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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ȘI TURISMULUI 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, 

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT 

 
06.02.2015 

 
COMUNICAT 

 
 

Ref.: retragere certificate emise de organismul notificat SRAC Cert S.R.L. – România  
        sub directiva 95/16/EC (H.G. nr. 439/2003) 
 
Având în vedere adresa SRAC Cert S.R.L. cu nr. 1042/28.01.2015, înregistrată la ISCIR cu 
nr. 824/28.01.2015, vă aducem la cunoștinţă că organismul notificat SRAC Cert S.R.L. – 
România (având numărul de identificare 2003) a retras următoarele certificatele de 
evaluare a conformităţii: 
1. Certificat CE nr. 40/19 iulie 2011 – Anexa XIII, Modul H - Ascensoare 
- emis pentru Koppel AW Romania Ascensoare S.R.L.; 
- adresa: București, B-dul Octavian Goga nr. 2, tronson III, Sector 3; 
-  domeniu de certificare: proiectarea, asamblarea, montarea, punerea în funcţiune și 
inspecţia finală pentru ascensoare electrice și hidraulice, cu și fără camera mașinii și cu 
spaţii de siguranţă superior și inferior reduse; 
- data retragerii certificatului: 19.07.2014; 
-  motivul retragerii certificatului: firma nu a mai dorit efectuarea auditului de 
recertificare. 

2. Certificat CE nr. 27/1/18 octombrie 2012 – Anexa XII, Modul E - Ascensoare 
- emis pentru Kleeman Lift Ro S.R.L.; 
- adresa: București, B-dul. Filderman Wilhelm nr. 4, Sector 3; 
-  domeniu de certificare: asamblarea, montarea, punerea în funcţiune și inspecţia 
finală pentru ascensoare electrice și hidraulice, cu și fără camera mașinii, inclusiv 
ascensoare cu spaţii de siguranţă reduse; 
- data retragerii certificatului: 29.08.2014; 
-  motivul retragerii certificatului: firma nu a mai dorit efectuarea auditului de 
supraveghere. 

3. Certificat CE nr. 21/1/02 noiembrie 2011 – Anexa XIII, Modul H - Ascensoare 
- emis pentru Star Elevators S.R.L.; 
- adresa: București, B-dul Mihai Bravu, nr. 174, Bl. 229, ap. 31,  
-  domeniu de certificare: proiectarea, asamblarea, montarea, punerea în funcţiune și 
inspecţia finală pentru ascensoare electrice și hidraulice, cu și fără camera mașinii, cu 
spaţii de siguranţă superior și inferior normale și reduse; 
- data retragerii certificatului: 02.11.2014; 
-  motivul retragerii certificatului: firma nu a mai dorit efectuarea auditului de 
recertificarea. 

 
În situaţia în care există dovezi referitoare la introducerea pe piaţă a ascensoarelor de 
către operatorii economici menţionaţi anterior, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de 
mail supravegherepiata@iscir.ro, iscir@iscir.ro sau nr. de fax 021.410.00.19. 
 
 

Marian Răducanu 
 

Inspector de Stat Șef 
 


