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22.05.2018 

COMUNICAT 
 
      privind  modul de verificare tehnică, autorizare și înregistrare în evidența 
ISCIR a ascensoarelor destinate transportului de materiale cu comandă exterioară 

 

Având în vedere necesitatea clarificării modului de verificare tehnică, autorizare și 
înregistrare în evidența ISCIR a ascensoarelor destinate transportului de materiale cu 
comandă exterioară,  
Pentru punerea la dispoziția celor interesați a unor informații utile, 
Prezentăm următoarele: 
 
1.a. În cazul ascensoarelor destinate transportului de materiale cu comandă exterioară fără 
marcaj de conformitate CE, verificările și încercările în vederea autorizării funcționării și 
verificările tehnice în utilizare, se efectuează în conformitate cu prevederile din 
documentația tehnică de însoțire și cerințele din prescripțiile tehnice aplicabile la data 
construirii acestora. 

1.b. În cazul ascensoarelor destinate transportului de materiale cu comandă exterioară cu 
marcaj de conformitate CE, verificările și încercările în vederea autorizării funcționării și 
verificările tehnice în utilizare, se efectuează în conformitate cu prevederile din 
documentația tehnică de însoțire, cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1029/2008, cu 
modificările și completările ulterioare și cu cerințele din standardele armonizate specifice. 

2.a. În cazul ascensoarelor destinate transportului de materiale, cu sarcina nominală Sn≥100 
kg, conform Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
anexa nr. 1, punctul 3, verificările tehnice se efectuează de către CNCIR, (până la data 
apariției prescripției tehnice pentru stabilirea condițiilor și cerințelor tehnice de autorizare a 
persoanelor fizice și a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea 
autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare la instalațiile și echipamentele 
prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, republicată). 

2.b. În cazul ascensoarelor destinate transportului de materiale, cu sarcina nominală Sn<100 
kg, conform Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
anexa nr. 1, punctul 3, verificările tehnice se efectuează de operatorul responsabil cu 
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (operatorul RSVTI), 
al deținătorului/utilizatorului. 

2.c. Dacă rezultatele verificărilor tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării 
respectiv ale verificărilor tehnice în utilizare sunt corespunzătoare, se acordă autorizarea 
funcționării respectiv autorizarea funcționării în continuare, în conformitate cu prevederile 
prescripției tehnice PT R1-2010, până la aprobarea unei prescripții tehnice care să 
reglementeze acest tip de instalație/echipament. 

3. Înregistrarea în evidența tehnică a IT ISCIR pentru ascensoarele destinate transportului de 
materiale cu comandă exterioară cu sarcina nominală Sn≥100 kg se efectuează ca fiind 
asimilate cu echipamentele tip platformă ridicătoare nedeplasabilă/deplasabilă. 

 
Sorin Marian Roman 

Inspector de Stat Șef 

 


