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

Prescripia tehnic  PT R19-2002, ediia 1, ” Cerine tehnice de securitate privind 
echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracii şi 
spaiilor de joac ” denumit  în continuare prescripţie tehnic , face parte din 
reglementrile tehnice naionale referitoare la echipamente şi instalaii montate şi utilizate 
în cadrul parcurilor de distracii şi spaiilor de joac  şi pentru distracii extreme. 

Prezenta prescripie tehnic  stabileşte cerinele tehnice de securitate minime 
obligatorii pe care trebuie s le satisfac echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate 
în cadrul parcurilor de distracii şi spaiilor de joac  şi pentru distracii extreme. 

Cerinele privind proiectarea, construirea, certificarea, funcionarea şi sigurana în 
func ionare a acestor tipuri de echipamente/instalaii se adreseaz produc torilor, 
montatorilor, dein torilor şi între in torilor. 

Cerinele privind montarea, punerea în funciune, exploatarea, verificarea tehnic 
periodic , repararea, întreinerea şi sigurana în exploatare se adreseaz agenilor 
economici autorizai de ISCIR-INSPECT pentru aceast activitate.  

Aceste cerine au drept scop asigurarea proteciei consumatorilor. 
De asemenea, prescripia tehnic  stabileşte modul de verificare a respectrii 

acestor cerine. 
Autoritatea tehnic ce asigur punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din 

prezenta prescripie tehnic  este ISCIR – Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi Instalaiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile 
Hot rârii Guvernului nr. 1.340/2001, este un organ de specialitate cu personalitate juridic 
în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor. 

Documentele şi documentaiile tehnice trebuie s fie redactate sau traduse în limba 
român , iar inscripion rile privind exploatarea şi avertizarea consumatorilor trebuie s fie 
redactate sau traduse în limba român, f r  a exclude prezentarea şi în alte limbi. 

 
1.2 Domeniu de aplicare 

 
Prezenta prescripie tehnic  se aplic echipamentelor şi instalaiilor montate şi 

utilizate în cadrul parcurilor de distracii şi spaiilor de joac  şi pentru distracii extreme. 
Nu fac obiectul prezentei prescripii tehnice echipamentele şi instalaiile montate 

şi utilizate în spaiile de joac aflate pe domeniul privat şi folosite numai pentru uz 
propriu. 
 
1.3 Referin e normative 
 

Prezenta prescripie tehnic  face referiri explicite sau implicite la standarde 
române şi acte legislative. 

 
1.3.1 Standarde 
 

• SR EN 292-1:1996 Securitatea maşinilor. Concepte de baz, principii generale de 
proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie 

• SR EN 292-2+A1:1998  Securitatea maşinilor. Concepte de baz, principii 
generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condi ii tehnice 

• SR EN 719:1995  Coordonarea sudrii. Sarcini şi responsabilit i 
• SR EN 1050:2000  Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea riscului 
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• SR EN 1176-2:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 2: Cerine de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagne 

• SR EN 1176-3:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 3: Cerine de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane 

• SR EN 1176-4:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 4: Cerine de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de 
transport pe cablu 

• SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 5: Cerine de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri 

• SR EN 1176-6:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 6: Cerine de 
securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente 
oscilante 

• SR EN 1176-5:2002 Echipamente pentru spaiile de joac. Partea 7: Ghid de 
instalare, de control, de întreine şi de utilizare 
 

1.3.2 Legi şi hot râri  
 

• Legea nr. 90/1996 privind protecia muncii 
• 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 

• Hot rârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe pia şi de 
exploatare a echipamentelor pentru agrement 

• Ordonana Guvernului nr. 21/1992 privind protecia consumatorilor 
 
1.4 Termeni şi defini ii 
 

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

1.4.1 accident grav – accident mortal sau accident care produce o vt mare permanent 
a integrit ii corporale a sn t ii consumatorului; 

 
1.4.2 agent economic – societate comercial cu sediul în România având personalitate 

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

 
1.4.3 autorizare de funcţionare a echipamentului – document emis de ctre un 

organism desemnat, pe baza unei metodologii, prin care se certific faptul c  
echipamentul pentru agrement satisface cerinele eseniale de securitate; 

 
1.4.4 componente de securitate – orice component elementar, grup de componente, 

subansambluri sau ansambluri complete de echipamente şi orice dispozitiv inclus 
în instalaie în scopul asigurrii unei funcion ri sigure, care este identificat prin 
analiza de risc şi a c rei defectare pune în pericol securitatea sau sn tatea 
persoanelor care pot fi utilizatori, personal de deservire şi alte persoane; 

 
1.4.5 coordonator de securitate – persoana angajat, calificat  şi, dup  caz, autorizat, 

desemnat de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a 
consumatorilor precum şi a terelor persoane în timpul distraciei extreme; 
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1.4.6 deţinătorul (exploatantul) echipamentului – persoan fizic  sau juridic  
de in toare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la 
dispoziia consumatorilor; 

 
1.4.7 deţinătorul (exploatantul) parcului de distracţii sau al spaţiului de joacă – 

persoan fizic  sau juridic  care are în administrare un parc de distracii sau un 
spaiu de joac. În cazul în care dein torul echipamentului nu poate fi identificat, 
de in torul parcului de distracii sau dein torul spaiului de joac preia 
r spunderea dein torului echipamentului; 

 
1.4.8 distracţie extremă – activitate oferit de un organizator prin intermediul unui 

echipament pentru agrement unuia sau mai multor consumatori în scop de 
distracie sau de recreere şi la care senzaia de pericol sau de provocare pe care o 
resimte consumatorul îl incit în principal s participe; 

 
1.4.9 echipament de protecţie individuală – echipament sau accesorii oferit(e) odat cu 

produsul închiriat destinat agrementului de ctre locator sau dein tor în scopul 
protej rii vie ii şi s n t ii, precum şi securit ii consumatorului fa  de pericolele 
ce pot apare ca urmare a utilizrii normale şi previzibile a produsului respectiv; 

 
1.4.10 echipament pentru agrement – utilaj, dispozitiv sau instalaie acionat( ) electric, 

pneumatic, hidraulic sau mecanic, prin fora sau greutatea omului, precum şi prin 
orice alte surse de energie, montat() pe un amplasament temporar sau definitiv 
destinat() agrementului, jocului sau destinderii persoanelor fizice; 

 
1.4.11 echipament pentru parcurile de distracţii  – echipament pentru agrement care nu 

este un echipament pentru spaiile de joac; 
 
1.4.12 echipament pentru spaţiile de joacă – echipament pentru agrement, conceput sau 

destinat pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv 
greutatea sau fora fizic  a fiin ei umane şi destinat folosirii pe un spaiu colectiv 
de joac, temporar sau permanent; 

 
1.4.13 exploatarea echipamentului pentru agrement – punerea la dispoziia 

consumatorului a unui echipament pentru agrement; 
 
1.4.14 incident grav – incident care ar putea da naştere unui accident grav; 
 
1.4.15 locator – persoan fizic  sau juridic  ce ofer  spre închiriere consumatorilor 

produse pentru agrement; 
 
1.4.16 manevrant – personal autorizat şi calificat care asigur func ionarea în condiii de 

securitate a echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracii;  

 
1.4.17 montator – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asum 

responsabilitatea montrii echipamentelor/instalaiilor  utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac; 

 
1.4.18 organizator de distracţii extreme – productor, distribuitor sau prestator de 

servicii care organizeaz o distracie extrem; 
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1.4.19 parc de distracţii  – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care 
este instalat temporar sau definitiv cel puin un echipament pentru parcurile de 
distracii; 

 
1.4.20 personal tehnic de deservire – persoan angajat, calificat  şi, dup  caz, autorizat 

desemnat de c tre dein tor în vederea întreinerii echipamentului pentru 
agrement, în scopul meninerii acestuia în parametrii tehnici de funcionare 
declarai sau specificai de productor; 

 
1.4.21 producător extern – persoan fizic  sau juridic  ce îşi asum responsabilitatea 

proiect rii şi fabric rii echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile 
de distracii şi spaiile de joac şi întocmeşte în scris declaraia de conformitate; 

 
1.4.22 producător intern – agent economic care îşi asum responsabilitatea proiectrii şi 

fabric rii echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de distracii 
şi spaiile de joac şi întocmeşte în scris declaraia de conformitate; 

 
1.4.23 proiectant – agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT care îşi asum 

responsabilitatea proiectrii echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în 
parcurile de distracii şi spaiile de joac; 

 
1.4.24 reparator - agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT care îşi asum  

responsabilitatea reparrii echipamentelor/ instalaiilor montate şi utilizate în 
parcurile de distracii şi spaiile de joac; 

 
1.4.25 spaţiu de joacă – perimetru delimitat şi amenajat în scopul agrementului în care 

este instalat cel puin un echipament pentru spaiile de joac; 
 
1.4.26 utilizare normală – utilizare pentru care este destinat() echipamentul/instalaia 

montat( ) şi utilizat( ) în parcurile de distracii şi spaiile de joac conform 
informaiilor date de fabricant sau care apare ca uzual în acord cu proiectul, 
construcia şi func ionarea sa; 

 
1.4.27 utilizare prevăzută – utilizarea care implic respectarea instruciunilor tehnice 

enumerate în cartea tehnic cu luarea în considerare a utilizrilor incorecte 
previzibile în mod rezonabil; 

 
1.4.28 utilizator – persoan fizic  sau juridic  ce deine şi/sau închiriaz un echipament 

pentru agrement pe care îl pune la dispoziia consumatorilor. 
 

1.5 Abrevieri  
 

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

2 CERIN E ESEN IALE DE SECURITATE 
 

În vederea introducerii pe pia, orice echipament sau instalaie pentru agrement, 
inclusiv cele pentru distracii extreme trebuie s îndeplineasc urm toarele cerine 
eseniale de securitate: 

 10



                                                                                                                      PT R 19 – 2002 

a) echipamentul pentru agrement trebuie s fie fabricat astfel încât s poat  
func iona, s  fie reglat şi între inut f r  a expune consumatorii la pericole din 
punct de vedere al securitii, atunci când aceste aciuni sunt realizate în 
circumstanele stabilite de productor; 
 

b) m surile de precauie luate trebuie s asigure excluderea oricrui pericol în 
condi ii normale sau previzibile de utilizare, pe toat durata de via scontat a 
echipamentului; 

 
c) gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie s fie 

în raport cu aptitudinile consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în 
practic  se stabileşte, acolo unde este necesar,  vârsta minim, limita de greutate şi 
în l ime sau starea de sn tate a consumatorului ; 

 
d) pentru alegerea celor mai bune soluii, produc torul trebuie s aplice urmtoarele 

principii, în ordinea indicat: 
- excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor pentru integrarea optim a 

principiului de securitate a consumatorilor la proiectarea şi fabricarea 
echipamentului; 

- luarea msurilor necesare de precauie şi de securitate pentru pericolele ce 
nu pot fi excluse; 

- informarea despre pericolele rmase ca urmare a eficacitii incomplete a 
m surilor de protecie luate, indicarea situaiilor în care este necesar o 
preg tire special şi semnalarea faptului c trebuie s fie utilizate anumite 
echipamente de protecie individual ; 

 
e) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la 

stabilirea modului de utilizare, productorul trebuie s ia în considerare atât o 
utilizare normal a echipamentului cât şi o utilizare incorect previzibil; 

 
f) echipamentul pentru agrement trebuie s fie conceput astfel încât s evite o 

utilizare anormal; 
 

g) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la 
stabilirea modului de utilizare, productorul trebuie s in  cont inclusiv de 
comportamentul specific al minorilor; 

 
h) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la 

stabilirea modului de utilizare, productorul trebuie s in  cont de obstacolele pe 
care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea, necesar sau 
previzibil , a echipamentului de protecie individual ; 

i) echipamentul pentru agrement trebuie s fie livrat împreun cu toate 
echipamentele şi accesoriile speciale care sunt eseniale pentru a preveni pericolele 
posibile ce  pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea, întreinerea şi 
utilizarea acestuia; 

 
j) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la 

stabilirea modului de utilizare, productorul trebuie s ia în considerare 
urm toarele pericole: 

 11



PT R 19-2002                                                                                                                         . 

- pericole care rezult din portana (for  de susinere) insuficient a 
echipamentului, inând cont de rezistena, de rigiditatea şi de capacitatea de 
deformare a materialelor utilizate; 

- pericole care rezult din pierderea stabilitii echipamentului, inând cont 
de susinerea echipamentului şi solurile posibile, precum şi de înc rc rile 
eventuale ale echipamentului; 

- pericole care rezult din accesibilitatea echipamentului, inclusiv 
accesibilitatea în caz de defeciuni, în stare de urgen şi posibilitatea de 
evacuare; 

- pericole care rezult din eventuale interaciuni ale echipamentului şi 
utilizatorilor cu mediul înconjurtor şi publicul; 

- pericole care rezult din mediul ambiant în spaiile închise, inclusiv lipsa 
de ventilaie şi de luminozitate; 

- pericole care rezult din posibilit ile defectuoase de întreinere; 
- pericole care rezult din incendiu; 
- pericole care rezult din radiaii; 
- pericole de natur mecanic şi electric . 

 
k) echipamentele pentru agrement trebuie s fie realizate din materiale care: 

- nu ard sub aciunea direct a unei fl c ri, scântei sau orice alt focar 
potenial de incendiu; 

- sunt greu inflamabile; 
- dac  se aprind ard lent şi prezint  o vitez  redus de propagare a flc rii; 
- sunt tratate, oricare ar fi compoziia chimic  a echipamentului pentru 

parcurile de distracii, astfel încât s întârzie procesul de ardere. 
 

l) componentele şi p r ile detaşabile ale echipamentelor pentru spaiile de joac, 
destinate numai copiilor cu vârsta mai mic de 3 ani trebuie s aib  dimensiuni 
suficiente pentru a nu putea fi înghiite/inhalate; 

 
m) echipamentele pentru spaiile de joac destinate s in  sau s susin  copilul pe 

ap  trebuie s fie astfel concepute şi fabricate încât s reduc  cât mai mult posibil, 
inând cont de uzura preconizat a echipamentului pentru spaiile de joac, 

pericolul de pierdere a flotabilit ii şi de pierdere a sprijinului dat copilului. 
 
3 EVALUAREA CONFORMIT II ŞI CONDI II PRIVIND 

INTRODUCEREA PE PIA  
 
3.1  Pentru a se confirma îndeplinirea cerinelor eseniale de securitate, productorul 
sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu sediul în România, va obine un 
certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR–CERT.  
 
3.2  Productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu sediul în 
România, trebuie s asigure şi s  declare c echipamentele pentru agrement sunt conforme 
cu tipul de echipament descris în certificatul de conformitate de tip şi c  satisfac cerinele 
eseniale de securitate. Productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu 
sediul în România, trebuie s întocmeasc în scris o declaraie de conformitate. 
 
3.3  Declaraia de conformitate trebuie pstrat  de productor sau reprezentantul su 
autorizat, persoan juridic  cu sediul în România, timp de 10 ani de la realizarea ultimului 
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echipament de acelaşi tip şi pus  la dispoziia Autorit ii Na ionale pentru Protecia 
Consumatorilor şi ISCIR la solicitarea acestora. 
 
3.4  Productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu sediul în 
România, trebuie s furnizeze, odat cu echipamentul pentru agrement, recomandri şi 
instruciuni privind amplasarea, montarea, exploatarea, întreinerea, evaluarea riscurilor şi 
categoriile de consumatori sub forma unor documente însoitoare ale echipamentului.  
 
3.5  Productorul sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu sediul în 
România trebuie s inscripioneze pe echipament, lizibil şi durabil, datele de identificare 
ale productorului, denumirea, seria, anul de fabricaie şi caracteristicile tehnice ale 
echipamentului. 
 
3.6   În cazul în care productorul sau reprezentantul su autorizat nu are sediul în 
România, obligaiile prev zute la pct. 3.1–3.5 revin importatorului de echipamente/ 
instalaii. 
 
4 PROIECTAREA ŞI FABRICAREA 
 
4.1  Condiia de baz pe care trebuie s o îndeplineasc proiectarea şi fabricarea 
echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracii şi 
spaiilor de joac  este asigurarea funcion rii acestora în condiii de securitate pe toat 
perioada prevzut  de proiectant pentru utilizarea lor. 
 
4.2 Proiectantul trebuie s încadreze echipamentele în: 

- echipamente pentru parcurile de distracii şi spaiile de joac; 
- echipamente pentru distracia extrem. 

 
4.3  Proiectantul trebuie s–şi asume responsabilitatea privind concepia soluiilor 
constructive, alegerea materialelor, calculul de rezisten al tuturor elementelor 
echipamentelor şi instalaiilor, potrivit condi iilor de funcionare date, precum şi  pentru 
stabilirea procedurilor de încercare şi verificare tehnic. 
 
4.4  Proiectantul  trebuie s stabileasc şi s  nominalizeze componentele de securitate 
pentru fiecare echipament şi instalaie  care asigur func ionarea în condiii de securitate. 
 
4.5  Proiectantul va întocmi pentru fiecare echipament/instalaie lista elementelor de 
rezisten  pe care o va introduce în cartea echipamentului/instalaiei – partea de 
construcie, prev zut  în anexa A. 
 
4.6  La proiectarea elementelor portante (de rezisten) ale echipamentelor şi 
instalaiilor proiectantul trebuie s in  seama şi de solicit rile seismice ce pot aprea în 
construciile respective conform zonrii seismice a teritoriului României. 
  
4.7   Proiectantul şi produc torul echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în 
cadrul parcurilor de distracii şi spaiilor de joac  sunt obligai s  respecte întocmai 
cerinele eseniale de securitate precizate la capitolul 2. 
 
4.8  Productorul r spunde de alegerea corect a procedeelor tehnologice de execuie, 
de calitatea execuiei şi a materialelor folosite în conformitate cu prevederile proiectului 
de execuie. 
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4.9  Productorul va elabora cartea echipamentului/instalaiei–partea de construcie. 
 
4.10  Cartea echipamentului/instalaiei–partea de construcie trebuie s cuprind  cel 
pu in datele prevzute în anexa A. 
 
4.11  Cartea echipamentului/instalaiei–partea de construcie se completeaz de c tre 
produc tor, pe r spundere proprie, pentru fiecare echipament în parte. 
 
4.12  Cartea echipamentului/instalaiei–partea de construcie se pred montatorului sau 
de in torului odat  cu echipamentul sau instalaia. 
 
5 ECHIPAMENTE ŞI INSTALA II PROVENITE DIN IMPORT 
 
5.1  Pentru introducerea pe pia în România a echipamentelor şi instalaiilor de 
agrement pentru parcurile de distracii şi spaiile de joac este necesar eliberarea de ctre 
ISCIR-INSPECT a unui(unei) document/dovad de luare în eviden. 
 
5.2 Dovada/documentul de luare în eviden pentru echipamentele şi instalaiile de 
agrement pentru parcurile de distracii şi spaiile de joac va fi eliberat() în conformitate 
cu reglementrile ISCIR în vigoare la data efecturii importului. 
 
5.3  Echipamentele şi instalaiile de agrement pentru parcurile de distracii şi spaiile de 
joac  vor fi însoite de o declaraie de conformitate. 
 
5.4 În vederea introducerii pe pia în România, orice echipament şi instalaie pentru 
agrement trebuie s îndeplineasc cerinele eseniale de securitate menionate la capitolul 
2. 
 
5.5 Pentru a se confirma îndeplinirea cerinelor eseniale de securitate, productorul 
sau reprezentantul su autorizat, persoan juridic  cu sediul în România, va obine un 
certificat de conformitate de tip eliberat de ISCIR–CERT. 
 
5.6  În cazul în care productorul sau reprezentantul su autorizat nu are sediul în 
România, obligaiile prev zute la pct. 5.1–5.5 revin importatorului. 
 
6 MONTAREA ŞI PUNEREA ÎN FUNC IUNE  
 
6.1 Montarea şi demontarea 
 
6.1.1  Montarea echipamentelor şi instalaiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracii 
şi spaiilor de joac  poate fi f cut  de ageni economici care dispun de mijloace tehnice 
corespunztoare şi sunt autorizai de ISCIR-INSPECT.  
 
6.1.2  Pentru echipamentele şi instalaiile proprii, productorul poate efectua montarea 
f r  a necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT. 
 
6.1.3  Coninutul documentaiei necesare pentru obinerea autorizaiei de c tre agenii 
economici care monteaz  echipamente şi instalaii utilizate în cadrul parcurilor de 
distracii şi spaiilor de joac  este prezentat în anexa B. 
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6.1.4 Agentul economic autorizat pentru montarea-demontarea echipamentelor/ 
instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac are 
urm toarele obligaii: 
 

a) s  execute lucrrile de montare în conformitate cu documentaia tehnic  pus  la 
dispoziie de productor; 

 
b) s  verifice înainte de începerea montrii, pentru echipamentele şi instalaiile a 

c ror asamblare se realizeaz la locul de funcionare, corespondena 
echipamentului, instalaiei sau subansamblurilor primite de la productor cu 
documentaia tehnic  pus  la dispoziie de dein tor şi s  consemneze rezultatele 
acestor verificri într–un proces-verbal pe care îl va prezenta la verificarea tehnic 
oficial ; 

 
c) s  prezinte echipamentele, instalaiile şi toate documentaiile tehnice necesare 

(cartea instalaiei–partea de montare), în timpul şi la sfârşitul mont rii, la 
verific rile care se efectueaz de c tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-
INSPECT sau, cu împuternicire scris din partea ISCIR-INSPECT, de ctre 
personalul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru verificarea lucrrilor de 
montare; 

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

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

 
e) s  foloseasc la lucr rile de montare numai personal calificat. Sudorii vor fi 

autorizai în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice în vigoare; 
 

f) s  solicite acordul scris al proiectantului dac în timpul lucr rilor de montare apare 
necesitatea efecturii unor modific ri în construcia echipamentelor şi instalaiilor; 

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

sau tehnicieni) pentru verificarea lucrrilor de montare–demontare. Modelul 
deciziei de numire a personalului este prezentat în anexa G; 

 
h) s  numeasc responsabil tehnic cu sudura (ingineri sau tehnicieni) în cazul 

efectu rii lucr rilor de sudare la montarea elementelor de rezisten. Modelul 
deciziei de numire a responsabilului  este prezentat în anexa G; 

 
i) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registru de eviden pentru lucrrile de montare- 

demontare, conform modelului din anexa C; 
 

j) s  asigure msurile corespunztoare astfel încât personalul tehnic de specialitate 
propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, s–şi poat  îndeplini în bune condiii 
sarcinile prevzute la pct.6.1.5 şi 6.1.6. 

 
6.1.5  Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru lucrrile 
de montare are urmtoarele obligaii şi r spunderi: 
 

a) s  cunoasc legislaia, Prescripiile tehnice specifice, Colecia ISCIR în vigoare, şi 
reglementrile tehnice în domeniu; 
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b) s  respecte în cadrul lucrrilor de montare–demontare documentaia tehnic  a 
produc torului şi proiectul de montare–demontare; 

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

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

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

rezultatele verificrilor şi examin rilor precum şi dispoziiile obligatorii; 
 

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

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

a) s  cunoasc legislaia, prevederile Prescripiilor tehnice specifice, Colecia ISCIR, 
standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor 
echipamentelor şi instalaiilor utilizate în cadrul parcurilor de distracii şi spaiilor 
de joac; 

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

în concordan  cu procedeele de sudare omologate; 
 

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

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

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

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

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

montare; 
 

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

 
h) s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi 

s  ia m suri corespunztoare pentru remedierea şi evitarea acestora; 
 

i) s  urm reasc efectuarea verificrii calit ii îmbin rilor sudate în urma 
operaiunilor de montare, s verifice rezultatele obinute şi s  vizeze documentele 
privind verificarea îmbinrilor sudate, care se ataşeaz  la cartea echipamentului 
sau instalaiei; 
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j) s  in  la zi evidena poansoanelor sudorilor autorizai de ISCIR-INSPECT şi a 
procedeelor de sudare omologate. 

 
6.1.7 Lucr rile de demontare a echipamentelor şi instalaiilor utilizate în cadrul 
parcurilor de distracii şi spaiilor de joac  se vor efectua în conformitate cu documentaia 
tehnic  elaborat de productorul echipamentului sau instalaiei respective. 
 
6.1.8  La lucr rile de montare–demontare, montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT va 
respecta Normele Tehnice de protecia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României. 
 
6.2 Punerea în funciune 
 
6.2.1  De in torul parcului de distracii sau a spaiului de joac trebuie s ob in  
autorizaia de funcionare a acestora, indiferent dac se afl  pe un amplasament temporar 
sau definitiv. 
 
6.2.2  Echipamentele şi instalaiile montate în parcurile de distracii şi spaiile de joac, 
noi sau vechi montate din nou,  pot fi date în exploatare numai dup ob inerea autorizaiei 
de funcionare eliberate de ISCIR–INSPECT IT. 
 
6.2.3  Înainte de punerea în funciune a echipamentelor şi instalaiilor pentru agrement pe 
un nou amplasament, dein torul acestora trebuie s îndeplineasc urm toarele condiii: 
 

a) s  se asigure c echipamentul pentru agrement ce urmeaz a fi exploatat respect 
cerinele eseniale de securitate menionate la capitolul 2; 

 
b) s  încheie un contract cu dein torul parcului de distracii sau spaiului de joac 

din care s rezulte cel puin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului 
pentru agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care cele dou calit i 
nu sunt cumulate de aceiaşi persoan fizic  sau juridic ; 

c) s  efectueze o analiz de risc în exploatare conform metodologiei elaborate de 
ISCIR–INSPECT (a se vedea capitolul 12); 

 
d) s  se asigure c pe fiecare echipament sau instalaie sunt inscripionate lizibil, 

durabil şi vizibil datele de identificare ale productorului precum şi denumirea, 
seria, anul de fabricaie şi caracteristicile tehnice ale echipamentului/instalaiei; 

 
e) s  se asigure c pe fiecare echipament sau instalaie sunt inscripionate lizibil, 

durabil şi vizibil categoriile de vârst, limitele de greutate şi în l ime ale 
consumatorilor; 

 
f) s  ob in  autorizaia de funcionare a echipamentului sau instalaiei din partea 

ISCIR–INSPECT IT. 
 
6.2.4 Autorizarea de func ionare la prima punere în func iune 
 
6.2.4.1 Autorizarea de funcionare pentru echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate 
în parcurile de distracii şi spaiile de joac se elibereaz de ISCIR–INSPECT IT. 
 

 17



PT R 19-2002                                                                                                                         . 

6.2.4.2 În vederea obinerii autorizaiei de funcionare dein torul echipamentului/ 
instalaiei va depune la ISCIR–INSPECT IT o documentaie care va cuprinde: 
 

a) cartea echipamentului/instalaiei – partea de construcie, întocmit  conform 
modelului din anexa A; 

 
b) cartea echipamentului/instalaiei – partea de montaj; 

 
c) copie legalizat de pe documentul încheiat cu dein torul spaiului pe care va fi 

amplasat echipamentul; 
 

d) procesul–verbal cu rezultatele încercrilor de cas; 
 

e) procedura de inspecie şi între inere a echipamentului/instalaiei care trebuie s 
conin  cel puin urm toarele: 

 
- gradul de calificare al personalului tehnic de deservire folosit; 
- instruciuni de întreinere; 
- verific ri tehnice periodice; 
- încerc rile şi verific rile stabilite de proiectant; 

 
f) certificatul privind msur torile împotriva tensiunilor de atingere (unde este 

cazul); 
 
g) certificatul privind continuit ile electrice (unde este cazul); 

 
h) certificatul privind rezistena de izolaie (unde este cazul); 

 
i) certificat privind pregtirea şi amenajarea terenului; 

 
j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaiei de protecie (unde este cazul); 

 
k) dovada/documentul de luare în eviden eliberat de ISCIR-INSPECT (dac  este 

cazul); 
 

l) declaraia de conformitate. 
 
6.2.4.3 Documentaia menionat  la pct. 6.2.4.2 va fi înaintat  la ISCIR–INSPECT IT cu 
adres de însoire prin care se solicit autorizarea echipamentului/instalaiei. 
 
6.2.4.4 Documentaia incomplet va fi înapoiat dein torului pentru a fi completat. 
 
6.2.4.5 ISCIR–INSPECT IT va stabili cu dein torul data la care urmeaz s  se efectueze 
verificarea tehnic de c tre inspectorii de specialitate. 
 
6.2.4.6 Pân  la data stabilit pentru verificarea tehnic, dein torul trebuie s preg teasc 
echipamentul/instalaia având încercrile de cas efectuate cu rezultate corespunztoare, 
precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercri. De asemenea, trebuie s asigure personalul 
de deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea tehnic nu trebuie s lipseasc RSVTI, 
autorizat de ISCIR-INSPECT, al dein torului şi personalul tehnic de specialitate pentru 
verificarea lucrrilor de montare–demontare al montatorului. 
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6.2.4.7 În cazul echipamentelor/instalaiilor închiriate, la verificarea tehnic va participa 
atât RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al dein torului cât şi cel din unitatea care a 
închiriat echipamentul/instalaia. 
 
6.2.4.8 Verificarea tehnic  la prima punere în func iune 
 
6.2.4.8.1 Prezenta prescripie tehnic  stabileşte condiiile minime care trebuie s fie 
respectate la efectuarea verificrilor tehnice. 
 
6.2.4.8.2 Înainte de începerea verificrii tehnice, dein torul (persoan fizic  sau juridic)  
va efectua instructajul de protecia muncii persoanelor participante la aceast activitate. 
Celelalte persoane trebuie s fie îndeprtate de pe echipament/instalaie şi/sau din raza de 
ac iune a acestora. Verificarea tehnic va fi condus de c tre inspectorul de specialitate al 
ISCIR–INSPECT. 
 
6.2.4.8.3 Verificarea tehnic oficial  trebuie s stabileasc dac : 
 

a) exist  cartea echipamentului/instalaiei–partea de construcie şi de montaj, este 
complet  şi corespunde cu echipamentul/instalaia prezentat() pentru verificarea 
tehnic ; 

 
b) echipamentul/instalaia a fost executat(), echipat(), montat( ) şi instalat( ) în 

conformitate cu proiectul acestuia/acesteia; 
 

c) echipamentul/instalaia supus() la încercrile şi verific rile prev zute în prezenta 
prescripie tehnic  a corespuns şi func ioneaz în condiii de securitate, inclusiv 
dispozitivele de frânare şi componentele de securitate; 

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

deservire este calificat şi instruit; 
 

e) construcia echipamentului/instalaiei şi îmbin rile demontabile şi nedemontabile 
nu prezint defecte vizibile; 

 
f) instalaia electric  (dac  este cazul) este echipat cu dispozitivele de protecie 

necesare şi este prevzut  cu inscripion rile specifice necesare; 
 

g) pe echipament/instalaie sunt prevzute inscripii lizibile şi durabile privind  datele 
de identificare ale productorului, denumirea, seria, anul de fabricaie şi 
caracteristicile tehnice ale acestuia/acesteia. 

 
6.2.4.8.4 Verificarea tehnic const  din: 
 

a) verificarea principalelor elemente componente; 
 
b) încerc ri în gol; 

 
c) încerc ri în sarcin; 

 
d) alte încercri, prev zute de proiectant. 
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6.2.4.8.5 Verificarea principalelor elemente componente const în urm rirea îndeplinirii 
condi iilor enumerate la pct. 6.2.4.8.3. 
 
6.2.4.8.6 Încerc rile în gol, în sarcin şi alte încercri se vor efectua în conformitate cu 
instruciunile elaborate de productorul echipamentului/instalaiei sau de proiectant. 
 
6.2.4.9 Autorizarea funcion rii se acord numai dac la verificarea tehnic oficial  se 
constat îndeplinirea tuturor condiiilor prev zute în prezenta prescripie tehnic . 
Autorizarea funcion rii şi parametrii de funcionare aprobai, precum şi data (luna şi 
anul) stabilit  pentru urmtoarea verificare tehnic periodic  (la scaden) se înscriu într–
un proces-verbal conform modelului din anexa D. Scadena urm toarei verific ri nu va fi 
mai mare de 1 an. 
 
6.2.4.10 Pentru echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi 
spaiile de joac, aflate în funciune la data intrrii în vigoare a prezentei prescripii 
tehnice, autorizarea de funcionare se acord în urm toarele condiii: 
 

a) prezentarea documentelor menionate la pct. 6.2.4.2 (cu excepia dovezii/ 
documentului de luare în eviden) şi 6.2.4.3; 

 
b) prezentarea unui document privind evaluarea strii tehnice a echipamentului 

/instalaiei întocmit de ctre un agent economic autorizat de ISCIR–INSPECT 
pentru a efectua examinri, investigaii, studii de capacitate portant şi asigurare 
antirisc din care s rezulte c sunt respectate cerinele eseniale de securitate 
prev zute la capitolul 2; 

 
c) prezentarea instruciunilor privind amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea, 

între inerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori elaborate de proiectant 
sau de ctre productor; 

 
d) îndeplinirea cerinelor menionate la pct. 6.2.4.4, 6.2.4.5, 6.2.4.6, 6.2.4.7 şi 6.2.4.8. 

 
6.2.4.11 Se interzice acordarea autorizaiei de funcionare pentru echipamentele şi 
instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac în urm toarele 
cazuri: 
 

a) lipsesc sau funcioneaz defectuos componentele de securitate precizate de 
proiectantul echipamentului/instalaiei; 

 
b) dispozitivele de frânare prevzute de proiectantul echipamentului/instalaiei 

lipsesc sau funcioneaz defectuos; 
 

c) protecia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executat defectuos, 
creând pericol de electrocutare; 

 
d) lipsesc sau nu funcioneaz dispozitivele de semnalizare optice sau acustice 

prev zute în documentaie; 
 

e) instalaia electric  este executat defectuos, prezentând pericol de electrocutare; 
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f) modul de fixare a elementelor de rezisten, elementelor de traciune şi 
dispozitivelor de prindere nu este corespunztor, putând genera avarii, incidente 
sau accidente; 

 
g) se constat fisuri la elementele de rezisten; 

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

 
i) exist  deformaii permanente vizibile cu ochiul liber la construcia metalic ; 

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

 
k) calea de rulare are suprafaa de contact deteriorat, are poriuni rupte şi prezint  

abateri peste limitele stabilite prin proiect; 
 

l) nu este asigurat stabilitatea în gol şi în timpul funcion rii; 
 

m) sistemul de rulare al vehiculelor este uzat; 
 

n) instalaia cu acionare hidraulic prezint  defeciuni; 
 

o) lipsa echipamentului de protecie individual  pentru consumator; 
 

p) lipsa mijloacelor de salvare individual; 
 

q) suprafaa terenului pe care este amplasat() echipamentul/instalaia prezint  
denivel ri sau obstacole care pun în pericol funcionarea echipamentului/ 
instalaiei sau care pun în pericol viaa sau sn tatea consumatorului; 

 
r) terenul pe care este amplasat() echipamentul/instalaia nu asigur rigiditatea 

necesar func ion rii; 
 

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

 
t) lipsa iluminatului şi ventila iei în spaiile închise; 

 
u) nu este asigurat iluminatul pe timp de noapte; 

 
v) nu a fost efectuat analiza de risc sau rezultatul analizei de risc este negativ; 

 
w) nu se poate identifica instalaia corespunztoare documentaiei prezentate; 

 
x) platformele şi sc rile de acces la echipament/instalaie nu asigur protecia 

consumatorului (calitatea suprafeelor, deformaii, goluri, lips  balustrade mân 
curent  etc.). 

 
6.2.4.12 Echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi 
spaiile de joac care posed autorizaia de funcionare din partea ISCIR–INSPECT şi se 
remonteaz pe un alt amplasament înaintea termenului fixat pentru verificarea tehnic 
urm toare nu mai trebuie s fie verificate din nou de ctre inspectorii de specialitate ai 
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ISCIR–INSPECT. În acest caz autorizaia de funcionare pe noul amplasament se 
elibereaz de c tre dein tor în urma unei verificri tehnice efectuate de ctre RSVTI 
propriu, în condiiile respectrii prevederilor pct. 6.2.3 lit. a), b), c) şi d), pct. 6.2.4.7, 
6.2.4.8, 6.2.4.9, 6.2.4.11 şi documentaiei prev zute la pct. 6.2.4.2. În cazul 
echipamentelor/instalaiilor închiriate, procesul-verbal se va întocmi în cartea 
echipamentului/instalaiei în trei exemplare, care se distribuie astfel: 
 

a) un exemplar (originalul) rmâne în carte, care se pstreaz la agentul economic 
care exploateaz instalaia/echipamentul respectiv; 

 
b) un exemplar (copie) se preia de ctre agentul economic în a crui proprietate se 

afl  echipamentul/instalaia; 
 

c) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR–INSPECT Inspecia Teritorial  unde îşi 
are sediul dein torul. 

 
Procesul-verbal, în cazul echipamentelor/instalaiilor proprii, se va întocmi în 

cartea echipamentului/instalaiei în dou  exemplare, care se distribuie astfel: 
 

a) un exemplar (originalul) rmâne în carte, care se pstreaz la agentul economic 
care deine echipamentul/instalaia respectiv(); 

 
b) un exemplar (copie) se transmite la ISCIR-INSPECT Inspecia Teritorial  unde îşi 

are sediul dein torul. 
 
NOT : Data urmtoarei verific ri tehnice va fi cea stabilit prin procesul-verbal încheiat 
de inspectorul de specialitate al ISCIR–INSPECT. 
 
6.2.4.13 Dup  acordarea autorizaiei de funcionare, ISCIR–INSPECT va elibera cartea 
echipamentului/instalaiei – partea de exploatare. 
 
6.2.5 Verificarea tehnic  periodic  (la scaden ) şi verificarea tehnic  

neprogramat  (inopinat ) 
 
6.2.5.1 În timpul exploatrii, echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile 
de distracii şi spaiile de joac sunt supuse la termenul scadent unor verificri tehnice 
periodice. Cu ocazia acestor lucrri se verific  starea tehnic şi se acord, dup  caz, 
autorizaia de funcionare în continuare. Scadena urm toarei verific ri se stabileşte 
inându–se seama şi de starea tehnic a echipamentului/instalaiei, de condiiile de 

func ionare, de regimul de funcionare, dar nu va fi mai mare de 1 an. 
 
6.2.5.2 Eliberarea autorizaiei de funcionare în continuare se va face conform 
prevederilor  prezentei prescripii tehnice de ctre inspectorii de specialitate ai ISCIR–
INSPECT. 
 
6.2.5.3 Verificarea tehnic periodic  trebuie s stabileasc pe lâng cele menionate la pct. 
6.2.4.8 şi dac : 
 

a) gradul de uzur al elementelor componente nu constituie un pericol pentru 
func ionare şi nu a depşit limitele admise; 
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b) exploatarea, întreinerea şi revizia se fac în condiiile stabilite de productor şi 
asigur  func ionarea echipamentului/instalaiei în condiii de securitate; 

 
c) registrul de eviden a funcion rii echipamentelor şi instalaiilor montate şi 

utilizate în parcurile de distracii este corect completat şi inut la zi.  
 
6.2.5.4 Este interzis acordarea autorizaiei de funcionare în continuare dac se constat 
prezena uneia sau mai multor deficiene menionate la pct. 6.2.4.11 şi a urm toarelor 
neconformit i: 
 

a) lipsa c r ii echipamentului/instalaiei–partea de construcie şi/sau partea de 
montaj; 

 
b) între inere necorespunztoare; 

 
c) gradul de uzur al elementelor componente depşeşte limitele admise şi pune în 

pericol funcionarea echipamentului/instalaiei. 
 
6.2.5.5 Rezultatele verificri tehnice periodice se înscriu într–un proces-verbal, conform 
modelului din anexa D. 
 
6.2.5.6 Dac  echipamentul/instalaia montat() şi utilizat( ) în parcurile de distracii nu a 
func ionat mai mult de 90 de zile, repunerea acestuia/acesteia în funciune se va face 
numai dup efectuarea unei verificri tehnice de ctre RSVTI autorizat al dein torului. 
Rezultatele verificrii tehnice vor fi consemnate într–un proces-verbal în cartea 
echipamentului/instalaiei – partea de exploatare, conform modelului din anexa D.  
 
6.2.5.7 Prevederile pct. 6.2.5.6 nu se aplic în cazul în care a fost depşit  scadena la 
verificarea tehnic oficial . 

 
6.2.5.8 Inspectorii de specialitate ai ISCIR–INSPECT au dreptul, ca în cadrul scadenelor, 
s  efectueze verificri tehnice neprogramate pentru a constata îndeplinirea dispoziiilor 
date privind starea tehnic a echipamentelor/instalaiilor (remedierea unor deficiene şi 
înlocuiri de piese, altele decât cele menionate la pct. 6.2.4.11), modul de efectuare a 
între inerii şi reviziei, a exploatrii, inclusiv completarea la zi a registrului de eviden a 
func ion rii. Constat rile se consemneaz în registrul de eviden a funcion rii sau într–
un proces-verbal, dup caz, conform modelului din anexa D. Dispoziiile date sunt 
obligatorii. 
 
6.2.5.9 Dac  la verific rile tehnice sau încercrile efectuate în timpul exploatrii, de c tre 
organele proprii de supraveghere tehnic ale dein torului, se constat deficiene care 
pericliteaz sigurana în funcionare, menionate la pct. 6.2.4.11, echipamentul/instalaia 
va fi oprit( ) din funciune. 
 
6.2.6 Verificarea tehnic  dup  lucr rile de reparare 
 
6.2.6.1 Echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile 
de joac care au fost supuse unor lucrri de reparare nu pot fi date în exploatare decât 
dup  efectuarea unei verificri tehnice de ctre inspectorii de specialitate ai ISCIR–
INSPECT, în condiiile prev zute de prezenta prescripie tehnic . 
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6.2.6.2 Categoriile de lucrri de reparare care se verific de inspectorii de specialitate ai 
ISCIR–INSPECT sunt urmtoarele: 
 

a) înlocuirea sau modificarea elementelor de rezisten; 
 

b) refacerea sau remedierea îmbinrilor sudate ale elementelor de rezisten; 
 

c) transformarea de principiu a modului de acionare a echipamentului/instalaiei; 
 

d) înlocuirea, recondiionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de 
antrenare; 

 
e) modificarea de principiu a schemei electrice de acionare; 

 
f) modificarea instalaiei de comand; 

 
g) înlocuirea instalaiei electrice; 

 
h) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni, 

care difer de cele prevzute în proiectul iniial; 
 

i) înlocuirea sau modificarea constructiv–funcional  a vehiculelor; 
 

j) înlocuirea dispozitivelor de frânare cu alte tipodimensiuni, care difer de cele 
prev zute în proiectul iniial; 

 
k) înlocuirea sau recondiionarea cilor de rulare; 

 
l) înlocuirea cilindrilor hidraulici şi/sau a grupului de pompare. 

 
6.2.6.3 În vederea efecturii verific rii tehnice dup reparare, reparatorul sau productorul 
echipamentului/instalaiei va întocmi o documentaie tehnic  cu urm torul coninut: 
 

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

 
b) tehnologia privind lucrrile de reparare; 

 
c) lista lucr rilor efectuate în cadrul reparaiei; 

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

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

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

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

 
g) schema cinematic, schemele electrice şi desenele de ansamblu ale 

echipamentului/instalaiei; 
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h) procesul-verbal cu rezultatele corespunztoare ale încercrilor de cas, semnat şi 
de dein torul echipamentului/instalaiei; 

 
i) procesul-verbal de recepie şi certificatul de calitate şi garanie al reparaiei. 

 
6.2.6.4 Lucr rile de reparare menionate la pct. 6.2.6.2 vor fi executate numai de ageni 
economici autorizai de ISCIR–INSPECT IT în acest scop. În cazul în care lucrrile de 
reparare sunt efectuate de productorul echipamentului/instalaiei nu este necesar 
autorizarea din partea ISCIR–INSPECT IT. 
 
6.2.6.5 Repararea echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracii şi spaiilor de joac  poate fi f cut  de ageni economici care dispun de mijloace 
tehnice corespunztoare şi sunt autorizai de ISCIR–INSPECT IT.  
 
6.2.6.6 Coninutul documentaiei necesare pentru obinerea autorizaiei de c tre agenii 
economici care repar echipamente şi instalaii montate şi utilizate în cadrul parcurilor de 
distracii şi spaiilor de joac  este prezentat în anexa B. 
 
6.2.6.7 Agentul economic autorizat pentru lucrri de reparare are urmtoarele obligaii: 
 

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

 
b) s  prezinte echipamentele, instalaiile şi toate documentaiile tehnice necesare, în 

timpul şi la sfârşitul repar rii, la verific rile care se efectueaz de c tre inspectorii 
de specialitate ai ISCIR–INSPECT sau, cu împuternicire scris din partea ISCIR–
INSPECT, de ctre responsabilul tehnic de specialitate propriu autorizat pentru 
verificarea lucrrilor de reparare; 

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

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

 
d) s  foloseasc la lucr rile de reparare numai personal calificat. Sudorii vor fi 

autorizai în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice în vigoare; 
 

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

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

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

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

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

 
h) s  întocmeasc şi s  in  la zi un registrul de eviden pentru lucrrile de reparare, 

conform modelului din anexa C; 
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i) s  asigure msurile corespunztoare astfel ca personalul tehnic de specialitate 
propriu, autorizat de ISCIR, s–şi poat  îndeplini în bune condiii sarcinile 
prev zute la pct. 6.2.6.8 şi 6.2.6.9. 

 
6.2.6.8 Personalul tehnic autorizat de ISCIR pentru lucrrile de reparare are urmtoarele 
obligaii şi r spunderi: 
 

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

 
b) s  respecte în cadrul lucrrilor de reparare documentaia tehnic  a productorului 
şi proiectul de reparare; 

 
c) s  verifice documentaia tehnic  întocmit  pentru lucrrile efectuate sub aspectul 

respectrii prevederilor Prescripiilor tehnice specifice – Colecia ISCIR precum şi 
concordana echipamentului sau instalaiei cu documentaia respectiv; 

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

rezultatele verificrilor şi examin rilor  precum şi dispoziiile obligatorii; 
 

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

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

a) s  cunoasc legislaia, prevederile Prescripiilor tehnice specifice – Colecia 
ISCIR, standardele şi alte normative în vigoare privind sudarea elementelor 
echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracii 
şi spaiilor de joac ; 

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

în concordan  cu procedeele de sudare omologate; 
 

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

 
d) s  asigure alegerea corect a materialelor de adaos, funcie de materialele de baz 

utilizate, în conformitate cu procedeele de sudare omologate; 
 

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

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

documentaia de reparaie; 
 

g) s  verifice modul în care se depoziteaz şi se introduc în lucru materialele de 
adaos; 
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h) s  participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi 
s  ia m suri corespunztoare pentru remedierea şi evitarea lor; 

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

operaiunilor de reparare, s verifice rezultatele obinute şi s  vizeze documentele 
privind verificarea îmbinrilor sudate, care se ataşeaz  la cartea echipamentului 
sau instalaiei; 

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

de sudare omologate. 
 
6.2.6.10 Verificarea tehnic dup  lucr rile de reparare trebuie s stabileasc, pe lâng cele 
menionate la pct. 6.2.5.3, şi dac  lucr rile s-au efectuat corespunztor iar materialele noi 
folosite sunt în conformitate cu tehnologia de reparare. 
 
6.2.6.11 Lucr rile, altele decât cele menionate la pct. 6.2.6.2, pot fi executate şi de ageni 
economici care nu sunt autorizai de ISCIR-INSPECT, iar verificarea tehnic dup  aceste 
reparaii va fi efectuat de RSVTI al dein torului. 
 
6.2.6.12 Verificarea tehnic dup  reparare se efectueaz în conformitate cu prevederile 
pct.6.2.4.8. 
 
6.2.6.13 Dac  rezultatele verificrii tehnice satisfac prevederile prezentei prescripii 
tehnice, prin procesul-verbal încheiat se acord autorizaia de funcionare în continuare 
stabilindu–se şi scadena urm toarei verific ri tehnice care nu va fi mai mare de 1 an. 

 
6.2.6.14 Efectuarea lucrrilor de reparare se va înscrie în registrul de eviden a 
func ion rii echipamentului/instalaiei. 
 
6.2.6.15 Documentaia tehnic  de reparare se va ataşa la cartea echipamentului/instalaiei. 
 
7 EXPLOATAREA 
 
7.1 De inerea şi/sau utilizarea echipamentelor şi instala iilor montate în parcurile 

de distrac ii şi spa iile de joac  
 
7.1.1 De in torii autorizai pentru utilizarea echipamentelor/instalaiilor montate în 
parcurile de distracii şi spaiile de joac au urmtoarele obligaii şi r spunderi: 

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

procedura de inspecie şi între inere a echipamentului/instalaiei; 
 

c) s  preg teasc şi s  prezinte echipamentele/instalaiile, precum şi documentaia 
tehnic  prev zut  de Prescripiile tehnice – Colecia ISCIR, la verificrile tehnice 
care se efectueaz de ISCIR–INSPECT în vederea autorizrii func ion rii 
echipamentelor/instalaiilor sau ori de câte ori se solicit de c tre ISCIR;  

 
d) s  numeasc RSVTI, în raport cu numrul şi complexitatea echipamentelor/ 

instalaiilor, care va fi autorizat de ISCIR–INSPECT. RSVTI al unitilor 
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menionate r spunde împreun cu proprietarul echipamentelor/instalaiilor de 
luarea msurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripii tehnice privind 
sigurana în funcionare a acestora. Atribuiile RSVTI sunt menionate la pct. 7.2.3 
şi 7.2.4; 

  
7.1.2 Modelul deciziei de numire pentru RSVTI este prezentat în anexa E. 
 
7.1.3 Modelul autorizaiei care se va elibera de ctre ISCIR–INSPECT IT pentru RSVTI 
este prezentat în anexa H. 
 
7.2 Supravegherea 
 
7.2.1 Pentru funcionarea în condiii de securitate a echipamentelor şi instalaiilor 
montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac, în conformitate cu 
prevederile prezentei prescripii tehnice şi ale instruciunilor de exploatare specifice, sunt 
direct r spunztori dein torii. 
 
7.2.2 Prevederile pct. 7.1.3 se aplic şi celor care închiriaz echipamente/instalaii în 
vederea utilizrii. 
 
7.2.3 RSVTI poate fi: 

• inginer 
• subinginer sau 
• maistru 
• tehnician 

într–una din specialitile: mecanic, electric  sau electromecanic, cu o vechime minim 
de 5 ani. 
 
7.2.4 RSVTI trebuie s posede cunoştin e teoretice şi practice în domeniul 
echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de 
joac  şi are urmtoarele sarcini principale: 
 

a) s  in  evidena instalaiilor şi s  urm reasc efectuarea la termen a verificrii 
tehnice oficiale fr  de care instalaiile respective nu pot funciona. Modelul de 
registru de eviden a echipamentelor/instalaiilor este prezentat în anexa F. 

 
b) s  urm reasc preg tirea echipamentelor/instalaiilor şi a sarcinilor de încercare 

necesare pentru verificrile tehnice oficiale şi s  participe la efectuarea lor; 
 

c) s  supravegheze ca echipamentele/instalaiile s  fie folosite în conformitate cu 
prevederile prezentei prescripii tehnice, instruciunile de exploatare elaborate de 
produc tor şi normele de protecia muncii; 

 
d) s  urm reasc realizarea în termen a dispoziiilor date prin procesele-verbale de 

verificare tehnic, s  examineze, în mod regulat, registrul de eviden a 
func ion rii şi s  ia m suri pentru remedierea imediat a defectelor semnalate; 

 
e) s  urm reasc afişarea în locurile stabilite a instruciunilor de exploatare; 

 
f) s  interzic  manevrarea echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în 

parcurile de distracii de persoane neautorizate; 
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g) s  efectueze instructajul profesional şi de protecia muncii cu manevranii 
echipamentelor/instalaiilor, conform reglementrilor în vigoare; 

 
h) s  organizeze reexaminarea periodic a manevranilor; 

 
i) s  urm reasc efectuarea lucrrilor de întreinere şi revizii conform procedurii 

inspecie şi între inere; 
 

j) s  transmit , pân  la data de 25 noiembrie a fiecrui an, planul anual de verificri 
tehnice periodice pentru anul urmtor la ISCIR–INSPECT IT în raza creia îşi are 
sediul dein torul; 

 
k) s  efectueze verificrile tehnice oficiale în conformitate cu prevederile prezentei 

prescripii tehnice dup fiecare remontare pe un nou amplasament a 
echipamentului/instalaiei, în intervalul dintre scadenele oficiale; 

 
l) s  urm reasc efectuarea reparaiilor verificate de inspectorii de specialitate ai 

ISCIR–INSPECT numai de ctre ageni economici autorizai în condiiile 
prezentei prescripii tehnice; 

 
m) s  urm reasc executarea la termenele prevzute a verificrilor dispozitivelor de 

prindere şi a elementelor de traciune; 
 

n) s  in  evidena manevranilor echipamentelor/instalaiilor. 
 
7.3 Registrul pentru evidena func ion rii 
 
7.3.1 Pentru fiecare echipament/instalaie dein torul va întocmi un registru de eviden 
a funcion rii în care manevranii şi personalul de întreinere şi revizie sunt obligai s  
consemneze sub semntur  toate observaiile asupra funcion rii şi defeciunilor ap rute la 
acestea.  
 
7.3.2 RSVTI va verifica şi viza zilnic registrul de eviden a funcion rii. 
 
7.4 Cerin e privind exploatarea 
 
7.4.1 Exploatarea echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac trebuie s se fac în conformitate cu prevederile prezentei 
prescripii tehnice, normele de protecia muncii, instruciunile de exploatare elaborate de 
produc tor şi normele interne elaborate de dein tor potrivit specificului locului de 
func ionare. 
 
7.4.2 Înainte de efectuarea curselor cu consumatori se vor efectua curse de prob.   
 
7.4.3 Se interzice funcionarea echipamentelor/instalaiilor atunci când componentele de 
securitate nu sunt în perfect stare de funcionare sau nu îndeplinesc condiiile tehnice 
prev zute de productor. 
 
7.4.4 Dac  în timpul utiliz rii echipamentelor/instalaiilor se constat una din 
deficienele menionate la pct. 6.2.4.11 echipamentul/instalaia se opreşte obligatoriu din 
func iune. RSVTI va consemna acest lucru într–un proces-verbal, conform modelului din 
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anexa D, şi în registrul de eviden a funcion rii. Copia procesului-verbal va fi transmis 
la ISCIR–INSPECT IT unde îşi are sediul dein torul. 
 
7.4.5 Echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile 
de joac nu pot funciona dac zonele periculoase nu sunt îngrdite corespunztor sau 
dac  elementele în mişcare şi instalaiile electrice neizolate nu sunt prevzute cu apr tori 
de protecie şi marcate corespunztor. 
 
7.4.6 De in torul trebuie s informeze consumatorul, printr–un panou de avertizare 
amplasat în imediata apropiere a echipamentelor, asupra urmtoarelor: 
 

a) denumirea echipamentului/instalaiei şi datele de identificare a dein torului; 
 
b) modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat; 

 
c) potenialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în 

exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate şi în l ime sau strii 
de s n tate a consumatorilor, dup caz. 

 
În cazul echipamentelor din staiunile şi zonele turistice, informarea 

consumatorilor se va face în mod obligatoriu şi în cel puin dou  limbi de circulaie 
internaional . 
 
7.4.7 Este interzis atenionarea: „UTILIZARE ŞI PERICOL PE RISCUL 
DUMNEAVOASTR ” sau orice atenionare similar. 
 
7.4.8 Echipamentele/instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii pentru care 
proiectantul sau productorul prevede funcionarea cu manevrant vor fi deservite de 
personal autorizat în conformitate cu prevederile prezentei prescripii tehnice. 
Metodologia de autorizare este menionat  la capitolul 13. 
 
7.4.9 Manevranii vor respecta cu strictee, pe toat durata exploatrii, cerin ele stabilite 
de productorul echipamentului/instalaiei. 
 
8 ÎNTRE INEREA ŞI REVIZIA 
 
8.1 Între inerea şi revizia echipamentelor/instalaiilor trebuie s  fie executat de 
personal calificat şi instruit de dein tor sau productor în acest scop. 
 
8.2 Între inerea şi revizia se vor efectua în conformitate cu procedura de inspecie şi 
între inere a echipamentului/instalaiei elaborat de proiectant. 
 
8.3 La lucr rile de întreinere şi revizie pentru echipamentele şi instalaiile montate şi 
utilizate în parcurile de distracii vor lucra echipe formate din cel puin dou  persoane, 
exceptând manevrantul. 
 
8.4 Între inerea şi revizia va cuprinde ansamblul de lucrri care asigur func ionarea 
normal  a echipamentului/instalaiei. 
 
8.5 La întreinerea şi revizia echipamentelor/instalaiilor se vor lua msuri 
corespunztoare pentru prevenirea accidentelor. 
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9 REPARAREA 
 
9.1 Repararea echipamentelor şi instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac va fi efectuat în condiiile menionate la pct. 6.2.6.2, 6.2.6.5 
şi 6.2.6.11. 
 
9.2 La lucr rile de reparare a echipamentelor/instalaiilor se vor lua msuri 

corespunztoare pentru prevenirea accidentelor. 
 
10 DISTRAC II EXTREME 
 
10.1 Pentru organizarea unei distracii extreme organizatorul acesteia trebuie s 
desemneze, pe toat durata de desfşurare, un coordonator de securitate. Dac 
organizatorul nu desemneaz un coordonator de securitate acioneaz el însuşi în calitate 
de coordonator de securitate, fiind necesar autorizarea sa. Coordonatorul de securitate 
trebuie s fie prezent pe toat durata desfşur rii  distraciei extreme. 
 
10.2 Organizatorul trebuie s ia m surile necesare în scopul evitrii pericolului pentru 
securitatea utilizatorilor sau a terilor în timpul desfşur rii distraciei extreme, în condiii 
normale sau în alte condiii previzibile. Aceste msuri se refer în special la: 
 

a) montare, verificri tehnice periodice, msuri de întreinere a echipamentelor 
utilizate la distracia extrem; 

 
b) verific ri tehnice periodice şi m suri de întreinere a produselor utilizate la 

distracia extrem; 
 

c) desemnarea coordonatorilor de securitate autorizai; 
 

d) instruirea coordonatorului de securitate autorizat şi instruciunile necesare 
îndeplinirii atribuiunilor; 

 
e) avertismente şi inscrip ion ri. 

 
10.3 Organizatorul trebuie s dispun  de urmtoarele date pentru distracia extrem: 
 

a) lista produselor necesare distraciei extreme ce pot avea un impact asupra 
securit ii, o descriere şi o identificare a acestor produse şi o definire a 
caracteristicilor lor; 

 
b) schema distraciei extreme. 

 
10.4 Prevederile menionate la pct. 6.2.3 se aplic în mod corespunztor şi 
organizatorului distraciei extreme. 
 
10.5 Produsele prevzute la pct. 10.3 lit. a), utilizate în cadrul distraciei extreme, 
trebuie s  fie certificate în acest scop de ISCIR–CERT. 
 
10.6 În cazul în care la practicarea distraciilor extreme sunt folosite instalaii care fac 
obiectul domeniului de activitate al ISCIR, organizatorul distraciei extreme este obligat 
s  respecte urmtoarele condiii: 
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a) s  solicite la ISCIR–INSPECT IT, în raza creia se desfşoar  distracia extrem, 
verificarea şi autorizarea instalaiei respective la parametrii necesari pentru 
desf şurarea acestei activiti; 

 
b) s  asigure mijloacele necesare verificrii acestor instalaii şi personalul de 

deservire şi auxiliar; 
 

c) s  instruiasc personalul deservent al acestor instalaii în leg tur  cu practicarea 
distraciei extreme; 

 
d) s  desf şoare activitatea de distracie extrem în condiii meteorologice care s nu 

pun  în pericol viaa, s n tatea şi integritatea consumatorilor; 
 

e) s  asigure mijloacele de comunicare necesare cel puin între deserventul instalaiei 
şi coordonatorul de securitate al distraciei extreme; 

 
f) instalaia s  fie astfel amplasat încât s exclud  posibilitatea lovirii participantului 

la distracia extrem de elemente ale instalaiei sau de orice fel de obstacol; 
 

g) deserventul instalaiei s  fie autorizat şi apt medical. 
 
10.7 Atribu iile coordonatorului de securitate sunt urmtoarele: 
 

a) s  cunoasc etapele privind desfşurarea distraciei extreme pe care o 
coordoneaz; 

 
b) s  in  evidena echipamentelor şi produselor specifice utilizate pentru fiecare 

categorie de distracie extrem; 
 

c) s  cunoasc echipamentele şi produsele specifice utilizate la distracia extrem şi 
s  le foloseasc strict pentru destinaia stabilit  de productorul acestora; 

 
d) s  urm reasc utilizarea echipamentelor şi produselor specifice distraciei extreme 

în conformitate cu instruciunile productorului acestora; 
 

e) s  dein  şi s  utilizeze mijloacele de comunicare prevzute; 
 

f) s  verifice înaintea începerii distraciei extreme starea tehnic a echipamentelor şi 
produselor specifice utilizate şi s  le scoat din uz pe cele care prezint defeciuni 
care pot conduce la producerea de accidente sau pe cele al cror termen maxim de 
utilizare dat de productor este depşit; 

 
g) s  se informeze asupra strii de s n tate a consumatorilor de distracie extrem şi 

s  ia m suri corespunztoare; 
 

h) s  urm reasc în permanen comportamentul (fizic, emoional şi din punct de 
vedere al sn t ii) consumatorilor de distracie extrem la începutul, în timpul şi 
la sfârşitul acesteia; 

 
i) s  cunoasc, s  respecte şi s  aplice msurile de prim ajutor. 
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10.8 Autorizarea coordonatorului de securitate se face conform metodologiei elaborate 
de ISCIR–INSPECT (a se vedea capitolul 13). 
 
10.9 Autoriza ia coordonatorului de securitate se elibereaz pentru fiecare categorie de 
distracie extrem pe o perioad limitat  de timp nu mai mare de 1 an şi pentru o locaie 
determinat.  
 
10.10 În cazul în care una din condiiile de autorizare menionate la pct. 10.9 se 
modific , autorizaia coordonatorului de securitate îi pierde valabilitatea fiind necesar 
solicitarea unei autorizaii noi.  
 
10.11 Eliberarea autorizaiei se va face dup examinarea persoanei/persoanelor propuse 
pentru „coordonator de securitate” privind desfşurarea distraciei extreme, în condiiile 
prev zute în prezenta prescripie tehnic . 
 
11 AVARII ŞI ACCIDENTE 
 
11.1 De in torul sau cel care are în folosin echipamentele şi instalaiile montate şi 
utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac precum şi organizatorul de distracii 
extreme au obligaia s  anune imediat ISCIR–INSPECT IT în raza creia se afl 
instalaiile despre avariile şi accidentele produse prin mijloacele locale cele mai rapide. 
 
11.2 De in torul sau cel care are în folosin echipamentele şi instalaiile montate şi 
utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac, precum şi organizatorul de distracii 
extreme au obligaia s  nu modifice starea de fapt din momentul producerii avariei sau 
accidentului pân la sosirea inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT la faa 
locului, în afar de cazurile când meninerea acestei stri de fapt ar produce alte accidente 
sau ar periclita viaa accidentatului. 
 
11.3 Atunci când este necesar s se modifice starea de fapt din momentul producerii 
avariei sau accidentului, dein torul sau cel care are în folosin echipamentele şi 
instalaiile montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de joac precum şi 
organizatorul de distracii extreme, au obligaia s  fac  schie, fotografii sau înregistrri 
video ale situaiei existente. 
 
11.4 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, dein torul sau 
cel care are în folosin echipamentele şi instalaiile montate şi utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac  precum şi organizatorul de distracii extreme vor trimite la 
laboratoare de specialitate pentru cercetare piese, subansambluri sau materiale la indicaia 
inspectorilor de specialitate ai ISCIR–INSPECT care au cercetat avaria sau accidentul 
respectiv. 
 
11.5 ISCIR–INSPECT cerceteaz avariile şi accidentele, evalueaz cauzele, modul în 
care s–au produs şi efectele rezultate şi dispune msurile ce se impun privind sigurana în 
func ionare a echipamentelor/instalaiilor, dup  caz. 
 
12 METODOLOGIA PENTRU EFECTU AREA ANALIZEI DE RISC ÎN  
            EXPLOATARE 
 
 Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare este prezentat în 
MT1-2002. 
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13 NORMATIV REFERITOR LA AUTORIZAREA ŞI GRADUL DE    
CALIFICARE AL PERSONALULUI DE DESERVIRE ŞI AL 
COORDONATORULUI DE SECU RITATE PENTRU DISTRAC IA 
EXTREM  

 
Metodologia privind autorizarea şi gradul de calificare al personalului de deservire 

şi al coordonatorului de securitate pentru distracia extrem este prezentat în NT1-2002. 
 
14 DISPOZI II FINALE 
 
14.1 Dac  agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrrilor menionate în 
prescripia tehnic  a depus documente în baza crora i s–a eliberat autorizaia şi acestea  
nu sunt conforme cu realitatea, autorizaia este nul de drept. 
 
14.2 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripii tehnice se sancioneaz conform 
legislaiei în vigoare, mergând pân la retragerea autorizaiilor acordate. 

 

 34



                                                                                                                      PT R 19 – 2002 

ANEXA A 
 

Cartea echipamentului/instalaiei – partea de construcie 
 

Cartea echipamentului/instalaiei trebuie s conin  cel puin datele menionate în 
continuare, specifice instalaiei. 

 
1    Generalit i  
• datele de identificare ale productorului; 
• denumirea, tipul, destinaia, seria şi anul de fabricaie ale echipamentului/ 

instalaiei; 
• perioada prevzut  de proiectant pentru utilizare 
• felul acion rii; 
• num rul certificatului de conformitate de tip; 
• mediul înconjurtor în care poate s func ioneze (temperatura maxim/ 

minim , umiditatea relativ a aerului, viteza maxim admisibil  a vântului în 
stare de repaus/funcionare); 

• felul şi tensiunea curentului electric pe circuite (for, comand, semnalizare, 
iluminat); 

• normele tehnice de baz care au stat la baza construirii echipamentului/ 
instalaiei ( simbol şi denumire). 

 
2    Condi ii tehnice de amplasare şi instalare 
• spaii minime de siguran; 
• sistem de salvare a consumatorilor; 
• traversri; 
• paralelisme; 
• intersecii; 
• meniuni specifice cu privire la natura terenului pe care se amplaseaz 

echipamentul/instalaia; 
• balizare şi iluminare; 
• meniuni speciale cu privire la: 

- natura terenului de fundare; 
- m suri contra calamitilor naturale. 

 
3     Caracteristici tehnice de baz 
 
3.1  Date generale 
• sarcina nominal (kg); 
• num rul persoanelor; 
• vehicule: 

- tipul; 
- dispozitivul de cuplare; 
- capacitatea util (kg); 
- masa proprie (kg); 
- num r de vehicule; 
- distana între vehicule; 
- tipul vehiculului de revizie. 

• raza minim de înscriere în curb; 
• înclinarea în plan longitudinal şi în plan transversal (%); 
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ANEXA A  (continuare) 
 

• caracteristici dimensionale maxime în stare de repaus şi în timpul funcion rii; 
• dimensiunile conturului de reazem al echipamentului/instalaiei; 
• timpul de desfşurare a unei curse complete (min); 
• vitezele maxime de funcionare (m/s); 
• locul de comand şi amplasarea acestuia; 
• felul comenzii; 
• modul de alimentare cu energie; 
• masa echipamentului/instalaiei (kg); 
• presiunea medie pe sol (MPa); 
 
3.2 Sistem de traciune şi organe de prindere 
• denumirea; 
• tipul constructiv; 
• destinaia; 
• dimensiunile specifice; 
• rezistena la rupere (N/mm²); 
• coeficient de siguran; 
• for a de rupere (N). 
 
3.3 Grup de antrenare 
• tip; 
• motoare de acionare; 
• reductoare. 
 
3.4  Sisteme şi/sau dispozitive de frânare 
• tip; 
• caracteristici; 
• num rul de frâne; 
• coeficient de siguran al frân rii; 
• tipul de acionare al frânei; 
• timpul minim de frânare; 
• spaiul de frânare (m); 
• felul organelor de acionare. 
 
4    Componente de securitate 
• datele de identificare ale productorului; 
• denumire; 
• tip; 
• destinaie; 
• seria şi anul de fabricaie; 
• num rul certificatului de conformitate de tip; 
• num r; 
• amplasare; 
• caracteristici tehnice. 
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ANEXA A  (sfârşit) 
 
5    Date privind materialele elementelor portante 
• denumirea elementului; 
• felul produsului şi dimensiunile de baz; 
• marca materialului; 
• standardul şi/sau norma aplicabil(). 

 
6  Rezultatele încercrilor şi examin rilor privind îmbin rile sudate (dac  este 
cazul) 
• denumirea elementului şi marcajul locurilor de examinare; 
• procedeul de sudare; 
• calitatea prescris pentru îmbinarea sudat; 
 
7    Datele privind tratamentele termice (dac  este cazul) 
 
8 Desenul de ansamblu al echipamentului/instalaiei 

 
9 Date privind categoriile de utilizatori 

 
10 Informa ii referitoare la tran sport, manipulare şi depozitare 
 
11   Instruc iunile de montare-demontare 
 
12  Procedura de inspecie şi între inere 
 
13  Sistemul şi schema de salvare 
 

NOT : Documentele şi documentaiile tehnice trebuie s fie redactate sau traduse în 
limba român, f r  a exclude prezentarea şi în alte limbi. 
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ANEXA B 
 

Con inutul documenta iei pentru ob inerea autoriza iei  
pentru montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaiilor  
montate şi utilizate în parcurile de distrac ii şi spa iile de joac  

 
Documentaia se întocmeşte de ctre agenii economici care efectueaz lucr ri de 

montare şi/sau reparare a echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac şi se înainteaz la ISCIR-INSPECT IT. 

Documentaia va conine un memoriu în care se vor preciza urmtoarele: 
a) felul lucr rilor (montare, reparare, montare şi reparare); 
b) domeniul autorizaiei (echipamente montate şi utilizate în parcurile de distracii, 

echipamente montate şi utilizate în spaiile de joac, echipamente montate şi utilizate în 
parcurile de distracii şi spaiile de joac); 

c) calitatea principalelor materiale de baz folosite (conform cu gruparea din 
prescripiile tehnice în vigoare) – dac  este cazul;  

d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baz ce vor fi utilizate cu precizarea 
pentru fiecare grup a limitelor de grosime pentru evi (conform prevederilor prescripiilor 
tehnice în vigoare) – dac  este cazul;  

e) procedurile de sudare omologate de agentul economic solicitant ce vor fi 
executate şi pozi iile de sudare folosite – dac  este cazul; 

f) eficiena metodelor şi mijloacelor de examinare nedistructiv din dotare pentru 
punerea în eviden a eventualelor defecte ce ar putea s apar  în execuie în materialele 
de baz şi îmbin rile sudate funcie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a 
procedurilor de sudare aplicate – dac  este cazul; 

g) punctele de control în fluxul de montare sau reparare; 
h) numele, pregtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru 

montarea şi/sau repararea echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de 
distracii şi spaiile de joac precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dac  este 
cazul), propuşi de agentul economic s fie autorizai de ISCIR-INSPECT; 

i) decizia de numire a personalului conform anexei G. 
 
La memoriu se vor ataşa documente care vor cuprinde: 
a) dotarea cu utilaje de execuie, conform datelor din tabelul 1; 
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2; 
c) metodele folosite pentru verificarea calit ii lucr rilor executate precum şi 

dotarea cu laborator de efectuare a examinrilor nedistructive (autorizat de ISCIR) şi 
laborator de efectuarea încercrilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize 
chimice (autorizat de ISCIR). În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare 
proprii se va  o copie dup contractul de colaborare încheiat cu alt agent economic 
autorizat de ISCIR pentru efectuarea examinrilor; 

d) dotarea cu standuri pentru încercri şi verific ri, conform datelor din tabelul 3; 
e) preg tirea şi activitatea practic în domeniu a personalului de execuie şi 

control, conform datelor din tabelul 4; 
f) natura şi volumul lucr rilor efectuate în colaborare cu ali ageni economici, 

conform datelor din tabelul 5. 
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ANEXA B (continuare) 
 

Tabelul 1 

Nr. 
crt. 

Utilajul pentru execuie 
Tipul (marca) şi 
caracteristicile 

principale¹)
Observaii 

1 T iere: 
a) foarfeci; 
b) ghilotine; 
c) aparate oxiacetilenice; 
d) aparate cu plasm; 
e) alte maşini şi aparate. 

  

2 Formare: 
a) îndoire; 
b) ambutisare; 
c) maşini de îndoit; 
d) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea rostului 

la table şi evi; 
e) maşini de mandrinat evi; 
f) maşini unelte. 

  

3 Sudare: 
a) convertizoare; 
b) transformatoare; 
c) tractoare de sudare; 
d) aparatur WIG, TIG sau MIG; 
e) maşini de sudat prin rezisten a evilor; 
f) aparate pentru sudare în baie de zgur. 

  

4 Tratamente termice: 
a) cuptoare; 
b) instalaii de tratament local; 
c) dispozitive de preînclzire înainte de sudare. 

  

 
¹) Pentru utilajul de sudare se va meniona, dup caz, aparatura de stabilire, msurare şi reglare a 
parametrilor regimului de sudare. 
 

Tabelul 2 
Nr. 
crt. 

Procedeul 
de sudare 

Tipul 
îmbin rii 

Nr. fişei de 
omologare 

agent 
economic/ 

ISCIR 

Grupa de 
o eluri 

acoperit  
de fişa de 
omologare 

Grupa de grosimi 
şi diametrul 

acoperite de fişa 
de omologare 

Pozi ia de 
sudare 

Observaii 
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ANEXA B (sfârşit) 
 

Tabelul 3 

Nr. 
crt. 

Utilajul pentru verificare şi control 
Tipul (marca) şi nr. 

buc i; caracteristicile 
principale 

Observaii 

1 Pentru msurarea şi verificarea dimensiunilor: 
a) dispozitive pentru msurarea diametrelor şi 

ovalit ii; 
b) şabloane pentru verificarea abaterilor de la forma 

geometric; 
c) calibre pentru verificarea filetelor; 
d) aparate şi dispozitive pentru verificarea 

paralelismului, denivelrilor, verticalit ii; 
e) aparate şi dispozitive pentru msurarea 

deformaiilor. 

  

2 Standuri pentru rodaje la mecanisme   
3 Standuri pentru verificarea subansamblurilor   
4 Standuri pentru încercri, echipamente cu aparatur 

de m surare şi control, în conformitate cu prevederile 
prescripiilor tehnice ISCIR şi normele de fabricaie: 
a) la presiune hidraulic; 
b) la presiune pneumatic; 
c) sub sarcin; 
d) a componentelor de securitate. 

  

 
 

Tabelul 4 
Nr. 
crt. 

Personalul de execuie nominalizat Specialitatea¹) Num r Observaii  

1 Sudori autorizai    
2 Personal pentru examinri nedistructive, din 

care: 
- ingineri; 
- tehnicieni; 
- operatori. 

   

 
¹)  Pentru sudori se va meniona specialitatea conform prevederilor prescripiilor tehnice în vigoare. 
 
 

Tabelul 5 
Nr. 
crt. 

Natura 
colabor rii 

Lucr rile cuprinse în 
contractul de colaborare şi 
felul în care se realizeaz 

Denumirea agentului 
economic cu care se 

efectueaz colaborarea 

Observaii 
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ANEXA C 
 
 
 
 
 

Registru pentru evidena lucr rilor de montare-demontare  
a echipamentelor/instalaiilor din cadrul parcurilor de distrac ii şi spa iilor de joac  

 
Nr. 
crt. 

Felul şi 
tipul 

instalaiei 

Agentul 
economic 

constructor 
(denumire 
şi sediu) 

Proiect de 
execuie 
(unitatea 

proiectant, 
nr. şi data) 

Nr. şi data 
actului de 
certificare

Parametrii 
instalaiei 

De in torul 
instalaiei 
(denumire 
şi sediu) 

Proces-
verbal de 

recepie (nr. 
şi data) 

Obs
. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

Registru pentru evidena lucr rilor de reparare  
a echipamentelor/instalaiilor din parcurile de distrac ii şi spa iile de joac  

 
Nr. 
crt. 

Felul şi 
tipul  

instala-
iei 

Agentul 
economic 
construc-

tor 
(denumire 
şi sediu) 

Num -
rul şi 
anul 

fabrica-
iei, 

num -
rul 

autori-
za iei 

de 
func io-

nare 

Proiect 
de 

execuie 
(unita-

tea 
proiec-
tant , 
nr. şi 
data) 

Nr. şi 
data 

actului 
de 

certifi-
care 

Parame-
trii 

instala-
iei 

De in -
torul 

instala-
iei 

(denu-
mire şi 
sediu) 

Elemen-
te 

reparate 
sau 

înlocuite;
caracte-
risticile 

lor 
construc-

tive 

Proces- 
verbal de 
recepie 
(nr. şi 
data) 

Obs 
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ANEXA D 
 

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 numrul de fabricaie/inventar …………… şi cartea instalaiei nr. ………… având 
parametrii ultimei verificri ……….………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 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, func ie de felul (tipul) acesteia. 
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ANEXA E 
 

Model de decizie pentru numirea 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 
echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracii prin care 
agenii economici care dein şi exploateaz aceste instalaii sunt obligate s numeasc 
personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) 
în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor/echipamentelor, care s fie autorizat de 
ISCIR–INSPECT, în vederea aplicrii prevederilor prescripiei tehnice PT R 19, 
   

D E C I D E : 
 

  1 D-ul (D-na) ………................................de specialitate..........................având 
func ia de .......................... începând cu data de...........................se numeşte responsabil cu 
supravegherea şi verificarea tehnic a ascensoarelor …………........................... din cadrul 
…………………………, urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT. 
  2 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic a ascensoarelor este 
obligat s  cunoasc şi s  aplice întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi ale 
prescripiei tehnice PT R 19, sarcinile lui fiind cele care rezult din prescripia tehnic  PT 
R 19. 
  3 Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnic a 
ascensoarelor va fi coordonat şi îndrumat  din partea conducerii de …………… 
…………................................................ care rspunde împreun cu acesta de luarea 
m surilor pentru aplicarea prevederilor legislaiei în vigoare şi ale prescripiei tehnice PT 
R 19. 
  4 Înc lcarea obligaiilor prev zute în prescripia tehnic  PT R 19, 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 
  (Semn tura şi ştampila)                  (Semn tura) 
  
 
 Data: ............................ 
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ANEXA F 
 

EVIDEN A INSTALA IILOR 
 
Num r de 

înregistrare 
Denumirea 
instalaiei, 
parametrii 
principali 

Locul 
func ion rii 
instalaiei 

(localitatea, 
strada, nr., 

sector, jude) 

Num r de 
fabricaie sau 
inventar/ an 
de fabricaie 

Unitatea 
constructoare 

Proces- verbal/ 
autorizaie de 
func ionare/ 

data autorizrii 

Scadena 
urm toarei 
verific ri 

Observaii  
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ANEXA G 
 

Model pentru Decizia de numire a personalului tehnic pentru montarea şi/sau 
repararea echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de distrac ii 
şi spa iile de joac  precum şi a responsabilului tehnic cu sudura (dacă este cazul), 

propuşi de agentul economic s fie autoriza i de ISCIR-INSPECT 
 

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC 
 

D E C I Z I E   NR. …………….. 
din ……………… 

 

Unitatea ……………………………. reprezentat prin …………………………... 
manager (director), 

Având în vedere legislaia cu privire la funcionarea în condiii de siguran  a 
echipamentelor/instalaiilor montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de 
joac  prin care unit ile de montare şi reparatoare, cele care folosesc aceste 
echipamente/instalaii, sunt obligate s numeasc personal tehnic (ingineri, subingineri şi 
maiştrii de specialitate) în raport cu numrul şi complexitatea instalaiilor, care s fie 
autorizat de ISCIR–INSPECT în vederea aplicrii m surilor prevzute de prescripiile 
tehnice, 

 
D E C I D E : 

 
1  Dl. (D-na.) ……………..……………….. de specialitate ……………………… 

având funcia de ………………………………….., începând cu data de ………………. 
se numeşte responsabil cu verificarea lucrrilor de montare (reparare sau montare şi 
reparare) echipamente/instalaii montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de 
joac  din cadrul ……………………………., urmând a fi autorizat de ISCIR–INSPECT. 

2  Responsabilul cu verificarea lucrrilor de montare (reparare sau montare şi 
reparare) echipamente/instalaii montate şi utilizate în parcurile de distracii şi spaiile de 
joac  este obligat s cunoasc şi s  respecte întocmai prevederile legislaiei în vigoare şi 
prescripiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezult din prescripiile tehnice, colecia 
ISCIR. 

3  Activitatea responsabilului cu verificarea lucrrilor de montare (reparare sau 
montare şi reparare) echipamente/instalaii montate şi utilizate în parcurile de distracii şi 
spaiile de joac va fi coordonat şi îndrumat  din partea conducerii de ……………... 
……………….. care rspunde împreun cu acesta de luarea msurilor pentru aplicarea 
legislaiei în vigoare şi a prescripiilor tehnice. 

4  Înc lcarea obligaiilor prev zute de prescripiile tehnice, colecia ISCIR, atrage, 
dup  caz, r spunderea disciplinar, material , civil  sau penal a celor vinovai. 

5  Prezenta decizie anuleaz decizia anterioar nr. ………… din ……………. şi 
devine definitiv  dup  autorizarea responsabilului de ctre ISCIR–INSPECT. 
 
 

MANAGER      OFICIUL JURIDIC 
      Numele şi prenumele     Numele şi prenumele 

      (Semn tura şi ştampila)                      (Semn tura) 
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ANEXA H 
 

Model de autoriza ie pentru responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnic  a 
instala iilor (RSVTI) 

 
 

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

 
AUTORIZA IE  PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA  

TEHNIC  A INSTALA IILOR 
 
 
 

AUTORIZA IA Nr. x).......................... 
 
 
 Numele şi prenumele ............................... Data şi locul naşterii..................... 
 Cod numeric personal……………………...................................................... 
 
  În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. .......................din 
............................ a agentului economic ………………………………………………… se 
autorizeaz s  execute în cadrul unitii: 
 
 
  a) supravegherea xx) .....................……………………………................ din 
dotarea sau folosina agentului economic. 
 
 
 
 
 Data .....................        
 
 
 

INSPECTOR ŞEF, 
 

(Semntura, ştampila) 
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ANEXA  H (sfârşit) 
 
  Posesorul autorizaiei are obligaia şi r spunderile prevzute de legislaia în 
vigoare şi prevederile prescripiilor tehnice specifice. Rspunde, împreun cu conducerea 
agentului economic, de luarea msurilor pentru aplicarea prevederilor prescripiilor 
tehnice specifice. 
 
  Autorizaia este valabil numai în cadrul agentului economic pentru care a fost 
autorizat personalul. 
  Autorizaia poate fi retras de ISCIR–INSPECT în baza documentului de 
constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale. 
 
  Prezenta autorizaie este valabil pân  la data de xxx) ……………………… 
 
 
 NOT :  x) Se va trece numrul de înregistrare al agentului economic în evidena 

ISCIR– INSPECT, supra numrul de ordine al autorizaiei. 
 
    Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1. 
 

  xx) Se va trece, dup caz: instalaii sub presiune, instalaii de ridicat, instalaii 
sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc. 

 
  xxx)  Se va indica data efectiv (ziua, luna, anul). 
       Autorizaia se va acorda pe maximum 2 ani. 
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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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