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CAPITOLUL I 

GENERALIT I 
 

SEC IUNEA 1 

Scop 
 

Art. 1 (1) Prezenta prescrip ie tehnic  stabile te condi iile i cerin ele tehnice pentru 

montarea, punerea în func iune, autorizarea func ion rii, supravegherea i verificarea tehnic  

în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic, între inerea, revizia i repararea 

sc rilor rulante i trotuarelor rulante. 

(2) Prevederile prezentei prescrip ii tehnice se aplic  doar în m sura în care nu exist  alte 

dispozi ii specifice (cu acela i obiectiv) în legisla ia comunitar  de armonizare. 

 

SEC IUNEA a 2-a 

Domeniu de aplicare 
 

Art. 2 Prevederile prezentei prescrip ii tehnice se aplic  sc rilor rulante i trotuarelor 

rulante, precum i componentelor de securitate ale acestora. 

 

Art. 3 Sc rile rulante i trotuarele rulante, construite i introduse pe pia  conform 

legisla iei în vigoare la data realiz rii lor, men ionate la art. 2 pot fi montate, reparate, 

între inute i exploatate conform prevederilor prezentei prescrip ii tehnice. 

 

Art. 4 Prevederile prezentei prescrip ii tehnice nu se aplic  la: 

a) instala iile de transport pe plan înclinat pentru persoane; 

b) instala iile de transport pe plan înclinat pentru materiale. 

 

SEC IUNEA a 3-a 

Referin e normative 
 
Art. 5 Prezenta prescrip ie tehnic  face referiri la urm toarele acte normative: 

a) Legea nr. 64/2008, privind func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub 

presiune, instala iilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat  în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modific rile i 

complet rile ulterioare; 

b) Legea nr. 307/2006 privind ap rarea împotriva incendiilor, publicat  în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; 

c) Legea nr. 319/2006 a securit ii i s n t ii în munc , publicat  în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006; 

d) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonan a Guvernului nr. 39/1998 privind 

activitatea de standardizare na ional ,  cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002; 

e) Hot rârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i func ionarea Inspec iei de 

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat, 

publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu 

modific rile i complet rile ulterioare; 

f) Hot rârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condi iile introducerii pe pia  a ma inilor, 

publicat  in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008; 

g) Hot rârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 

i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe, publicat  în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005; 

h) Hot rârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hot râri ale Guvernului 

în scopul elimin rii unor dispozi ii privind obligativitatea aplic rii standardelor i actualiz rii 

referirilor la standarde, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 

decembrie 2004; 

i) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea 

Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea i verificarea 

tehnic  în utilizare a instala iilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009; 

j) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la 

instala iile i echipamentele neautorizate sau care nu prezint  siguran  în func ionare 

conform prescrip iilor tehnice, Colec ia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 726 din 10 august 2005; 

k) Ordinul Inspectorului de Stat ef al Inspec iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea 
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Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009. 

 

SEC IUNEA a 4-a 

Termeni, defini ii i abrevieri 
 

Art. 6 (1) În sensul prezentei prescrip ii tehnice, termenii i expresiile de mai jos au 

urm toarele semnifica ii: 

a) accident - eveniment fortuit, care întrerupe func ionarea normal  a unei sc ri 

rulante/trotuar rulant, provocând avarii i/sau afectând via a sau s n tatea oamenilor ori 

mediul; 

b) autoritate competent  - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de 

control ori de reglementare în ceea ce prive te activit ile de servicii, în special autorit ile 

administrative, precum i ordinele profesionale i asocia iile profesionale sau alte organisme 

profesionale care, în exercitarea competen ei de autoreglementare, creeaz  cadrul legal 

pentru accesul la activit ile de servicii ori exercitarea acestora; 

c) autorizare - activitatea de evaluare i atestare, efectuat  de ISCIR, a competen ei i 

capabilit ii unei persoane fizice sau juridice de a desf ura o activitate specific  în leg tur  

cu o scar  rulant /trotuar rulant; 

d) autorizarea func ion rii - acordul emis de ISCIR în scopul atest rii faptului c  o 

scar  rulant /un trotuar rulant îndeplinesc toate condi iile i cerin ele pentru a fi utilizate în 

condi ii de siguran . 

e) autoriza ie - document emis de ISCIR prin care se acord  persoanelor fizice sau 

juridice dreptul de a desf ura activit i reglementate de prezenta prescrip ie tehnic ; 

f) avarie - deteriorare suferit  de o scar  rulant /un trotuar rulant, care scoate din 

func iune scara rulant  i trotuarul rulant respectiv /respectiv; 

g) capacitate de transport - num r de persoane ce poate fi transportat într-o or , de o 

scar  rulant /un trotuar rulant; 

h) cerin  - orice obliga ie, interdic ie, condi ie sau limitare impus  prestatorilor ori 

beneficiarilor de servicii, care este prev zut  în actele cu caracter normativ sau administrativ 

ale autorit ilor competente ori care rezult  din jurispruden , practici administrative, norme 

ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asocia iilor profesionale ori ale altor 

organiza ii profesionale, adoptate în exercitarea competen ei lor de autoreglementare; 

160 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010



PT R 8-2010 

7

clauzele contractelor colective de munc  negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, 

considerate cerin e; 

i) coeficient de siguran  al benzii trotuarului rulant - raportul dintre rezisten a la 

rupere a benzii i suma for elor statice la care este supus  banda când trotuarul rulant 

suport  sarcina de exploatare i for ele de trac iune exercitate de dispozitivul de întindere; 

j) coeficient de siguran  al lan ului cu zale de o el - raportul dintre sarcina de rupere 

a lan ului i suma for elor statice la care este supus lan ul când scara rulant /trotuarul rulant 

suport  sarcina de exploatare i for ele de trac iune exercitate de dispozitivul de întindere a 

lan ului; 

k) component  de securitate - component  care este introdus  pe pia  de produc tor 

sau reprezentantul s u autorizat, pentru a îndeplini o func ie de securitate atunci când este 

utilizat  i a c rei defectare sau func ionare necorespunz toare pericliteaz  siguran a în 

func ionare a sc rii rulante/trotuarului rulant; 

l) deflector - dispozitiv suplimentar destinat reducerii riscului de în epenire între treapt  

i plint ; 

m) de in tor - persoana fizic  sau juridic  ce de ine cu orice titlu o instala ie/echipament 

în exploatare; 

n) documenta ie tehnic  - totalitatea documentelor i instruc iunilor elaborate, conform 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice, de c tre produc tor pentru montarea, punerea în 

func iune, realizarea reviziilor, repara iilor, totalitatea documentelor întocmite de c tre 

persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activit i în vederea 

realiz rii sarcinilor specifice ce le revin; documenta ia tehnic  include, dup  caz, descrierea 

general  a instala iei/echipamentului, proiectele de execu ie, procesul de fabrica ie, 

schemele i circuitele pentru componentele instala iilor/echipamentelor, descrieri i explica ii 

necesare pentru în elegerea acestor desene i scheme, rezultatele calculelor de proiectare, 

rapoartele încerc rilor i examin rilor i altele asemenea; 

o) durata normal  de func ionare - durata de utilizare în care se recupereaz , din 

punct de vedere fiscal, valoarea de achizi ie a sc rii rulante i trotuarului rulant, pe calea 

amortiz rii; 

p) expert ISCIR - persoana fizic  autorizat  de ISCIR, pe baza evalu rii capabilit ii i 

competen ei sale, în scopul realiz rii de sarcini specifice; 

q) expertiz  tehnic  - investiga ia/examinarea cu caracter tehnic a unei sc ri 

rulante/trotuar rulant; 
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r) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoan  fizic  angajat  în cadrul 

ISCIR, care efectueaz  verific ri tehnice i alte sarcini specifice conform prevederilor 

prezentei prescrip ii tehnice; 

s) introducere pe pia  - ac iunea de a face disponibil /disponibil, pentru prima dat , 

contra cost sau gratuit, o/un instala ie/echipament în vederea distribuirii i/sau utiliz rii; 

t) încerc ri de cas  - verific ri pentru a demonstra buna func ionare a sc rii 

rulante/trotuarului rulant; 

u) înregistrare - ac iunea de a înregistra scara rulant /trotuarul rulant în eviden a ISCIR; 

v) între inere - totalitatea opera iunilor prin care se asigur  men inerea unei sc ri 

rulante/trotuar rulant în parametrii de func ionare în condi ii de siguran ; 

w) mân  curent  - element mobil pe care pasagerii se pot sprijini cu mâna; 

x) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei sc ri rulante/unui trotuar 

rulant, conform documenta iei tehnice, în vederea func ion rii acesteia; 

y) operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic  a instala iilor - 

persoan  fizic  autorizat  de ISCIR pentru supravegherea i verificarea tehnic  a instala iilor 

care se supun prevederilor prescrip iilor tehnice; 

z) pasager - persoana care utilizeaz  o scar  rulant /un trotuar rulant; 

aa)  persoan  juridic  - orice entitate constituit  potrivit legii na ionale precum i cele 

constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dac  

acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridic ; 

bb) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat 

de c tre acesta prin decizie intern  i nominalizat în autoriza ia eliberat  de c tre ISCIR; 

cc) piepteni - elemente care la intr ri i ie iri se întrep trund cu treptele, platourile sau cu 

banda, pentru a facilita trecerea pasagerilor; 

dd) prescrip ie tehnic  - norma tehnic  elaborat  de ISCIR i aprobat  prin ordin al 

ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care con ine, pentru 

domenii clar definite, condi ii i cerin e tehnice referitoare la instala ii/echipamente i la 

activit i specifice domeniului de activitate, prev zute în Legea 64/2008, ce se realizeaz  în 

leg tur  cu acestea, în vederea introducerii pe pia , punerii în func iune i utiliz rii 

instala iilor/echipamentelor respective în condi ii de siguran  în func ionare; 

ee) produc tor - persoana fizic  sau juridic , responsabil  pentru proiectarea i/sau 

realizarea unei sc ri rulante/unui trotuar rulant în scopul introducerii pe pia  i/sau al punerii 

în func iune, în numele s u, precum i orice persoan  fizic  sau juridic , care construie te, 
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monteaz , instaleaz , ambaleaz  sau eticheteaz  o scar  rulant /un trotuar rulant în 

vederea introducerii pe pia  i/sau punerii în func iune sub nume propriu; 

ff) punere în func iune - ac iunea care are loc în momentul primei utiliz ri a unei sc ri 

rulante/unui trotuar rulant; 

gg) regim de autorizare i verificare tehnic  - totalitatea condi iilor, cerin elor, 

examin rilor, încerc rilor i/sau evalu rilor la care este supus /supus, cu caracter obligatoriu, 

o scar  rulant /un trotuar rulant, pe parcursul realiz rii i utiliz rii, precum i deciziile luate în 

leg tur  cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura func ionarea în condi ii de siguran , 

conform prescrip iilor tehnice; 

hh) registru - orice eviden  sau baz  de date administrat  de o autoritate competent , în 

format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informa ii cu privire la prestatorii de servicii în 

general sau prestatorii de servicii autoriza i într-un domeniu specific; 

ii) reparare - ansamblul de lucr ri i opera iuni ce se execut  prin înl turarea 

neconformit ilor/defec iunilor constatate la o scar  rulant /un trotuar rulant, în scopul 

aducerii acestora la parametrii ini iali sau la al i parametri care asigur  func ionarea în condi ii 

de siguran  a acestuia, conform prescrip iilor tehnice; 

jj) repunere în func iune - ac iunea care are loc în momentul primei utiliz ri a unei sc ri 

rulante/unui trotuar rulant, ulterior repar rii, efectu rii unei revizii i/sau efectu rii unei 

interven ii de între inere a acestora, conform prescrip iilor tehnice; 

kk) revizie - activitatea, de regul  planificat , ce const  în ansamblul opera iunilor ce se 

execut  asupra unei sc ri rulante/unui trotuar rulant în scopul regl rii sau înlocuirii pieselor i 

aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescrip ii tehnice; 

ll) sarcin  nominal  - sarcina maxim  pentru care a fost proiectat  i construit  scara 

rulant  i trotuarul rulant; 

mm) scar  rulant  - instala ie antrenat  mecanic, având un ir de trepte, f r  sfâr it 

destinat  transportului de persoane într-o direc ie ascendent  sau descendent ; 

nn) sc ri rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public - instala ii ce îndeplinesc 

urm toarele condi ii: 

1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intr ri i ie iri incluse; 

2) sunt corespunz toare pentru asigurarea unei deserviri, utiliz ri, func ion ri regulate 

timp de aproximativ 140 ore/s pt mân  cu o sarcin  putând atinge pân  la 100% din sarcina 

de frânare timp de cel pu in 0,5 h într-o perioad  de 3 ore; 

oo) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spa iului Economic European; 
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pp) trotuar rulant - instala ie antrenat  mecanic, având o band  f r  sfâr it, f r  trepte, 

destinat  transportului de persoane pe acela i nivel sau între niveluri diferite; 

qq) unghi de înclinare - unghi maxim, fa  de orizontal , în care se deplaseaz  treptele, 

platourile sau banda; 

rr) utilizator - persoana fizic  sau juridic  ce are în folosin  o/un scar  rulant  i trotuar 

rulant; 

ss) verificare tehnic  - totalitatea examin rilor i/sau încerc rilor ce se realizeaz , în 

baza documenta iei tehnice aplicabile unei/unui sc ri rulante i trotuar rulant, i prevederilor 

prescrip iilor tehnice, în scopul evalu rii m surii în care scara rulant  i trotuarul rulant 

satisface cerin ele de func ionare în condi ii de siguran ; 

tt) verificare tehnic  periodic  - verificare tehnic  desf urat  periodic conform 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice; 

uu) verificare tehnic  în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic - 

ansamblu de verific ri, examin ri i încerc ri pentru stabilirea st rii tehnice, evaluarea duratei 

remanente de func ionare i stabilirea condi iilor de func ionare în siguran  la o/un 

instala ie/echipament. 

(2) În con inutul prezentei prescrip ii tehnice sunt folosite urm toarele abrevieri: 

a) ISCIR - Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i 

Instala iilor de Ridicat; 

b) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta iei 

tehnice de verific ri în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic; 

c) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documenta iei 

tehnice preliminare de montare/reparare; 

d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucr rilor; 

e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic  a instala iilor; 

f) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura. 
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CAPITOLUL II 

MONTAREA SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 
 

Art. 7 (1) Montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face cu respectarea 

prevederilor actelor normative în vigoare. 

(2) Cerin ele tehnice prev zute în prezentul capitol sunt condi ii minime obligatorii 

referitoare la montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante. 

(3) Montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz  de c tre produc torul 

acestora, de c tre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de c tre persoane juridice 

autorizate de autorit ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de 

autorit ile competente din statele membre trebuie s  fie înregistrate în registrul ISCIR al 

persoanelor juridice autorizate. Condi iile privind autorizarea de c tre ISCIR a persoanelor 

juridice care efectueaz  montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi iile de 

înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescrip ia 

tehnic  aplicabil . 

(4) Autoriza ia pentru montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante nu este necesar  

atunci când lucr rile de montare se efectueaz  de c tre produc torul sc rii rulante/trotuarului 

rulant. 

(5) Obliga iile i responsabilit ile persoanelor juridice care efectueaz  montarea sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute la capitolul XIII. 

 

Art. 8 (1) Montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face pe baza unei 

documenta ii tehnice preliminare de montare avizat  de c tre RADTP. 

(2) Condi iile privind atestarea RADTP care efectueaz  avizarea documenta iilor 

preliminare de montare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute în legisla ia în 

vigoare. 

(3) Obliga iile i responsabilit ile RADTP care efectueaz  avizarea documenta iilor 

preliminare de montare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute la capitolul XIII. 

NOT : În cazul în care pe parcursul lucr rilor de montare apar modific ri fa  de 

documenta ia tehnic  preliminar  de montare acceptat  de ISCIR, aceste modific ri se 

avizeaz  de RADTP. 

 

Art. 9 (1) Dup  finalizarea lucr rilor de montare, se efectueaz  verificarea documenta iei 

tehnice de montare, care se depune la ISCIR în raza c reia se afl  scara rulant /trotuarul 
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rulant, cu cel pu in 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verific rii tehnice în 

vederea autoriz rii func ion rii. 

(2) Documenta ia tehnic  de montare cuprinde cel pu in: 

a) memoriul tehnic de montare, care cuprinde: documenta ia tehnic  preliminar  de 

montare, lucr rile de montare efectuate i condi iile tehnice de execu ie ale acestora; 

b) documenta iile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive i aparate aferente 

sc rii rulante/trotuarului rulant care au fost montate; 

c) documente privind calitatea îmbin rilor sudate (certificat inspec ie material, tabelul 

nominal cu sudorii autoriza i care au executat lucrarea, lista procedurilor de sudare 

aprobate), unde este cazul; 

d) procesul-verbal de probe de cas , în care sunt consemnate rezultatele încerc rilor de 

cas  i care s  specifice c  scara rulant /trotuarul rulant pot fi supuse verific rii tehnice în 

vederea autoriz rii func ion rii, întocmit de montator i semnat de c tre de in tor/utilizator; 

e) declara ia pentru lucr rile de montare efectuate, întocmit  de montator, conform 

modelului din anexa 1. 

 

Art. 10 (1) Persoanele juridice care efectueaz  lucr ri de montare ale sc rilor i trotuarelor 

rulante trebuie s  in  eviden a acestora într-un registru, întocmit conform modelului din 

anexa 2. 

(2) Efectuarea lucr rilor de montare se consemneaz  în registrul de supraveghere al 

sc rii rulante/trotuarului rulant de c tre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip 

de activit i, întocmit conform modelului din anexa 3. 

 

CAPITOLUL III 

AUTORIZAREA FUNC ION RII 
 

SEC IUNEA 1 

Prevederi generale 
 

Art. 11 (1) Sc rile rulante i trotuarele rulante nu pot fi utilizate f r  autorizarea func ion rii. 

(2) Cerin ele tehnice prev zute în prezentul capitol sunt condi ii minime obligatorii 

referitoare la punerea în func iune i autorizarea func ion rii sc rilor rulante i trotuarelor 

rulante. 

(3) Se admite autorizarea func ion rii: 
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a) sc rilor rulante i trotuarelor rulante noi, care respect  cerin ele privind introducerea 

pe pia , stabilite de reglement rile tehnice ce transpun directive europene specifice; 

b) sc rilor rulante i trotuarelor rulante vechi care au mai func ionat i: 

1) provin din Uniunea European : 

I. care respect  cerin ele privind introducerea pe pia  stabilite, prin directivele 

europene specifice; 

II. care au fost construite anterior intr rii în vigoare a directivelor europene aplicabile 

i care au fost introduse pe pia  cu respectarea reglement rilor na ionale ale statului 

membru în care au fost construite; 

2) provin din afara Uniunii Europene: 

I. care respect  cerin ele prev zute la introducerea pe pia  stabilite prin directivele 

europene specifice. 

 

SEC IUNEA a-2-a 

Condi ii privind autorizarea func ion rii 
 

Art. 12 Pân  la data stabilit  pentru verificarea tehnic  în vederea autoriz rii func ion rii, 

de in torul/utilizatorul trebuie s  preg teasc  scara rulant /trotuarul rulant, precum i 

sarcinile de încercare. 

(2) Sarcinile de încercare trebuie s  fie constituite numai din greut i verificate metrologic 

sau a c ror mas  este determinat  cu instrumente de m sur  verificate metrologic. 

(3) De in torul/Utilizatorul trebuie s  asigure mijloacele necesare verific rii sc rii 

rulante/trotuarului rulant. 

 

Art. 13 Pentru ob inerea autoriz rii func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant, 

de in torul/utilizatorul trebuie s  înainteze la ISCIR o cerere, înso it  de urm toarele 

documente: 

a) documenta ia tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant; 

b) declara ia de conformitate CE a sc rii rulante/trotuarului rulant, întocmit  de 

produc torul sc rii rulante/trotuarului rulant sau de reprezentantul autorizat al acestuia, 

stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, dup  caz; 

c) buletinul de verificare a rezisten ei de izola ie; 

d) documenta ia tehnic  de montare men ionat  la art. 9 alin. (2), întocmit  de c tre 

montator; 
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e) raportul tehnic întocmit de o persoan  juridic  autorizat  pentru verific ri tehnice în 

utilizare, pentru sc rile rulante/trotuarele rulante care au func ionat i a c ror durat  de 

func ionare este mai mare durata de func ionare stabilit  de produc tor, sau în lipsa acesteia 

durata normal  de func ionare stabilit  conform prevederilor Hot rârii Guvernului 2.139/2004. 

f) declara ia pe propria r spundere a de in torului/utilizatorului în care s  se men ioneze 

ultimul loc de func ionare a sc rii rulante/trotuarului rulant, dac  este cazul. 

 

Art. 14 Documenta ia tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant trebuie s  con in  cel pu in 

urm toarele: 

a) desenul de ansamblu a sc rii rulante/trotuarului rulant; 

b) instruc iunile de utilizare, instruc iunile de montare, instruc iunile de între inere i 

revizie ale sc rii rulante/trotuarului rulant, redactate sau traduse în limba român . 

c) informa ii privind inscrip ionarea: denumirea i adresa produc torului, marcajul de 

conformitate CE aplicat pe scara rulant /trotuarul rulant, indicarea modelului sau a tipului 

sc rii rulante/trotuarului rulant, num rul de fabrica ie i anul de fabrica ie ale/al sc rii 

rulante/trotuarului rulant; 

d) caracteristicile tehnice ale sc rii rulante/trotuarului rulant: 

1) datele de identificare ale sc rii rulante/trotuarului rulant; 

2) parametrii tehnici ai sc rii rulante/trotuarului rulant; 

3) caracteristicile cablurilor/lan urilor ale sc rii rulante/trotuarului rulant; 

4) caracteristicile componentelor de securitate ale sc rii rulante/trotuarului rulant; 

5) schemele circuitelor de comand  i protec ie, precum i descrierile i explica iile 

necesare pentru în elegerea func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant; schemele electrice 

pot fi limitate la circuitele necesare pentru eviden ierea componentelor de securitate. 

 

SEC IUNEA a 3-a 

Verificarea tehnic  în vederea autoriz rii func ion rii 
 

Art. 15 Autorizarea func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant se efectueaz  de c tre 

inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. 

(2) La verificarea tehnic  trebuie s  participe RSVTI al de in torului/utilizatorului, RSL al 

persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea sc rii rulante/trotuarului rulant, RSL al 

persoanei juridice autorizate care asigur  între inerea i revizia sc rii rulante/trotuarului rulant 
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i, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt  persoan  implicat  

în montarea, între inerea i revizia sc rii rulante/trotuarului rulant. 

 

Art. 16 Verific rile i încerc rile tehnice care se efectueaz  la sc rile rulante i trotuarele 

rulante sunt urm toarele: 

a) verificarea elementelor componente principale; 

b) încerc ri în gol; 

c) încerc ri în sarcin , statice i dinamice; 

d) alte încerc ri, prev zute de produc torul sc rii rulante/trotuarului rulant, sau de 

persoana autorizat  pentru verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu 

caracter tehnic, dup  caz. 

 

Art. 17 Verific rile i încerc rile tehnice men ionate la art. 16 se efectueaz  conform 

instruc iunilor date de produc tor. Dac  verific rile i încerc rile tehnice nu sunt prev zute în 

instruc iunile produc torului, modul de efectuare al acestora va fi stabilit în cadrul 

documenta iei tehnice preliminare de montare avizat  de RADTP sau în urma efectu rii unei 

verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic avizat  de 

RADTE. 

 

SEC IUNEA a 4-a 

Concluziile verific rii tehnice în vederea autoriz rii func ion rii 
 

Art. 18 (1) Autorizarea func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant se acord  numai dup  ce 

au fost efectuate verific rile i încerc rile tehnice prev zute la art. 16 cu rezultate 

corespunz toare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnic , al c rui model este 

prev zut în anexa 4, unde se consemneaz  parametrii de func ionare i data efectu rii 

urm toarei verific ri tehnice (ziua, luna i anul). 

(2) Termenul de valabilitate al autoriz rii func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant este de 

maxim un an. 

(3) Dac  rezultatele verific rilor i încerc rilor tehnice sunt necorespunz toare, 

deficien ele se consemneaz  în procesul-verbal de verificare tehnic  i nu se acord  

autorizarea func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant. 

(4) Procesul-verbal de verificare tehnic  se ata eaz  la cartea sc rii rulante/trotuarului 

rulant - partea de exploatare. 
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(5) Sc rile rulante i trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescrip ii tehnice se 

înregistreaz  în eviden a ISCIR. 

 

Art. 19 Este interzis  acordarea autoriz rii func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant cu 

condi ia înl tur rii ulterioare a unor deficien e care afecteaz  siguran a în func ionare. 

 

Art. 20 (1) Deficien ele care nu afecteaz  siguran a în func ionare, men ionate în procesul-

verbal de verificare tehnic , trebuie s  fie rezolvate în termenele stabilite. 

(2) Neîndeplinirea dispozi iilor date în procesul-verbal de verificare tehnic  atrage dup  

sine anularea autoriz rii func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului 

stabilit pentru remedieri. 

 

Art. 21 (1) Pentru fiecare scar  rulant /trotuar rulant care a ob inut autorizarea func ion rii, 

se întocme te cartea sc rii rulante/trotuarului rulant, ce trebuie s  con in : 

a) documenta ia tehnic  men ionat  la art. 14; 

b) partea de eviden  a verific rilor, eliberat  de ISCIR, care se compune din: 

1) copert  fix ; 

2) parte legat  cu coperta ce con ine informa ii referitoare la amplasare i verific rile 

tehnice efectuate; 

3) parte prev zut  cu sistem de ata are a documentelor i documenta iilor întocmite pe 

toat  durata de utilizare a sc rii rulante/trotuarului rulant. 

(2) Cartea sc rii rulante/trotuarului rulant se p streaz  de c tre de in tor/utilizator. 

 

CAPITOLUL IV 

UTILIZAREA/EXPLOATAREA SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 

 

Art. 22 Pentru func ionarea în condi ii de siguran , sc rile rulante i trotuarele rulante sunt 

supuse unui regim de supraveghere tehnic  în conformitate cu prevederile prezentei 

prescrip ii tehnice. 

 

Art. 23 (1) În vederea aplic rii prevederilor prezentei prescrip ii tehnice, privind siguran a în 

func ionare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante, de in torii/utilizatorii trebuie s  asigure 

regimul de supraveghere tehnic  prin RSVTI. 

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaz  în conformitate cu legisla ia în 

170 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010



PT R 8-2010 

17

vigoare. 

 

Art. 24 (1) Utilizarea/Exploatarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face în 

conformitate cu prevederile prezentei prescrip ii tehnice i a instruc iunilor de exploatare 

elaborate de produc tor sau de o persoan  juridic  autorizat  pentru verific ri tehnice în 

utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic. 

(2) În apropierea sc rii rulante/trotuarului rulant trebuie afi ate cel pu in urm toarele 

instruc iuni de avertizare (pictograme): 

a) “ ine i ferm copiii de mân ”; 

b) “Sta i cu fa a c tre sensul de deplasare i ine i picioarele la distan  de margini”; 

c) “Folosi i mâna curent ”. 

(3) Dispozitivele de oprire de urgen  trebuie s  fie de culoare ro ie i marcate cu 

inscrip ia “STOP” pe fiecare dispozitiv sau în imediata lui vecin tate. 

 

CAPITOLUL V 

VERIFICAREA TEHNIC  PERIODIC  
 
Art. 25 Verificarea tehnic  periodic  a sc rilor rulante i trotuarelor rulante care fac obiectul 

prezentei prescrip ii tehnice se efectuez  de c tre inspectorul de specialitate din cadrul 

ISCIR sau de c tre RSVTI al de in torului/utilizatorului, numai dup  ob inerea împuternicirii 

scrise de la ISCIR. 

(2) La verificarea tehnic  periodic , efectuat  de c tre inspectorul de specialitate din 

cadrul ISCIR, trebuie s  participe RSVTI al de in torului/utilizatorului, RSL al persoanei 

juridice autorizate care asigur  între inerea i revizia sc rii rulante/trotuarului rulant i, la 

solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alt  persoan  implicat  în 

între inerea i revizia sc rii rulante/trotuarului rulant. 

 

Art. 26 (1) Verific rile i încerc rile tehnice care se efectueaz  la scara rulant /trotuarul 

rulant sunt urm toarele: 

a) verificarea elementelor componente principale; 

b) încerc ri în gol; 

c) încerc ri în sarcin , statice i dinamice; 

d) alte încerc ri, prev zute de produc torul sc rii rulante/trotuarului rulant sau de 

persoana autorizat  pentru verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu 

caracter tehnic, dup  caz. 
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(2) Verific rile i încerc rile tehnice men ionate la alin. (1) se efectueaz  conform 

instruc iunilor date de produc tor. Dac  verific rile i încerc rile tehnice nu sunt prev zute în 

instruc iunile produc torului, modul de efectuare al acestora va fi cel stabilit conform art. 17. 

 

Art. 27 (1) Dac  rezultatele verific rilor tehnice periodice sunt corespunz toare, inspectorul 

de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dup  caz, întocmesc un proces-verbal de 

verificare tehnic  prin care se acord  autorizarea func ion rii în continuare a sc rii 

rulante/trotuarului rulant, stabilindu-se data (ziua, luna i anul) efectu rii urm toarei verific ri 

tehnice periodice, care este de maxim un an. 

(2) Data urm toarei verific ri tehnice periodice se stabile te în func ie de regimul de 

func ionare, vechimea în serviciu i starea tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant. 

(3) Dac  verificarea tehnic  periodic  se efectueaz  de c tre RSVTI, acesta trebuie s  

transmit  la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnic  a 

sc rii rulante/trotuarului rulant. 

(4) Modelul de proces-verbal de verificare tehnic  întocmit de c tre RSVTI este prev zut 

în anexa 5. 

(5) Este interzis  acordarea autoriz rii func ion rii în continuare a sc rii rulante/trotuarului 

rulant cu condi ia înl tur rii ulterioare a unor deficien e care afecteaz  siguran a în 

func ionare. 

(6) Deficien ele care nu afecteaz  siguran a în func ionare, men ionate în procesul-verbal 

de verificare tehnic , trebuie s  fie rezolvate în termenele stabilite. Neîndeplinirea dispozi iilor 

date în procesul-verbal de verificare tehnic  atrage dup  sine anularea autoriz rii func ion rii 

sc rii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului stabilit pentru remedieri. 

(7) Procesul-verbal de verificare tehnic  se ata eaz  la cartea sc rii rulante/trotuarului 

rulant - partea de exploatare. 

 

Art. 28 Dac  la verific rile tehnice periodice se constat  defec iuni care reduc siguran a în 

func ionare a sc rii rulante/trotuarului rulant, în func ie de tipul defectului, vechimea în 

serviciu a sc rii rulante/trotuarului rulant i condi iile de exploatare ale acestora, inspectorul 

de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examin ri/investiga ii cu 

caracter tehnic, în vederea evalu rii tehnice i stabilirii condi iilor în care pot func iona în 

continuare scara rulant /trotuarul rulant în condi ii de siguran . 

 

172 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010



PT R 8-2010 

19

Art. 29 Cu ocazia verific rii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR 

verific :  

a) dac  registrul de supraveghere este completat corect i inut la zi; 

b) dac  între inerea i revizia sc rii rulante/trotuarului rulant se efectueaz  planificat, în 

condi ii corespunz toare, de c tre persoane juridice autorizate i se asigur  func ionarea 

acestora în condi ii de siguran . 

 

CAPITOLUL VI  
ÎNTRE INEREA I REVIZIA SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 

 

Art. 30 Condi ia de baz  pe care trebuie s  o satisfac  între inerea i revizia sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante este asigurarea func ion rii acestora în condi ii de siguran  pe 

toat  perioada de utilizare. 

 

Art. 31 (1) Între inerea i revizia sc rilor rulante i trotuarelor rulante se efectuez  de c tre 

persoane juridice autorizate de ISCIR sau de c tre persoane juridice autorizate de autorit ile 

competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit ile competente din 

statele membre trebuie s  fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. 

Condi iile privind autorizarea de c tre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaz  

între inerea i revizia sc rilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi iile de înregistrare 

în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescrip ia tehnic  

aplicabil . 

(2) Obliga iile i responsabilit ile persoanelor juridice care efectueaz  între inerea i 

revizia sc rilor rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute la capitolul XIII. 

 

Art. 32 Persoana juridic  care realizeaz  între inerea i revizia sc rilor rulante i trotuarelor 

rulante r spunde de calitatea lucr rilor efectuate conform instruc iunilor elaborate de 

produc tor i ale prevederilor prezentei prescrip ii tehnice. 

 

Art. 33 Efectuarea lucr rilor de între inere i revizie se consemneaz  de c tre RSL al 

persoanei juridice autorizate pentru aceste activit i în registrul de eviden  al lucr rilor de 

între inere i revizie, al c rui model este prev zut în anexa 2 i de c tre RSVTI al 

de in torului/utilizatorului în registrul de supraveghere al sc rii rulante/trotuarului rulant, al 

c rui model este prev zut în anexa 3. 
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Art. 34 (1) Între inerea i revizia se execut , planificat, conform instruc iunilor date de 

produc tor în documenta ia tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant sau în documenta ia 

tehnic  de verific ri i încerc ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri i a 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice, în scopul func ion rii acestora în condi ii de 

siguran .  

(2) În cadrul lucr rilor de între inere a sc rii rulante/trotuarului rulant trebuie efectuate cel 

pu in urm toarele opera iuni, dup  caz:  

Panou de comand  Se verific  dac , incinta este curat , uscat  i lipsit  de praf 

Reductor 
Se verific  uzura angrenajelor i componentelor  

Se verific  lubrifierea 

Motor de ac ionare Se verific  uzura lag relor  

Se verific  lubrifierea 

Frân  
Se verific  sistemul de frânare  

Se verific  uzura componentelor 

Frân  auxiliar  
Se verific  sistemul de frânare  

Se verific  uzura componentelor 

Reductor intermediar 
Se verific  uzura angrenajelor i componentelor asociate  

Se verific  lubrifierea 

Lan  de antrenare principal 
Se verific  tensiunea i uzura  

Se verific  lubrifierea 

Lan  treapt /platou 
Se verific  tensiunea i uzura  

Se verific  lubrifierea 

Treapt /platou Se verific  integritatea treptei/platoului i a ro ilor acestora 

Band  trotuar rulant Se verific  starea i tensiunea 

Band  de antrenare Se verific  starea i tensiunea 

Distan e Se verific  distan ele între trepte/între treapt  i plint  

Pieptene 
Se verific  starea  

Se verific  angrenarea cu treptele, platourile sau banda 

Plac  pieptene Se verific  distan ele i func ionarea 

Mân  curent  

Se verific  starea i deplasarea liber   

Se verific  tensiunea  

Se verific  sincronizarea dintre banda treptei/platoului i mâna 

curent  
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Sistemul de rulare 
Se verific  starea i uzura  

Se verific  prinderile 

Componente de securitate Se verific  func ionarea 
Deflectoare Se verific  starea 
Iluminat Se verific  func ionarea 

Ecran Se verific  func ionarea 

Inscrip ii/Pictograme Se verific  starea 

Balustrade 
Se verific  starea platourilor  

Se verific  prinderile arm turilor interioare 

(3) Prin revizie se asigur  reglarea sau înlocuirea componentelor, aparatelor sau 

modulelor înglobate în scara rulant /trotuarul rulant în scopul asigur rii men inerii sc rii 

rulante/trotuarului rulant în parametrii de func ionare în condi ii de siguran , conform 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice. 

 

CAPITOLUL VII 

REPARAREA SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 
 

SEC IUNEA 1 

Prevederi generale 

 

Art. 35 (1) Repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face cu respectarea 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice i a celorlalte acte normative aplicabile. 

(2) Cerin ele tehnice prev zute în prezentul capitol sunt condi ii minime obligatorii 

referitoare la repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante. 

(3) Repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz  de c tre produc torul 

acestora, de c tre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de c tre persoane juridice 

autorizate de autorit ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de 

autorit ile competente din statele membre trebuie s  fie înregistrate în registrul ISCIR al 

persoanelor juridice autorizate. Condi iile privind autorizarea de c tre ISCIR a persoanelor 

juridice care efectueaz  repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi iile 

de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescrip ia 

tehnic  aplicabil . 

(4) Autoriza ia pentru repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante nu este necesar  

atunci când lucr rile de reparare se efectueaz  de c tre produc torul sc rii rulante/trotuarului 

rulant. 
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(5) Obliga iile i responsabilit ile persoanelor juridice care efectueaz  repararea sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute la capitolul XIII. 

 

Art. 36 (1) Repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face pe baza unei 

documenta ii tehnice preliminare de reparare avizat  de c tre RADTP. 

(2) Condi iile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaz  avizarea documenta iilor 

tehnice preliminare de reparare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante sunt prev zute în 

legisla ia în vigoare. 

(3) Obliga iile i responsabilit ile persoanelor fizice care efectueaz  avizarea 

documenta iilor tehnice preliminare de reparare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante sunt 

prev zute la capitolul XIII. 

NOT : În cazul în care pe parcursul lucr rilor de reparare apar modific ri fa  de 

documenta ia tehnic  preliminar  de reparare, aceste modific ri se avizeaz  de c tre 

RADTP. 

 
Art. 37 Lucr rile de reparare efectuate la sc rile rulante i trotuarele rulante, care se 

verific  de c tre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al 

de in torului/utilizatorului i a personalului care a efectuat lucr rile de reparare, sunt: 

a) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni; 

b) înlocuirea elementelor de rezisten  ale structurii metalice portante; 

c) refacerea sau remedierea îmbin rilor sudate ale structurii metalice portante, acolo 

unde este cazul; 

d) înlocuirea, recondi ionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de 

antrenare; 

e) înlocuirea sistemului de frânare cu alte tipodimensiuni; 

f) modificarea de principiu a schemei electrice sau cinematice; 

g) înlocuirea sistemului de comand ; 

h) schimbarea modului de ac ionare. 

 

Art. 38 Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excep ia 

componentelor principale cum ar fi: mecanismul de antrenare, sistemul de frânare, sistemul 

de comand  se efectueaz  conform instruc iunilor date de produc tor în documenta ia 

tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant i ori de câte ori se constat  o defec iune sau o 

uzur  avansat . 
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(2) Aceste lucr ri constau în remedierea ansamblurilor i subansamblurilor ale c ror 

componente prezint  defec iuni. 

(3) Se recomand  ca remedierea s  se fac  prin înlocuirea cu subansambluri sau 

componente noi de aceea i tipodimensiune. 

(4) Componentele de uzur  se înlocuiesc la intervalele de timp stabilite de produc tor, 

indiferent de starea de uzur  din momentul înlocuirii. 

 
Art. 39 (1) Documenta ia tehnic  preliminar  de reparare a sc rii rulante/trotuarului rulant 

trebuie s  con in  cel pu in urm toarele: 

a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul; 

b) documenta iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente sc rii 

rulante/trotuarului rulant ce urmeaz  s  se înlocuiasc , dup  caz. 

(2) În cazul în care pe parcursul efectu rii lucr rilor de reparare apar i alte neconformit i 

care nu au fost tratate în documenta ia tehnic  preliminar  de reparare, aceasta se 

completeaz  cu partea aferent  trat rii acestor neconformit i. 

 

SEC IUNEA a 2-a 

Etapele lucr rilor de reparare 
 

Art. 40 (1) Dup  finalizarea lucr rilor de reparare se efectueaz  verificarea documenta iei 

tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza c reia se afl  scara rulant /trotuarul 

rulant, cu cel pu in 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verific rii tehnice. 

(2) Documenta ia tehnic  de reparare trebuie s  cuprind  cel pu in urm toarele: 

a) memoriu tehnic de reparare, care cuprinde: documenta ia tehnic  preliminar  de 

reparare, lucr rile de reparare efectuate i condi iile tehnice de execu ie ale acestora; 

b) documenta iile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente sc rii 

rulante/trotuarului rulant care au fost înlocuite, acolo unde este cazul; 

c) schema cinematic  sau schema electric , dac  s-au efectuat modific ri ale acestora; 

d) documente privind efectuarea pe parcursul lucr rilor de reparare i în final a verific rii 

lucr rilor executate în conformitate cu documenta ia tehnic  preliminar  de reparare i cu 

prevederile prezentei prescrip ii tehnice, acolo unde este cazul; 

e) documente privind calitatea îmbin rilor sudate (certificat inspec ie material, tabelul 

nominal cu sudorii autoriza i care au executat lucrarea i lista procedurilor de sudare 

aprobate), acolo unde este cazul; 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634 bis/9.IX.2010 177



PT R 8-2010 

24

f) documentele cuprinzând rezultatele examin rilor, verific rilor i încerc rilor 

nedistructive/distructive efectuate de c tre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR 

conform prevederilor prescrip iei tehnice aplicabile, acolo unde este cazul; 

g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încerc rilor de cas , în care s  se 

specifice c  scara rulant /trotuarul rulant pot fi supuse verific rii tehnice în vederea repunerii 

în func iune dup  reparare; 

h) declara ia pentru lucr rile de reparare efectuate, întocmit  conform modelului din 

anexa 1. 

 

Art. 41 Nu se admite repunerea în func iune a sc rii rulante/trotuarului rulant f r  

verificarea tehnic  dup  reparare. 

 

Art. 42 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru lucr rile de reparare 

men ionate la art. 37, sau RSVTI al de in torului/utilizatorului pentru lucr rile de reparare, 

altele decât cele men ionate la art. 37, efectueaz  verific rile i încerc rile tehnice prev zute 

la art. 26. 

(2) Rezultatele verific rii tehnice dup  reparare, pentru lucr rile de reparare men ionate la 

art. 37, precum i data (ziua, luna i anul) urm toarei verific ri tehnice periodice se 

consemneaz  de c tre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal de 

verificare tehnic , conform modelului din anexa 4. Procesul-verbal de verificare tehnic  se 

ata eaz  la cartea sc rii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare. 

(3) Lucr rile de reparare efectuate la scara rulant /trotuarul rulant, altele decât cele 

men ionate la art. 37, se verific  de c tre RSVTI al de in torului/utilizatorului împreun  cu 

RSL al persoanei juridice care a efectuat lucr rile de reparare. Rezultatele verific rii tehnice 

dup  reparare, se consemneaz  într-un proces-verbal de verificare tehnic  întocmit de c tre 

RSVTI al de in torului/utilizatorului, conform modelului din anexa 5, iar data urm toarei 

verific ri este cea stabilit  la ultima verificare tehnic  periodic , efectuat  de inspectorul de 

specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al de in torului/utilizatorului. Procesul-verbal de 

verificare tehnic  se ata eaz  la cartea sc rii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare. 

(4) Dac  verificarea tehnic  a lucr rilor de reparare se efectueaz  de c tre RSVTI al 

de in torului/utilizatorului, acesta trebuie s  transmit  la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie 

a procesului-verbal de verificare tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant.  
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Art. 43 Efectuarea lucr rilor de reparare se consemneaz  de c tre RSL al persoanei 

juridice autorizate pentru aceast  activitate în registrul de eviden  al lucr rilor de reparare, al 

c rui model este prev zut în anexa 2 i de c tre RSVTI al de in torului/utilizatorului în 

registrul de supraveghere al sc rii rulante/trotuarului rulant, al c rui model este prev zut în 

anexa 3. 

 

CAPITOLUL VIII 

VERIFIC RI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGA II/EXAMIN RI CU 
CARACTER TEHNIC A SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 

 

SEC IUNEA 1 

Domeniu de aplicare 
 

Art. 44 (1) Verificarea tehnic  în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic a 

sc rilor rulante i trotuarelor rulante se efectueaz  de c tre produc torul acestora, de c tre 

persoane juridice autorizate de c tre ISCIR sau de c tre persoane juridice autorizate de 

autorit ile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autorit ile 

competente din statele membre trebuie s  fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor 

juridice autorizate. Condi iile privind autorizarea de c tre ISCIR a persoanelor juridice care 

efectueaz  verificarea tehnic  în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic a 

sc rilor rulante i trotuarelor rulante precum i condi iile de înregistrare în Registrul ISCIR al 

persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescrip ia tehnic  aplicabil . Obliga iile i 

responsabilit ile persoanelor fizice sau juridice sunt prev zute la capitolul XIII din prezenta 

prescrip ie tehnic . 

(2) Cerin a de autorizare pentru verificarea tehnic  în utilizare pentru 

investiga ii/examin ri cu caracter tehnic nu se aplic  produc torilor, pentru sc rile rulante i 

trotuarele rulante fabricate de ace tia. 

 
Art. 45 Verificarea tehnic  în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic se 

efectueaz  în scopul evalu rii st rii tehnice, estim rii duratei de func ionare remanent  i 

stabilirii condi iilor de func ionare în siguran  ale sc rilor rulante i trotuarelor rulante. 

 

Art. 46 Verificarea tehnic  în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic se 

poate efectua în urm toarele cazuri: 
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a) dac  la scara rulant /trotuarul rulant s-au produs avarii i/sau accidente; 

b) când se constat  coroziune i/sau deforma ii la structura metalic  portant  a sc rii 

rulante/trotuarului rulant; 

c) dup  un seism major sau atunci când scara rulant /trotuarul rulant au suferit o ac iune 

susceptibil  s -i afecteze structura; 

d) atunci când documenta ia tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant lipse te sau este 

incomplet  i nu se cunosc parametrii de func ionare, fiind necesar  determinarea acestora, 

sau produc torul nu poate fi identificat; 

e) dac  în urma verific rilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescrip ii 

tehnice, se ob in rezultate necorespunz toare care pericliteaz  func ionarea în condi ii de 

siguran  a sc rii rulante/trotuarului rulant; 

f) atunci când scara rulant /trotuarul rulant urmeaz  s  fie repuse în func iune dup  o 

perioad  de timp în care au fost oprite, f r  s  fie conservate în mod corespunz tor (conform 

instruc iunilor de utilizare i unor proceduri specifice), iar repunerea acestora în func iune ar 

putea periclita siguran a în func ionare;  

g) la sfâr itul duratei de func ionare a sc rii rulante/trotuarului rulant, atunci când aceasta 

este stabilit  prin documenta ia tehnic ; 

h) la expirarea duratei normale de func ionare prev zut  în Hot rârea Guvernului nr. 

2.139/2004, atunci când prin documenta ia tehnic  nu este prev zut  durata de func ionare a 

sc rii rulante/trotuarului rulant. 

 

SEC IUNEA a 2-a 

Condi ii privind efectuarea verific rilor tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri 
cu caracter tehnic 

 
Art. 47 (1) Persoana juridic  autorizat  pentru efectuarea de verific ri tehnice în utilizare 

pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic întocme te un program de 

investiga ii/examin ri care s  cuprind  cel pu in urm toarele:  

a) descrierea sc rii rulante/trotuarului rulant din punct de vedere constructiv i al 

parametrilor de func ionare (capacitate de transport, vitez  nominal , i altele asemenea); se 

anexeaz  desenul tip de ansamblu; 

b) prezentarea eventualelor lucr ri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor 

evenimente (avarii, accidente i altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de 

func ionare la scara rulant /trotuarul rulant; 
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c) planuri care cuprind examin rile, verific rile i încerc rile care se propun a fi efectuate 

la scara rulant /trotuarul rulant; se întocmesc schi e care trebuie s  cuprind , dup  caz, 

pozi ionarea exact  a punctelor i locurilor unde urmeaz  s  se efectueze examin ri vizuale 

i/sau nedistructive, m sur ri de grosimi i altele asemenea i a zonelor din care urmeaz  s  

fie prelevate epruvete pentru încerc ri distructive;  

d) men ionarea condi iilor de execu ie a examin rilor, verific rilor i încerc rilor care se 

propun a fi efectuate la scara rulant /trotuarul rulant (prescrip ii tehnice, standarde i altele 

asemenea), precum i a criteriilor de acceptare a rezultatelor ob inute. 

(2) Programele de investiga ii/examin ri se întocmesc numai pentru sc rile 

rulante/trotuarele rulante la care de in torul/utilizatorul prezint  documenta ia tehnic  care s  

permit  identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectu rii acestora.  

(3) Programul de investiga ii/examin ri se avizeaz  de responsabilul cu avizarea 

documenta iei tehnice de examin ri RADTE al persoanei juridice autorizate, dup  care se 

transmite la ISCIR în vederea accept rii acestuia. 

 

Art. 48 În cazul întocmirii programului conform art. 47, ISCIR transmite acceptul efectu rii 

programului, cu sau f r  complet ri.  
 
Art. 49 (1) Programul de investiga ii/examin ri, acceptat de ISCIR, se efectueaz  sub 

supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verific ri tehnice în utilizare 

pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic. 

(2) Examin rile nedistructive/distructive se efectueaz  în conformitate cu prevederile 

prescrip iei tehnice aplicabile. 

 

Art. 50 (1) ISCIR poate solicita ca anumite examin ri, verific ri sau încerc ri s  se 

efectueze în prezen a inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridic  

autorizat  pentru efectuarea de verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu 

caracter tehnic împreun  cu laboratorul care execut  examin rile, verific rile sau încerc rile 

respective au obliga ia s  solicite, cu cel pu in 5 zile înainte, participarea inspectorului de 

specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora. 

(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizat  pentru efectuarea de verific ri tehnice în 

utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic particip  la toate examin rile, 

verific rile i încerc rile prev zute în programul acceptat de ISCIR. 
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Art. 51 (1) Pe baza rezultatelor ob inute în urma examin rilor, verific rilor i încerc rilor 

efectuate, persoana juridic  autorizat  pentru efectuarea de verific ri tehnice în utilizare 

pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic întocme te raportul tehnic care s  con in  

concluziile finale privind posibilitatea func ion rii în condi ii de siguran  a sc rii 

rulante/trotuarului rulant. 

(2) Raportul tehnic se avizeaz  de responsabilul cu avizarea documenta iei tehnice de 

examin ri RADTE al persoanei juridice autorizate. 

(3) Raportul tehnic împreun  cu documenta ia tehnic  con inând buletinele i certificatele 

cu rezultatele ob inute, breviarul de calcul de rezisten  i procesele-verbale întocmite de 

inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dup  caz), întocmit  ca urmare a examin rilor, 

verific rilor i încerc rilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, trebuie transmis 

la ISCIR pentru acceptare. 

 

Art. 52 (1) Dup  acceptarea de c tre ISCIR a raportului tehnic, de in torul/utilizatorul 

trebuie s  respecte concluziile men ionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridic  

autorizat  de ISCIR pentru efectuarea de verific ri tehnice în utilizare pentru 

investiga ii/examin ri cu caracter tehnic. 

(2) În cazul ob inerii unor rezultate corespunz toare de in torul/utilizatorul solicit  la 

ISCIR efectuarea examin rilor i verific rilor în vederea ob inerii autoriz rii func ion rii sc rii 

rulante/trotuarului rulant, conform prevederilor prezentei prescrip ii tehnice.  

(3) Dac  în urma examin rilor, verific rilor i încerc rilor efectuate rezult  necesitatea 

efectu rii unor lucr ri de reparare la scara rulant /trotuarul rulant, acestea se efectueaz  

conform prevederilor prezentei prescrip ii tehnice, iar verific rile tehnice în vederea ob inerii 

autoriz rii func ion rii se efectueaz  ulterior. 

 

Art. 53 Documenta ia tehnic  acceptat  de ISCIR (programul de investiga ii/examin ri, 

raportul tehnic i documentele aferente acestuia) trebuie s  fie ata at  la cartea sc rii 

rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare, urmând a fi prezentat  inspectorului de 

specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicit  efectuarea verific rilor tehnice în vederea 

repunerii în func iune. 
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CAPITOLUL IX 

TIMBRAREA I RETIMBRAREA 
 

Art. 54 (1) Sc rile rulante i trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescrip ii tehnice, 

aflate în func ionare f r  plac  de timbru, se timbreaz  în conformitate cu prevederile 

prezentei prescrip ii tehnice. 

(2) Aplicarea pl cii de timbru la sc rile rulante i trotuarele rulante aflate în func ionare se 

poate face în urm toarele situa ii: 

a) atunci când aceasta lipse te, este deteriorat  sau este ilizibil ; 

b) atunci când se modific  parametrii de func ionare ai sc rii rulante/trotuarului rulant în 

urma repar rii sau a efectu rii unor investiga ii/examin ri cu caracter tehnic. 

 

Art. 55 (1) Pentru sc rile rulante i trotuarele rulante aflate în func ionare, la care placa de 

timbru nu exist  sau este deteriorat , aceasta se poate reconstitui de c tre persoana juridic  

de in toare, în baza documenta iei existente (din care s  rezulte parametrii de func ionare, 

num r/an de fabrica ie, produc tor). 

(2) Placa de timbru trebuie s  fie conform documenta iei tehnice de înso ire i trebuie s  

fie aplicat  de c tre RSVTI al de in torului/utilizatorului care trebuie s  întocmeasc  un 

proces-verbal în cartea sc rii rulante/trotuarului rulant. Datele care trebuie s  fie înscrise pe 

placa de timbru se stabilesc pe baza documenta iei tehnice existente a sc rii 

rulante/trotuarului rulant. 

 

Art. 56 (1) La sc rile rulante i trotuarele rulante neautorizate, la care placa de timbru nu 

exist  sau este deteriorat  i la care se solicit  autorizarea func ion rii, aplicarea pl cii de 

timbru se face în urma efectu rii unor investiga ii/examin ri cu caracter tehnic, conform 

prevederilor prezentei prescrip ii tehnice.  

(2) Placa de timbru este aplicat  de c tre RSVTI al de in torului/utilizatorului. 

 

Art. 57 În cazul modific rii parametrilor de func ionare ai sc rii rulante/trotuarului rulant, ca 

urmare a efectu rii unor investiga ii/examin ri cu caracter tehnic conform prevederilor 

prezentei prescrip ii tehnice, se efectueaz  retimbrarea conform art. 56 alin. (2). 
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CAPITOLUL X 

AVARII I ACCIDENTE 
 

Art. 58 În cazul avariilor care determin  oprirea din func iune sau func ionarea în condi ii de 

nesiguran  a unei sc ri rulante/trotuar rulant, precum i în cazurile de accidente provocate la 

sc rile rulante i trotuarele rulante, persoana fizic  sau juridic  care de ine/utilizeaz  sc ri 

rulante i/sau trotuare rulante are obliga ia de a opri din func ionare scara rulant  i/sau 

trotuarul rulant i de a anun a de îndat  ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceast  

ocazie se anun  cel pu in urm toarele date: numele i prenumele i func ia persoanei care 

anun , modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, 

ora i locul producerii avariei/accidentului, felul sc rii rulante i/sau trotuarului rulant, urm rile 

avariei/accidentului. 

 
Art. 59 Persoana fizic  sau juridic  care de ine/utilizeaz  scara rulant  i/sau trotuarul 

rulant care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urm toarele obliga ii de 

îndeplinit prin RSVTI: 

a) s  ia m surile necesare pentru ca situa ia produs  de avarie sau în timpul accidentului 

s  r mân  nemodificat  pân  la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu 

excep ia cazului în care situa ia respectiv  ar constitui un pericol pentru via a i s n tatea 

persoanelor; 

b) s  izoleze pe cât posibil zona de lucru a sc rii rulante/trotuarului rulant avariate/avariat 

sau la care s-a produs accidentul; 

c) s  întocmeasc  un raport cu situa ia tehnic  a sc rii rulante/trotuarului rulant imediat 

dup  avarie/accident, care s  includ  i fotografii ale sc rii rulante/trotuarului rulant 

avariate/avariat, precum i interven iile efectuate pân  la sosirea inspectorilor de specialitate 

din cadrul ISCIR; 

d) s  pun  la dispozi ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea 

func ion rii sc rii rulante/trotuarului rulant (cartea ISCIR) precum i raportul de mai sus (în 

cazurile justificate raportul nu mai este necesar). 

 
Art. 60 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare 

a avariei sau accidentului i de oprire din func iune a sc rii rulante/trotuarului rulant i îl 

transmit la ISCIR. Procesul-verbal se întocme te în cartea ISCIR a sc rii rulante/trotuarului 

rulant. 
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Art. 61 (1) Sc rile rulante i trotuarele rulante care au suferit avarii sau accidente care au 

determinat oprirea lor din func ionare trebuie supuse unor investiga ii/examin ri cu caracter 

tehnic (în vederea evalu rii st rii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor 

prezentei prescrip ii tehnice i ale prescrip iei tehnice aplicabile. 
(2) Investiga iile/examin rile cu caracter tehnic nu sunt necesare în m sura în care 

persoana fizic  sau juridic  de in toare/utilizatoare renun  la utilizarea sc rii 

rulante/trotuarului rulant avariate/avariat i decide scoaterea din uz i casarea acestora. 

(3) Expertizele în caz de avarii sau accidente a sc rilor rulante/trotuarelor rulante trebuie 

realizate de c tre exper i autoriza i de c tre ISCIR în acest domeniu. 

 

CAPITOLUL XI 

SCOATEREA DIN UZ I CASAREA SC RILOR RULANTE I TROTUARELOR RULANTE 
 

Art. 62 Scoaterea din uz a sc rilor rulante i trotuarelor rulante se face de c tre de in tor în 

urm toarele cazuri: 

a) dac  la verific rile tehnice periodice sau dup  repara ii, se constat  c  sc rile rulante 

i trotuarele rulante nu mai prezint  siguran  în func ionare; 

b) dac  în urma investiga iilor/examin rilor cu caracter tehnic se constat  c  sc rile 

rulante i trotuarele rulante nu mai pot func iona în condi ii de siguran ; 

c) dac  sc rile rulante i trotuarele rulante au suferit un accident în urma c ruia acestea 

nu mai pot fi puse în func iune;  

d) dac  de in torul renun  din proprie ini iativ  la scara rulant /trotuarul rulant.  

 

Art. 63 Oprirea din func ionare i conservarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante nu 

înseamn  scoatere din uz. 

 

Art. 64 Sc rile rulante i trotuarele rulante scoase din uz sunt casate prin grija 

de in torului, conform legisla iei în vigoare. 

 

Art. 65 Opera ia de casare a sc rilor rulante i trotuarelor rulante se confirm  printr-un 

proces-verbal întocmit de c tre RSVTI al de in torului i semnat de c tre reprezentantul 

conducerii de in torului. 

 

Art. 66 Placa de timbru a sc rii rulante i trotuarului rulant trebuie s  fie demontat  i 
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distrus  în prezen a RSVTI al de in torului. Acest fapt trebuie men ionat în procesul-verbal 

încheiat. 

 

Art. 67 Procesul-verbal încheiat se ata eaz  la cartea sc rii rulante/trotuarului rulant -

partea de exploatare, i r mâne în arhiva de in torului. 

 

Art. 68 (1) De in torul comunic , în scris, scoaterea din uz i casarea sc rii 

rulante/trotuarului rulant la ISCIR, în vederea scoaterii din eviden a proprie a acestora. 

(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-

verbal men ionat la art. 65. 

 

Art. 69 Nu se admite utilizarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante scoase din uz i casate. 

 

CAPITOLUL XII 

ATEST RI I AUTORIZ RI 
 

Art. 70 (1) ISCIR atest  persoanele fizice pentru avizarea documenta iei preliminare de 

montare/reparare. 

(2) ISCIR autorizeaz  persoanele juridice pentru urm toarele activit i: 

a) montarea sc rilor rulante i trotuarelor rulante; 

b) repararea sc rilor rulante i trotuarelor rulante; 

c) între inerea i revizia sc rilor rulante i trotuarelor rulante; 

d) verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic. 

(3) ISCIR autorizeaz  RSVTI. 

 

Art. 71 Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de 

autorizare pentru activit ile prev zute la art. 70, precum i condi iile i documenta ia 

necesar  în vederea atest rii/autoriz rii/reautoriz rii sunt prev zute în prescrip ia tehnic  i 

celelalte reglement ri aplicabile. 

 

Art. 72 Ob inerea autoriza iei emise de ISCIR nu absolv  persoana fizic  dau juridic  de 

obliga ia ob inerii tuturor celorlalte autoriza ii reglementate de legisla ia în vigoare. 
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CAPITOLUL XIII 

OBLIGA II I RESPONSABILIT I 
 

SEC IUNEA 1 

Prevederi generale 
 

Art. 73 Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, de in torii/utilizatorii sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante trebuie s  respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind 

func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub presiune, instala iilor de ridicat i a 

aparatelor consumatoare de combustibil. 
 

SEC IUNEA a 2-a 

Obliga iile i responsabilit ile de in torilor/utilizatorilor sc rilor rulante i trotuarelor 
rulante 

 
Art. 74 De in torul/utilizatorul sc rilor rulante i trotuarelor rulante are urm toarele obliga ii 

i responsabilit i: 

a) s  solicite i s  ob in  autorizarea func ion rii sc rilor rulante/trotuarelor rulante; 

b) s  in  eviden a centralizat  a sc rilor rulante/trotuarelor rulante i s  comunice la 

ISCIR orice modificare intervenit  în situa ia tehnic  sau juridic  a acestora, în conformitate 

cu prevederile prezentei prescrip ii tehnice; 

c) s  interzic  func ionarea sc rilor rulante/trotuarelor rulante f r  autorizarea func ion rii 

sau cu scaden a de verificare tehnic  periodic  dep it ; 

d) s  nu permit  alimentarea altor consumatori din instala ia electric  a sc rilor 

rulante/trotuarelor rulante; 

e) s  îndeplineasc  la termenele prev zute m surile dispuse de inspectorul de 

specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnic ; 

f) s  ia m suri corespunz toare astfel ca RSVTI s - i poat  îndeplini în condi ii bune 

sarcinile prev zute; 

g) s  ia m surile necesare astfel ca între inerea i reviziile planificate s  fie realizate 

conform instruc iunilor produc torului; 

h) s  prezinte un document din care s  reias  c  montarea sc rii rulante/trotuarului 

rulant a fost efectuat  de o persoan  juridic  autorizat ; 

i) s  interzic  utilizarea sc rii rulante/trotuarului rulant la care nu este asigurat  
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între inerea i revizia de c tre o persoan  juridic  autorizat ; 

j) r spunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante f r  autorizarea func ion rii sau prin utilizarea 

necorespunz toare a acestora. 

 

Art. 75 S  comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a 

RSVTI. 

 

Art. 76 În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul de in tor/utilizator are obliga ia 

s  în tiin eze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din eviden  a sc rii 

rulante/trotuarului rulant înstr inate/înstr inat. 

 

Art. 77 În cazul transferului dreptului de proprietate, noul de in tor/utilizator are obliga ia s  

în tiin eze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în eviden  a sc rii rulante i 

trotuarului rulant achizi ionate/achizi ionat. 

 

SEC IUNEA a 3-a 

Obliga iile i responsabilit ile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate 
 

Art. 78 Obliga iile i responsabilit ile persoanelor fizice atestate pentru avizarea 

documenta iei tehnice preliminare de montare/reparare: 

a) s  cunoasc  actele normative în vigoare, prescrip iile tehnice i standardele aplicabile; 

b) s  verifice dac  au fost adoptate solu ii tehnice care s  permit  func ionarea sc rilor 

rulante i trotuarelor rulante în condi ii de siguran ; 

c) s  verifice dac  au fost prev zute în documenta ia tehnic , verific rile i încerc rile ce 

trebuie s  fie efectuate de montatori/reparatori la locul de func ionare, în concordan  cu 

prevederile prezentei prescrip ii tehnice; 

d) s  avizeze documenta iile tehnice, respectiv desenele de ansamblu i breviarele de 

calcul (unde este cazul); 

e) s  urm reasc  existen a în documenta iile avizate a preciz rilor legate de 

standardele, codurile de proiectare i normativele folosite; 

f) s  in  la zi eviden a documenta iilor tehnice pe care le verific  i le avizeaz , într-un 

registru, conform modelului din anexa 6, sau în format electronic; 

g) la cerere s  pun  la dispozi ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, 
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informa iile i documentele în leg tur  cu obiectul autoriza iei de inute; 

h) s  participe la instructaje profesionale i la examin ri organizate de ISCIR (când este 

cazul); 

i) s  confirme avizarea documenta iei preliminare de montare/reparare cu privire la 

respectarea prevederilor prezentei prescrip ii tehnice, prin aplicarea pe documenta ie a 

tampilei conform modelului de mai jos: 

Numele i prenumele: 

ATESTAT RADTP IR ......................................   

Nr.: 

AVIZAT CORESPUNDE *) 

Data:                    Semn tura: 

*) Se men ioneaz  indicativele principalelor prescrip ii tehnice utilizate. 

 

Art. 79 Obliga iile i responsabilit ile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de 

verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic:  

a) s  ia m suri corespunz toare astfel ca personalul propriu, nominalizat, s - i poat  

îndeplini în bune condi ii sarcinile prev zute; 

b) s  întocmeasc  programul de verific ri tehnice în utilizare pentru investiga ii/examin ri 

cu caracter tehnic; 

c) s  întocmeasc  rapoartele tehnice în urma efectu rii de verific ri tehnice în utilizare 

pentru investiga ii/examin ri cu caracter tehnic; 

d) s  aib  dot rile tehnice specifice domeniului de autorizare; 

e) s  in  la zi registrele de eviden  a lucr rilor efectuate; 

f) s  comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; s  

asigure c  personalul nou propus începe activitatea specific  numai dup  autorizarea 

acestuia de c tre ISCIR;  

g) s  desf oare activit ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor 

prezentei prescrip ii tehnice i instruc iunilor specifice ale produc torului sc rii 

rulante/trotuarului rulant (unde este cazul);  

h) la cerere s  pun  la dispozi ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, 

informa iile i documentele în leg tur  cu obiectul autoriza iei de inute, solicitate de c tre 

acesta cu ocazia controalelor efectuate. 
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Art. 80 Obliga iile i responsabilit ile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autoriza iilor 

persoanelor juridice pentru efectuarea de verific ri tehnice în utilizare pentru 

investiga ii/examin ri cu caracter tehnic: 

a) s  cunoasc  actele normative în vigoare, prescrip iile tehnice i standardele specifice; 

b) s  adopte solu ii tehnice care s  permit  func ionarea sc rilor rulante i trotuarelor 

rulante în condi ii de siguran ;  

c) s  prevad  în documenta ia investiga iilor/examin rilor cu caracter tehnic verific rile i 

încerc rile ce trebuie s  fie efectuate de montatori/reparatori la locul de func ionare, în 

concordan  cu prevederile prezentei prescrip ii tehnice; 

d) s  estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la sc rile rulante i 

trotuarele rulante pentru care au fost efectuate verific ri tehnice în utilizare pentru 

investiga ii/examin ri cu caracter tehnic la expirarea duratei de via  sau duratei normale de 

utilizare;  

e) s  avizeze documenta iile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de 

ansamblu i breviarele de calcul (unde este cazul); 

f) s  urm reasc  existen a în documenta iile avizate a preciz rilor legate de 

standardele, codurile de proiectare i normativele folosite; 

g) s  in  la zi eviden a documenta iilor tehnice pe care le verific  i le avizeaz , într-un 

registru, conform modelului din anexa 7, sau în format electronic; 

h) la cerere s  pun  la dispozi ia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, 

informa iile i documentele în leg tur  cu obiectul autoriza iei de inute; 

i) s  participe la instructaje profesionale i la examin rile organizate de ISCIR (când 

este cazul); 

j) s  confirme avizarea documenta iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei 

prescrip ii tehnice prin aplicarea pe documenta ie a tampilei conform modelului de mai jos: 

*) 

Numele i prenumele: 

Atestat RADTE IR............................................ 

AVIZAT CORESPUNDE:**) 

Data:                    Semn tura: 

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice. 

**) Se men ioneaz  indicativele principalelor prescrip ii tehnice utilizate. 
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Art. 81 Persoanele juridice autorizate pentru montare i/sau reparare au urm toarele obliga ii i 

responsabilit i: 

a) s  in  la zi registrele de eviden  a lucr rilor efectuate; 

b) s  ia m suri corespunz toare astfel ca RSL i RTS s - i poat  îndeplini în bune 

condi ii sarcinile prev zute; 

c) s  comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a 

RSL/RTS; s  asigure c  personalul nou propus efectueaz  activit ile specifice numai dup  

nominalizarea acestuia de c tre ISCIR; 

d) s  desf oare activit ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor 

prescrip iei tehnice i instruc iunilor specifice ale produc torului sc rii rulante i trotuarului 

rulant (unde este cazul); 

e) s  înceap  execu ia lucr rilor de reparare numai dup  existen a procesului-verbal al 

inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucr ri; 

f) s  execute lucr rile de montare/reparare în conformitate cu documenta iile tehnice 

preliminare avizate de RADTP; 

g) s  supun  aviz rii RADTP documenta iile tehnice de montare/reparare, în cazul în 

care, pe parcursul mont rii/repar rii apar modific ri fa  de documenta ia tehnic  preliminar  

avizat ; 

h) s  pun  la dispozi ia de in torului/utilizatorului documenta ia tehnic  de reparare;  

i) s  preg teasc  scara rulant  i trotuarul rulant, în mod corespunz tor, în vederea 

efectu rii verific rilor i încerc rilor în conformitate cu prevederile prezentei prescrip ii 

tehnice; 

j) s  pun  la dispozi ie personalul i utilajele necesare verific rii sc rii rulante i 

trotuarului rulant; 

k) s  emit  la finalizarea lucr rilor de montare/reparare o declara ie, conform anexei 1. 

 

Art. 82 Obliga iile i responsabilit ile persoanelor juridice autorizate pentru între inere i 

revizie: 

a) s  in  la zi registrele de eviden  a lucr rilor efectuate; 

b) s  ia m suri corespunz toare astfel ca RSL s - i poat  îndeplini în bune condi ii 

sarcinile prev zute; 

c) s  comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a 

RSL; s  asigure c  personalul nou propus efectueaz  activit ile specifice numai dup  

nominalizarea acestuia de ISCIR;  
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d) s  desf oare activit ile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor 

prezentei prescrip ii tehnice i instruc iunilor specifice ale produc torului sc rii rulante i 

trotuarului rulant.  

 

Art. 83 Obliga iile i responsabilit ile responsabilului cu supravegherea lucr rilor (RSL): 

a) s  cunoasc  legisla ia în domeniu, prescrip iile tehnice, standardele i normativele 

aplicabile; 

b) s  men ioneze în documenta iile întocmite preciz rile legate de standardele, codurile 

de proiectare i normativele folosite; 

c) s  întocmeasc  i s  in  la zi registrele de eviden  a lucr rilor de montare/reparare/ 

între inere i revizie efectuate, conform modelului din anexa 2; sau în format electronic; 

d) s  verifice periodic, cel pu in o dat  pe an, preg tirea tehnic  a personalului de 

montare/reparare/între inere i revizie, consemnând rezultatele într-un proces-verbal; 

e) s  urm reasc  execu ia pe faze de lucru a lucr rilor de montare/reparare, din punct 

de vedere al respect rii prevederilor prescrip iei tehnice i ale documenta iei tehnice 

preliminare de montare/reparare i s  supun  la încerc ri instala iile respective; 

f) s  verifice documenta ia tehnic  întocmit  pentru lucr rile efectuate sub aspectul 

respect rii prevederilor prezentei prescrip ii tehnice; 

g) s  participe la instruirile periodice organizate de ISCIR; 

h) s  confirme avizarea documenta iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei 

prescrip ii tehnice, prin aplicarea pe documenta ie a tampilei conform modelului de mai jos: 

*) 

Numele i prenumele: 

RSL IR..............................................................

Data:                    Semn tura: 

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice. 

 

Art. 84 RTS are urm toarele obliga ii i responsabilit i: 

a) s  cunoasc  legisla ia, prevederile prescrip iilor tehnice, standardele i alte acte 

normative aplicabile; 

b) s  verifice dac  tehnologia de execu ie i de examinare a elementelor sudate este în 

concordan  cu procedura de sudare aprobat ; 
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c) s  verifice documenta ia tehnic  preliminar  de montare i/sau reparare înainte de 

lansarea acestuia în execu ie, astfel încât solu iile adoptate s  asigure condi ii optime de 

sudare i verificare; 

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

utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condi iile 

tehnologice impuse s  se realizeze o îmbinare sudat  corect  a elementelor structurii 

portante a sc rii rulante i trotuarului rulant; 

e) s  verifice calitatea materialelor de adaos i s  admit  introducerea în execu ie numai 

a materialelor de adaos prev zute în documenta ia tehnic  sau stabilite ca echivalente la 

aprobarea procedurii de sudare; 

f) s  ia m surile necesare ca la repararea elementelor structurii portante a sc rii rulante 

i trotuarului rulant s  se foloseasc  numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare 

aprobate; 

g) s  supravegheze ca materialele de baz  introduse în execu ie s  fie conforme cu 

documenta ia tehnic  preliminar  de montare/reparare; 

h) s  urm reasc  efectuarea verific rii calit ii îmbin rilor sudate pe fluxul tehnologic de 

execu ie, s  verifice rezultatele ob inute i s  vizeze documentele privind verificarea 

îmbin rilor sudate, care se ata eaz  la documenta ia tehnic ; 

i) s  participe la analiza i stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii i s  

ia m suri corespunz toare pentru remedierea i evitarea acestora în viitor; 

j) s  verifice, atunci când este cazul, dac  în cazul sudorilor certifica i, condi iile de 

certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform Legii 

64/2008 art. 13 alin. (2); 

k) s  participe la întrunirile i instructajele organizate de ISCIR; 

l) s  confirme avizarea documenta iei cu privire la respectarea prevederilor prezentei 

prescrip ii tehnice prin aplicarea pe documenta ie a tampilei conform modelului de mai jos: 

*) 

Numele i prenumele: 

RTS  

Data:                    Semn tura: 

*) Se înscrie denumirea persoanei juridice. 
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SEC IUNEA a 4-a 

Obliga iile i responsabilit ile RSVTI 
 

Art. 85 RSVTI are urm toarele obliga ii i responsabilit i: 

a) r spunde, împreun  cu de in torul/utilizatorul, de luarea m surilor necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentei prescrip ii tehnice privind siguran a în func ionare a sc rii 

rulante i trotuarului rulant; 

b) s  vizeze lunar registrul de supraveghere a sc rii rulante/trotuarului rulant al c rui 

model este prev zut în anexa 3 prin aplicarea tampilei în registru; 

c) s  colaboreze la întocmirea planului de între inere i revizie a sc rii rulante/trotuarului 

rulant i s  urm reasc  îndeplinirea acestuia la termenele prev zute; 

d) s  urm reasc  efectuarea verific rii cablurilor i lan urilor sc rii rulante/trotuarului 

rulant, conform prevederilor prescrip iei tehnice aplicabile; 

e) s  aduc  la cuno tin a ISCIR în cazul schimb rii de in torului sc rii rulante/trotuarului 

rulant, datele de identificare ale noului de in tor, c ruia îi transmite cartea sc rii 

rulante/trotuarului rulant. 

f) s  urm reasc  afi area instruc iunilor de exploatare i a altor marcaje necesare în 

locurile stabilite; 

g) s  efectueze verific rile tehnice a sc rii rulante/trotuarului rulant, dup  ob inerea 

împuternicirii scrise de la ISCIR; 

h) s  transmit  la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în 

termen de 15 zile de la întocmire;  

i) s  anun e de îndat  producerea unei avarii sau a unui accident. 

 

CAPITOLUL XIV 

M SURI ADMINISTRATIVE  
 

Art. 86 (1) Nerespectarea obliga iilor i responsabilit ilor de c tre persoanele fizice sau 

juridice autorizate sau de c tre personalul tehnic de specialitate atestat, prev zute/prev zut 

în prezenta prescrip ie tehnic  precum i în cazul în care condi iile de acordare a autoriza iei 

nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urm toarele m suri administrative, în func ie de natura 

acestora cu: 

a) avertisment; 
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b) suspendarea, pe o perioada de pân  la 6 luni, a autoriza iei/atestatului 

eliberate/eliberat de c tre ISCIR; 

c) retragerea autoriza iei/atestatului eliberate/eliberat de c tre ISCIR. 

(2) Aplicarea m surilor administrative prev zute la alin. (1) se face cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare i a principiului propor ionalit ii. 

(3) Aplicarea în termen de 6 luni a dou  m suri administrative precizate la alin. (1) lit. a), 

atrage suspendarea pe o perioad  de pân  la 6 luni a autoriza iei/atestatului 

eliberate/eliberat de c tre ISCIR. 

(4) Aplicarea în termen de un an a dou  m suri administrative precizate la alin. (1) lit. b), 

atrage retragerea autoriza iei/atestatului eliberate/eliberat de c tre ISCIR. 

(5) Contestarea deciziei de sanc ionare i modul de reacordare a autoriza iilor/atestatelor 

suspendate sau retrase se efectueaz  în conformitate cu prevederile prescrip iilor tehnice 

aplicabile. 

 

CAPITOLUL XV 

TARIFE 
 

Art. 87 Pentru activit ile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în 

conformitate cu prevederile prezentei prescrip ii tehnice, se aplic  tarifele stabilite de lista de 

tarife ISCIR care reglementeaz  acest lucru. 

 

CAPITOLUL XVI 

DISPOZI II FINALE 
 
Art. 88 (1) În cazul în care cartea sc rii rulante/trotuarului rulant se deterioreaz  sau se 

pierde, ISCIR, la solicitarea de in torului/utilizatorului, elibereaz  duplicat la partea de 

exploatare. 

(2) Solicitarea de in torului/utilizatorului trebuie s  fie înso it  de documenta ia tehnic  a 

sc rii rulante/trotuarului rulant prev zut  la art. 14 sau de documenta ia tehnic  întocmit  de 

o persoan  juridic  autorizat  pentru verific ri tehnice în utilizare pentru examin ri/investiga ii 

cu caracter tehnic. 

 

Art. 89 Documentele care se depun la ISCIR trebuie s  fie redactate/traduse în limba 

român  de c tre traduc tor autorizat. 
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Art. 90 Termenele de solu ionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform 

legisla iei în vigoare. 

 

Art. 91 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verific ri tehnice 

neprogramate la sc rile rulante i trotuarele rulante supuse prevederilor prezentei prescrip ii 

tehnice, precum i asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate 

î i desf oar  activit ile reglementate de prezenta prescrip ie tehnic , luând, dup  caz, 

m surile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia. 

 

Art. 92 La sc rile rulante i trotuarele rulante neautorizate pentru func ionare de c tre 

ISCIR sau care nu prezint  siguran  în func ionare, inspectorii de specialitate din cadrul 

ISCIR au dreptul s  aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Art. 93 Pe perioada valabilit ii autoriza iei, persoana fizic  sau juridic  atestat /autorizat  

poate fi supravegheat  de ISCIR privind men inerea capabilit ii tehnice de a efectua 

activitatea specific  pentru care a fost autorizat . 

 
Art. 94 (1) Pentru acordarea de derog ri de la prevederile prezentei prescrip ii tehnice, 

persoana solicitant  depune la ISCIR urm toarele: 

a) cerere de solicitare cu men ionarea derog rii de la prevederile prescrip iei tehnice; 

b) memoriu justificativ care s  cuprind  descrierea situa iei (date despre scara 

rulant /trotuarul rulant, amplasament), desene, calcule, solu iile compensatorii propuse; 

c) avize, dup  caz, de la produc torul sc rii rulante/trotuarului rulant, de la un avizator 

atestat ISCIR pentru documenta ii de montare, reparare. 

(2) Pe baza documenta iei depuse, ISCIR avizeaz  sau respinge motivat, în scris, 

solicitarea. 

 

Art. 95 Anexele 1-7 fac parte integrant  din prezenta prescrip ie tehnic . 
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ANEXA 1 
 

DECLARA IE DE CONFORMITATE 
Nr. ................................. 

 
 

Noi, ........................................................................................................................................, 

(denumirea complet  a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) 

 

................................................................................................................................................, 

(sediul) 

 

cu Certificat de înregistrare/Autoriza ie nr. ................................/..........................................., 

asigur m, garant m i declar m pe propria r spundere c  produsul/serviciul 

 

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

(denumirea, tipul sau modelul, num rul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i num rul 

de exemplare) 

 

la care se refer  aceast  declara ie nu pune în pericol via a, s n tatea, securitatea muncii, 

nu produce un impact negativ asupra mediului i este în conformitate cu: 

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

(titlul i/sau num rul i data public rii 

documentului/documentelor normativ/normative) 

 

 

 

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

(locul i data emiterii)              (numele i prenumele în clar i tampila) 
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ANEXA 3 
(model) 

Registru de supraveghere a sc rii rulante i trotuarului rulant 
 

Registrul de supraveghere se întocme te pentru fiecare scar  rulant  i trotuar rulant în parte 

i cuprinde urm toarele: 

3.1. Pe copert , în exterior, se men ioneaz  urm toarele: 
REGISTRU DE SUPRAVEGHERE 

a) Denumirea i adresa de in torului; 

b) Num rul i anul fabrica iei sc rii rulante/trotuarului rulant; 

c) Num rul de înregistrare în eviden a ISCIR; 

d) Caracteristicile tehnice principale ale sc rii rulante/trotuarului rulant; 

e) Periodicitatea stabilit  pentru lucr rile de între inere i revizie; 

3.2. În interior se consemneaz , pe coloane: 
a) Num rul curent; 

b) Data; 

c) Lucr rile efectuate (montare/reparare/între inere i revizie), precum i, dup  caz, 

deficien ele sau deranjamentele constatate în timpul utiliz rii; 

d) Principalele lucr ri efectuate, ca urmare a activit ilor de la lit. c); 

e) Numele i prenumele i semn tura persoanei care a constatat deficien ele sau 

deranjamentele; 

f) Numele i prenumele i semn tura persoanei responsabile pentru efectuarea lucr rilor 

de între inere i revizie sau pentru înl turarea deficien elor i deranjamentelor constatate în 

timpul utiliz rii; 

g) Data verific rii i semn tura RSVTI; 

h) Observa ii. 

 

 

(Numele i prenumele i semn tura RSVTI) 
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ANEXA 4 
(model) 

 
Proces-verbal de verificare tehnic  întocmit de ISCIR  

 

 

Proces-verbal 
de verificare tehnic  

nr. ……………. 

ISCIR 
………………………5)………………….. 
Adresa………………………………….. 
…………………………………………… 
Telefon…………………………………. 
Fax……………………………………… 

Încheiat ast zi ………………………………..… cu ocazia …………….…… efectuat( ) în baza prevederilor1) 

……………………..………..…………… i a.prescrip iei tehnice aplicabile2) ………...............................…,. la 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
tip ………………… cu num rul de fabrica ie ……………….… i cartea instala iei nr. ………..…… având 
parametrii ultimei verific ri ………………………………………………………………...…………………………….. 
………….…………………………………………………….……….……………………………………………………… 
De in torul/Utilizatorul …………………………………….…… din localitatea ………………….…………………..… 
str. ………………………… nr. …… jude /sector …………………… CUI ………………/J……….……………......... 
Verificarea s-a efectuat la ……………………………....………. din localitatea ………………....………………… str. 
………………………..……. nr. …....….. jude /sector …….………………….Tel./Fax………………....………… 
Subsemnatul3) ……………………………………………………………..……...… am constatat urm toarele: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………...............…………….. 
……………………………………………………………………………….………..………………………….......……… 
……………………………………………………………………………..………………………………….......……….… 
Am dat urm toarele dispozi ii: ……………………………………………………………………………….......……..… 
……………………………………………………………………………..…………………………………….……………
……………………………………………………..............………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………......…..………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………..……………......………………..………………… 
Dup  aceast  verificare s-a admis 4) ………………..…………………………………......…………….……………… 
…………………………………………………………..…………………………………………………………..……….. 
Scaden a urm toarei verific ri se fixeaz  la data de …......................................................................................... 
Pentru aceast  verificare se pl te te suma de ………..………… lei conform PT …...… Anexa ……. Pct……….., 
de c tre …………………………… din localitatea ……………………… str. …………………………… nr. …… 
jude /sector ……………… în cont …………………………… deschis la Banca/Trezoreria ……………………… 
filiala ………………………… 
 
      
                                                                             Am luat la cuno tin  
 
Reprezentant  De in tor/            Operator responsabil cu  Delegatul montatorului, 
ISCIR,   Utilizator,  supravegherea i  reparatorului, 
       verificarea tehnic   între in torului  
           a instala iilor,  ……………………… 
……………  ……………………. …....………………  ..……………………. 
…………….  ……………………. ……………………  ……….……………. 
___________________ 
1) Se precizeaz  actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind 
func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub presiune, instala iilor de ridicat i a aparatelor 
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectu rii verific rii tehnice. 
2) Se precizeaz  prescrip ia tehnic  aplicabil  care a stat la baza efectu rii verific rii tehnice.  
3) Func ia, numele i prenumele. 
4) Se precizeaz  parametrii de func ionare ai instala iei, func ie de felul (tipul) acesteia. 
5) Se precizeaz : ISCIR sau Inspec ia teritorial  ISCIR .................6)........... 
6) Localitatea de re edin . 
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ANEXA 5 
(model) 

 
Proces-verbal de verificare tehnic  întocmit de RSVTI 

 

ÎMPUTERNICIRE  
Nr……............ 

Proces-verbal 
de verificare tehnic  

nr. ……………. 

DE IN TOR/UTILIZATOR 
……………………………………………. 
Adresa………………………………….. 
……………………………………………. 
Telefon…………………………………. 
Fax……………………………………… 

Încheiat ast zi …………...........…… cu ocazia ……..............................………… efectuat( ) în baza 
prevederilor1)…………..……………… i a prescrip iei tehnice aplicabile2) ……............................................, la 
……………………............................................................... tip ………………...........… cu num rul de fabrica ie 
.…………..................….… i cartea instala iei nr. …..……............…… având parametrii ultimei 
verific ri………….....................................................................…….................……………….………………….…  
De in torul/Utilizatorul …………….........................................………………… din localitatea …………………… 
str. ………....………....….…… nr. ….....… jude /sector …………………… CUI ………………/J…………………. 
Verificarea s-a efectuat la ……………............................................. din localitatea ……….………..……...…… str. 
…………………...……. nr. …....….. jude /sector …….…………………. Tel./Fax……………..................…… 
Subsemnatul3) ...............................……………..………am constatat urm toarele: .............................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
Am dat urm toarele dispozi ii: …………...............................................................…………………………………… 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
Dup  aceast  verificare s-a admis 4) …...............……………………………..……..........…………………………… 
................................................................................................................................................................................ 
Scaden a urm toarei verific ri se fixeaz  la data de ………………...………………......…………………................ 
 
 
      

                               Am luat la cuno tin  
 

Operator responsabil cu   De in tor/Utilizator,   Delegatul montatorului,  
supravegherea i        reparatorului, 
verificarea tehnic          între in torului 
     a instala iilor,     
 
 
………………    …………………….   ..……………………. 
 
 
___________________ 
1) Se precizeaz  actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind 
func ionarea în condi ii de siguran  a instala iilor sub presiune, instala iilor de ridicat i a aparatelor 
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectu rii verific rii tehnice. 
2) Se precizeaz  prescrip ia tehnic  aplicabil  care a stat la baza efectu rii verific rii tehnice. 
3) Func ia, numele i prenumele. 
4) Se precizeaz  parametrii de func ionare ai instala iei, func ie de felul (tipul) acesteia.  
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