice, instruciunile de exploatare şi normele de protecia muncii; 
f) s  urm reasc realizarea la termen a dispoziiilor date prin procesele-verbale cu 

ocazia verificrilor tehnice oficiale, s examineze în mod regulat registrul de 
supraveghere a ascensorului şi s  ia m suri pentru remedierea imediat a defectelor 
semnalate. 
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ANEXA P 

 
 

Registru de supraveghere a ascensoarelor de construcie special  pentru materiale 
 
 

Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare ascensor de construcie special 
pentru materiale în parte şi va cuprinde urmtoarele: 

 
P.1 Pe copert se vor meniona urm toarele: 
 

1) Denumirea şi adresa dein torului: 
2) Num rul şi anul fabricaiei ascensorului: 
3) Num rul de înregistrare în evidena dein torului: 
4) Caracteristicile tehnice principale ale instalaiei: 
5) Periodicitatea stabilit  pentru lucrrile de întreinere, revizie  

tehnic  curent  şi revizie general: 
6) Actul normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5): 

 
P.2 În interior se vor scrie pe coloane: 

1) Num rul curent; 
2) Data; 
3) Operaiile de întreinere, revizie curent, revizii generale efectuate precum şi 

constatarea unor deficiene sau deranjamente în timpul exploatrii; 
4) Principalele lucrri executate ca urmare a celor de la pct. 3); 
5) Numele, prenumele şi semn tura persoanei care a constatat deficiene sau 

deranjamente ale instalaiei; 
6) Numele, prenumele şi semn tura persoanei responsabile pentru efectuarea 

lucr rilor de întreinere, revizie curent, revizie general sau pentru înlturarea 
deficienelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatrii; 

7) Observaii. 
 
P.3 Pe ultima pagin  se va scrie: 
 

Se certific  de noi c prezentul registru, conine.......pagini numerotate (în cifre şi litere). 
 
(Numele, semntura şi ştampila dein torului) 
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ANEXA  R 
 

Metodologie pentru instruirea manevran ilor pentru ascensoarele de construcie special  
pentru materiale 

 
R.1 Generalit i 
 

Instruirea este obligatorie pentru personalul de deservire (manevrani) a ascensoarelor de 
construcie special pentru materiale. Carnetul de manevrant se elibereaz de c tre 
de in torul instalaiilor, individual, persoanelor care, prin promovarea examenelor, fac 
dovada îndeplinirii condiiilor specificate în prezenta anex privind capabilitatea teoretic şi 
practic  de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor de construcie special pentru 
materiale. 

 
R.2 Condi ii de absolvire a cursului 
 
R.2.1 Instruirea manevranilor se face pe baza unui examen susinut în faa comisiei tehnice 

indicate la pct. R.5.3 
 

R.2.2 Pentru a fi admişi la examen, în vederea absolvirii cursului de ctre agentul economic 
de in tor, candidaii trebuie s  îndeplineasc urm toarele condiii: 

 
a) au vârsta de cel puin 18 ani împlinii; 
b) fac dovada unei minime pregtiri profesionale; 
c) îndeplinesc condiiile de s n tate pentru deservirea şi/sau manevrarea ascensoarelor de 

construcie special pentru materiale şi prezint  o adeverin  medical  cu meniunea 
„Apt pentru prestarea activit ii de manevrant ascensoare de construcie special pentru 
materiale”; 

d) fac dovada c au absolvit cursurile de instruire, organizate conform prevederilor de la 
pct. R.3; 

e) îndeplinesc condiiile de practic stabilite în prezenta anex. 
 

R.3 Organizarea cursurilor  
 
R.3.1 În vederea instruirii personalului de deservire şi/sau manevrare a ascensoarelor de 

construcie special pentru materiale trebuie s se organizeze şi s  se deruleze cursuri de 
instruire de ctre agentul economic dein tor.  

 
R.3.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa S, care prevede 

minimum de cunoştin e necesare şi de durat a cursurilor în vederea instruirii personalului 
de deservire şi/sau manevrare. 
Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de 
specialit i înrudite domeniului pentru care se va face instruirea de ctre dein tor, care au 
competena tehnic necesar şi experien  profesional în domeniul exploatrii 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale şi care cunosc prevederile prescripiei 
tehnice.  
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ANEXA R (continuare) 

 
 
R.4 Examinarea cursanilor şi eliberarea carnetului de manevrant 
 
R.4.1 Agentul economic organizator al 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 , agentul economic va elibera 
cursanilor, la încheierea stagiului de pregtire, adeverine de absolvire.  

 
R.4.2 Examinarea candidailor se face de ctre o comisie tehnic compus din : 
 

 a) RSVTI al agentului economic dein tor - preşedintele comisiei; 
  

b) responsabilul cursului; 
 

d) unul sau mai muli lectori ai cursului. 
 
R.4.3 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica: 
 

a) dac  au fost respectate prevederile pct. R.2.2; 
 
b) catalogul cursului de instruire; 

 
c) adeverinele de absolvire a cursului, prevzute la pct. R.4.1; 

 
d)  adeverinele de practic pe ascensoare de construcie special pentru materiale. 

 
R.4.4 Examenul de absolvire const într-o prob teoretic  şi o prob  practic  având ca scop 

verificarea însuşirii cunoştin elor prevzute în programa analitic a cursului de instruire şi a 
dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor de construcie 
special  pentru materiale.  

 
R.4.5 Pentru a absolvi cursul de instruire, 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. 

 
R.4.6 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal care va purta un 

num r dat de preşedintele comisiei de examinare.  
 
R.4.7 Pe baza datelor din procesul-verbal, agentul economic dein tor va elibera candidailor care 

au reuşit la examen un carnet de manevrant tip, conform modelului din anexa T, în care se 
va  înscrie tipul ascensorului de construcie special pentru materiale. 
Evidena carnetelor de manevrant eliberate se va ine la agentul economic dein tor emitent. 
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ANEXA R  (continuare) 
 

R.5 Verific ri periodice  
 
R.5.1 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaia s  se 

prezinte din doi în doi ani la examinarea medical, prezentând rezultatul comisiei 
menionate la pct. R.5.3. 

 
R.5.2 Pentru împrosptarea cunoştin elor profesionale, persoanele instruite conform prezentei 

anexe 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 ascensoare de construcie special pentru materiale iar rezultatele instruirii 
periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.  

 
R.5.3 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, 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 în calitate de preşedinte al 
comisiei.  
Rezultatele examinrilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.  

 
R.5.4 Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practic 

activitatea de manevrant ascensoare de construcie special pentru materiale pentru care 
de in carnet de manevrant şi nu se prezint la examinrile menionate la pct. R.5.1 şi R.5.3 
sau persoanelor care, în urma examinrilor respective, obin rezultate necorespunztoare li 
se vor retrage carnetele de manevrant de ctre agentul economic dein tor pe timp limitat 
sau definitiv, dup caz. 

 
R.5.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectiv a activit ii de manevrant ascensoare de 

construcie special pentru materiale pentru care sunt instruite, mai mult de un an pot s reia 
practicarea activitii respective numai cu condiia respectrii prevederilor de la pct. R.5.1 şi 
R.5.3.  

 
R.5.6  Carnetul de manevrant este valabil numai pentru deservirea ascensoarelor de construcie 

special  ale agentului economic dein tor care a eliberat carnetul. 
 
R.6 Sancionarea personalului instruit  
 
R.6.1 Personalul instruit, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de ctre 

inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum şi de c tre organele în drept ale 
agentului economic dein tor la locul de munc, în timpul efecturii activit ilor de deservire 
şi/sau manevrare a ascensoarelor de construcie special pentru materiale, cu privire la 
modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplic  cunoştin ele teoretice şi 
practice.   
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ANEXA R  (sfârşit) 
 

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 ascensoare de construcie special pentru materiale, datorate 
personalului de deservire şi/sau manevrare instruit, sau alte abateri care pericliteaz 
securitatea în funcionare a acestora, în funcie de gravitatea lor, se vor lua urmtoarele 
m suri:  

 
a) sesizarea conducerii agentului economic dein tor pentru aplicarea de sanciuni prev zute 

în regulamentul de ordine interioar; 
b) consemnarea în carnetul de manevrant 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 manevrant 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 

manevrant. 
 

M surile de la lit. a) şi b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit  de 
c tre cei care constat abaterile. 
M surile de la lit. c) 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 aplicate de emitentul carnetului şi vor fi aduse la 
cunoştin a persoanelor sancionate, în scris. 
 

R.6.2 În cazul în care personalul instruit se prezint la locul de munc sub influena alcoolului sau 
deserveşte ascensorul de construcie special pentru materiale necorespunztor, astfel încât 
pericliteaz securitatea în funcionare a acestuia, conducerea agentului economic dein tor, 
pe lâng sanciunile prev zute în regulamentul de ordine interioar, poate retrage carnetul de 
manevrant pe termen limitat sau definitiv. 

 
R.7 Dispozi ii finale  
 
R.7.1 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat s poarte permanent, 

la locul de munc, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la 
verificarea efectuat de c tre persoanele îndreptite, este echivalent cu exploatarea 
ascensoarelor de construcie special pentru materiale de ctre personal neinstruit pentru 
deservire şi/sau manevrare. 

 
R.7.2 Nerespectarea prevederilor prescripiei tehnice de ctre persoanele instruite sau folosirea de 

c tre agenii economici dein tori de personal fr  instruire, la exploatarea ascensoarelor de 
construcie special pentru materiale care conform prevederilor prescripiei tehnice necesit 
personal de deservire instruit, va fi sancionat  conform legislaiei în vigoare pe baza 
proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT. 
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ANEXA S 
Programa analitic  pentru cursul de preg tire în vederea instruirii manevran ilor pentru 

ascensoare de construcie special  pentru materiale 
 

Num rul orelor de 
predare 

     
I  Partea teoretic şi practic  

Teoretic  Practic  
a) No iuni generale 
• Felurile curentului electric; Surse de curent folosite 

la instalaia unui ascensor de construcie special 
pentru materiale 

• Protecia prin legare electric la p mânt  
• Sigurane, contacte, electromagnei, relee, automate 

de protecie  etc. 
• ----------------------------------------------------------------
b)  Descrierea ascensoarelor de construcie special 

pentru materiale;  
• Descrierea ansamblurilor pr ii mecanice (pu, 

cabina(platforma), cabluri, glisiere, camer troliu, 
troliu etc.) 

• Descrierea ansamblurilor pr ii electrice (instalaia 
electric , sistemele de comand şi ac ionare, panoul 
de comand şi iluminat etc.) 

----------------------------------------------------------------------------------
c) Componente de securitate 
• Limitatorul de vitez 
• Limitatoare de sfârşit de curs 
• Contacte electrice de securitate 
• Frâne  
• Tampoane 

----------------------------------------------------------------------------------
d) Responsabilit ile manevrantilor 

----------------------------------------------------------------------------------
e) Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor de 

construcie special pentru materiale: 
• Verificarea tehnic a ascensoarelor de construcie 

special  pentru materiale (autorizare periodic şi 
dup  reparaie) şi încerc ri în sarcin 

• Autoriza ia de funcionare (cartea ascensorului de 
construcie special pentru materiale) 

• Registrul de supraveghere şi instruciuni de 
exploatare 

• Regim de lucru  
• Între inerea, revizia tehnic şi repararea  
• Analiza cauzelor care determin deranjamente mai 

frecvente la instalaii şi m suri de luat 
• Modul de executare a comenzilor;  

2 
 
 
 
 
 
 

------------- 
10 
 
 
 
 
 
 
 

------------- 
10 
 
 
 
 
 
 

------------- 
3 

------------ 
10 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

----------- 
3 
 
 
 
 
 
 
 

----------- 
2 
 
 
 
 
 
 

----------- 
3 

---------- 
10 
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ANEXA S (sfârşit) 

              
Num rul orelor de 

predare 
 

I  Partea teoretic şi practic  
Teoretic  Practic  

f) Avarii şi accidente la ascensoare de construcie 
special  pentru materiale 

• Cauzele avariilor şi accidentelor 
• M suri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi 

accidentelor 
----------------------------------------------------------------------------------

g) Tehnica securitii muncii 
• Legislaia în vigoare privind protecia muncii 
• Echipamentul de protecie 
• M suri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu şi 

în caz de accidente la ascensoare de construcie 
special  pentru materiale etc. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
h) Legislaie, regulamente, instruciuni 
• Decret 587/1973 şi Decret 417/1985, HG 1340/2001 
• PT R 17, în vigoare 
• Instruciuni tehnice interne întocmite de dein tor 

----------------------------------------------------------------------------------
i) Educaie 
• Disciplina în munc; Respectarea legislaiei, a PT–

Colecia ISCIR, a normelor de tehnica securitii şi 
proteciei muncii etc. 

 

2 
 
 
 
 

-------------
5 
 
 
 
 
 

------------ 
4 
 
 
 

-------------
2 
 
 
 

- 
 
 
 
 

----------- 
2 
 
 
 
 
 

---------- 
- 
 
 
 

---------- 
- 
 
 

 
 

Recapitulaie:                                                              
I  Partea teoretic ……………………... 48 ore  
    Partea practic ………………...…….20 ore   
II Verificarea însuşirii cunoştin elor - 1 or /candidat 
 
 
 
 
 

 73



PT R 17 – 2003                                                                                                                                     . 

 
 

ANEXA T 
 

(Coperta carnetului ) 
 

CARNET DE MANEVRANT 
 

Denumirea agentului economic_______________________________________ 
 

 (Pe prima copert, în interior) 
 

Posesorul carnetului 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 din doi în doi ani  la examenul  medical şi anual la 
verificarea  cunoştin elor în faa comisiei din unitatea unde lucreaz. 

Carnetul este personal, se va pstra permanent asupra posesorului în bun stare şi se va 
prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT sau a RSVTI al dein torului. 

Posesorul carnetului nu poate deservi decât instalaii de tipul celor înscrise în carnet. 
Este interzis deservirea 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 
omolog rii prototipurilor.  

Carnetul se poate retrage de ctre RSVTI al dein torului când posesorul este gsit sub 
influen a alcoolului în timpul serviciului  sau când se constat c  a s vârşit abateri grave care 
pericliteaz securitatea instalaiei şi a persoanelor. 
Modificarea carnetului de manevrant se consider falsificare de acte publice şi se sancioneaz 
conform legii. 

În cazul pierderii carnetului de manevrant persoana în cauz poate obine un nou carnet de la 
agentul economic emitent. 1)  
______________ 
1)  În cazul în care este necesar  textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte. 

 
 

 

 
(Pagina 1) 

Denumirea agentului economic________________________________ 
 

CARNET DE MANEVRANT 
 

                                              Nr.----------1)----------- 
           2)  

          -------- 

_____________________ 

1) Num rul carnetului 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).  
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ANEXA T (continuare) 
 

 
 
 
(Pagina 2) 
 
CAARNET DE MANEVRANT 1)  
Numele…………………………………………………………………… 
Prenumele………………………………………………………………… 
Data şi locul naşterii ……………………………………………………… 
CNP2)…….………………………………..……………………………… 
Instruit pentru a deservi …………………………………………………. 
Eliberat de 3)……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
în baza procesului-verbal nr. ………. din …………………………….… 
Delegat agentului economic……….………………………………………. 
   (Semntura şi ştampila) 
       Nr.___________   
__________       
1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru. 
2) CNP – Cod  numeric personal. 
3) Denumirea  agentului economic emitent. 
 

 
 
 

 
(Paginile 3 - 10) 
 

 
EXAMIN RI  ANUALE 

 
Nr. proces-verbal  

               Data 
 

Denumirea dein torului 
Preşedintele comisiei 
(numele, prenumele, 
semntura, ştampila) 

1)   

      
     Nr._____________ 
 
____________ 
1) Pe fiecare pagin se vor  tipri 5 rânduri.  
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ANEXA T (sfârşit) 

 
 (Paginile 11 şi 12)  
 

ABATERI 
 de la normele legale în vigoare 

 
 

Nr. proces-verbal 
     Data 

 
Natura  abaterii 

Sanciunea  

Organul care a constatat 
abaterea 

(numele, prenumele, 
semntura, ştampila) 

1)   

 
Nr. _____________ 

____________ 
1) Pe fiecare pagin se vor tipri 3...... 5 rânduri. 
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ANEXA U 
 
 

Instala ii 
care nu fac obiectul prescripiei tehnice 

 
Nu fac obiectul prevederilor prescripiei tehnice urmtoarele instalaii: 

 
a) ascensoarele de construcie special pentru materiale de pe construcii plutitoare 

sau de pe nave; 
b) ascensoarele special proiectate şi construite cu destinaie militar  şi pentru poliie 
şi ordine public . 

 
Aceste instalaii trebuie s fie supuse regimului prevzut în prescripiile tehnice elaborate de 
ministerele în administrarea crora se afl acestea, inând seama în mod corespunztor de 
prezenta prescripie tehnic . 
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MODIFIC RI DUP  
PUBLICARE 

 
Eviden a modific rilor şi complet rilor 

 
 

Indicativul documentului 
de modificare şi 

completare 

Monitorul Oficial,      
Partea I, 
Nr./an 

 
Puncte modificate 

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
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