MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

26.01.2021

COMUNICAT

Ref.: Aprobare prealabilă pentru montarea și punerea în funcțiune a ascensoarelor
conform prevederilor pct. 2.2 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 din 8
iunie 2016, privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în
funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de
siguranţă pentru ascensoare.

În vederea obținerii aprobării prealabile din partea ISCIR, conform prevederilor pct. 2.2
din Anexa 1 la H.G. nr. 410/2016, privind proiectarea și construcția ascensoarelor astfel
încât să se prevină riscul de zdrobire atunci când cabina este în una dintre poziţiile
extreme, este necesar ca solicitarea să fie însoțită de următoarea documentație, după
caz:
- certificatul modul B, examinarea UE de tip pentru ascensoare, pentru ascensoarele
proiectate și fabricate în conformitate cu un ascensor care a făcut obiectul unei
examinări EU de tip (prevăzut în partea B a Anexei nr. 4 la H.G. nr. 410/2016) sau
certificatul modul H1, pentru ascensoarele proiectate și fabricate în conformitate cu un
sistem de asigurare a calității aprobat, conformitatea bazată pe asigurarea totală a
calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare sau certificatul de examinare UE
a proiectului (potrivit prevederilor pct. 3 din Anexa nr. 11 la H.G. nr. 410/2016);
- certificatul suplimentar la certificatul original de examinare UE de tip sau noul
certificat de examinare UE de tip, dacă proiectul tehnic al ascensorului suferă orice
modificare ale tipului aprobat de către organismul notificat care poate influența
conformitatea acestuia cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în Anexa nr. 1 la
H.G. nr. 410/2016 sau condițiile de valabilitate ale certificatului (conform prevederilor
pct. 8 din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 410/2016, partea B);
- certificatul de examinare UE de proiect, în cazul în care proiectul nu este în
totalitate conform cu standardele armonizate, în care sunt stabilite limitele de
valabilitate ale certificatului și furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului
aprobat (conform prevederilor pct. 3.3.1 din Anexa 11 la H.G. nr. 410/2016) și, după
caz, completarea la certificatul original de examinare UE a proiectului, în situația în
care se aduce orice modificare proiectului aprobat care poate afecta conformitatea cu
cerințele esențiale prevăzute în Anexa nr. 1 sau condițiile de valabilitate ale
certificatului (conform prevederilor pct. 3.3.3 din Anexa 11 la H.G. nr. 410/2016);
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- certificatul Modul D, E, H sau H1, emis de către organismul notificat, în conformitate
cu prevederile Anexelor nr. 12, nr. 10, nr. 7 sau nr. 11 la H.G. nr. 410/2016;
- certificatul de inspecție (conform prevederilor Anexei nr. 5 la H.G. nr. 410/2016,
inspecția finală a ascensoarelor);
- certificatul de conformitate, Modulul G, conformitatea bazată pe verificarea unității
de produs (conform prevederilor Anexei nr. 8 la H.G. nr. 410/2016);
- documente din care să rezulte frecvența auditurilor periodice stabilite cu organismul
notificat pentru perioada de valabilitate a certificatului de evaluare a conformității
pentru ascensoare, pentru modulele care au la bază asigurarea calității;
- rapoartele întocmite de către organismul notificat în urma auditurilor periodice sau
ale inspecțiilor inopinate, prin care se verifică menținerea și aplicarea sistemului de
asigurare a calității ;
- documentația din care să rezulte specificațiile tehnice de proiectare (scheme și
desene de execuție care fac parte din documentația tehnică de proiectare și fabricare)
și mijloacele care vor fi utilizate pentru prevenirea riscului de zdrobire (din care să
rezulte în mod clar măsurile compensatorii folosite pentru prevenirea acestor riscuri).
- pentru componentele de siguranță care au fost achiziționate declarațiile de
conformitate întocmite de către producătorii acestora, care să respecte strict
prevederile din ANEXA 2, lit. A. (mai ales „detaliile privind tipul sau seria și numărul
seriei, dacă există”). În cazul în care se achiziționează ulterior primirii aprobării
prealabile acestea se vor transmite la ISCIR odată cu declarația de conformitate îtocmite
de către montator la finalizarea lucrărilor;
- documente din care să reiasă motivele pentru care „este imposibil” de asigurat
spațiile de siguranță prevăzute în standardele aplicabile, așa cum este prevăzut la pct.
2.2 din ANEXA I la H.G. nr. 410/2016;
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați ISCIR la adresa de mail
supravegherepiata@iscir.ro, iscir@iscir.ro sau nr. de fax 021.410.00.19.

Ionel Emanuel Oproiu
Inspector de Stat Șef
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