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D E C I Z I A Nr. 7
din 15 ianuarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001
privind pensiile militare de stat
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind
pensiile militare de stat, excepþie ridicat„ de Mircea
Dumitrescu Ón Dosarul nr. 3.230/CA/2001 al Curþii de Apel
Oradea Óntr-un litigiu al c„rui obiect este o contestaþie
Ómpotriva deciziei de respingere a cererii de pensionare.
La apelul nominal r„spunde Serviciul Rom‚n de
Informaþii, prin consilier, lipsind celelalte p„rþi, faþ„ de care
procedura a fost legal Óndeplinit„.
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Reprezentantul Serviciului Rom‚n de Informaþii arat„ c„
autorul excepþiei, care a Ómplinit 60 de ani la 4 aprilie
2001, nu a determinat corect legea aplicabil„ care s„ fac„
posibil„ constituirea dreptului s„u de pensie militar„,
aceasta fiind Legea nr. 19/2000, Ón raport cu dispoziþiile
c„reia autorul excepþiei poate primi pensie militar„ la Ómplinirea v‚rstei de 62 de ani ∫i 3 luni. Se mai arat„ c„
instanþa trebuia s„ stabileasc„ legea aplicabil„ ∫i nu s„
sesizeze Curtea Constituþional„, deoarece se consider„ c„
ne afl„m Ón faþa unui caz de interpretare ∫i aplicare a legii,
nu Ón faþa unei probleme de constituþionalitate. Solicit„
respingerea excepþiei ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ textul criticat
nu exista la data la care s-a specificat, Ón conþinutul s„u,
c„ intr„ Ón vigoare ∫i consider„ c„ nu este posibil„ aplicarea unei legi Ónainte de apariþia acesteia Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I. Œn ceea ce Ól prive∫te pe
autorul excepþiei arat„ c„ acesta nu poate r„spunde pentru
o conduit„ avut„ Ónainte de data public„rii legii. Œn consecinþ„, solicit„ admiterea excepþiei ∫i declararea ca neconstituþional a textului criticat.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 10 octombrie 2001, pronunþat„ Ón
Dosarul nr. 3.230/CA/2001, Curtea de Apel Oradea a
sesizat Curtea Constituþional„ cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 87 din Legea
nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepþie ridicat„ de Mircea Dumitrescu.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine c„ art. 87 din Legea nr. 164/2001 prevede
pentru intrarea Ón vigoare a legii o dat„ anterioar„ public„rii
ei, produc‚nd astfel efecte retroactive, contrar dispoziþiilor
art. 15 alin. (2) ∫i ale art. 78 din Constituþie. Autorul
excepþiei a Óndeplinit condiþiile pentru pensionare prev„zute
Ón actul normativ anterior (Decretul nr. 214/1977) Ónainte de
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a
Legii nr. 164/2001, dar, datorit„ faptului c„, Ón aceast„
lege, s-a prev„zut o dat„ anterioar„ pentru intrarea Ón
vigoare, prin decizia contestat„ Ón justiþie nu s-au mai aplicat prevederile actului normativ anterior.
Curtea de Apel Oradea, exprim‚ndu-∫i opinia, consider„
c„ dispoziþiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 sunt neconstituþionale prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) ∫i
ale art. 78 din Constituþie, Óntruc‚t îeste inadmisibil ca data
intr„rii Ón vigoare a legii s„ fie anterioar„ datei de promulgare“. Pe de alt„ parte, instanþa reþine c„ autorul contestaþiei ∫i al excepþiei de neconstituþionalitate a Ómplinit
v‚rsta de pensionare prev„zut„ de Decretul nr. 214/1977
la data de 4 aprilie 2001, dat„ la care era Ónc„ Ón vigoare
acest act normativ.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edinþilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului, precum ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, apreciaz„ c„ îdispoziþiile art. 87 din Legea nr. 164/2001, prev„z‚nd intrarea

Ón vigoare a legii la data de 1 aprilie 2001, faþ„ de data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei — 10 aprilie
2001 —, sunt neconstituþionale, astfel Ónc‚t excepþia
urmeaz„ s„ fie admis„“.
Pre∫edinþii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judec„torului-raportor, susþinerile p„rþii
prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ∫i dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urm„toarele:
Curtea Constituþional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ∫i ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ∫i 23 din
Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicat„.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate Ól constituie
dispoziþiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile
militare de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, potrivit c„rora
îPrezenta lege intr„ Ón vigoare la data de 1 aprilie 2001“.
Examin‚nd excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constat„ c„ Legea nr. 164/2001 a fost adoptat„ de Camera
Deputaþilor la data de 27 martie 2001, iar de Senat la data
de 28 martie 2001. Legiuitorul a voit ca legea s„ intre Ón
vigoare la aceea∫i dat„ la care intra Ón vigoare Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale, respectiv la data de 1 aprilie 2001,
f„r„ a cunoa∫te, la data adopt„rii legii, data la care
aceasta va fi promulgat„ de Pre∫edintele Rom‚niei ∫i c‚nd
va fi publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Curtea mai observ„ c„, potrivit dispoziþiilor art. 17
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicat„, Ón vederea
exercit„rii dreptului de sesizare a Curþii Constituþionale
legea poate fi trimis„ spre promulgare doar dup„ 5 zile de
la adoptare, termen care nu se putea respecta de la 28
martie p‚n„ la 1 aprilie. Legea nr. 164/2001, conform
comunic„rii primite de la secretarul general al Senatului, a
fost adoptat„ cu procedur„ obi∫nuit„ ∫i a fost trimis„
Pre∫edintelui Rom‚niei spre promulgare la data de 2 aprilie
2001.
Potrivit prevederilor art. 78 din Constituþie, legea intr„ Ón
vigoare la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei
sau la data prev„zut„ Ón textul ei. Curtea reþine c„, f„r„ a
contraveni principiului neretroactivit„þii legii, cu excepþia legii
penale mai favorabile, consacrat de art. 15 alin. (2) din
Constituþie, nici o lege nu poate prevedea Ón textul ei, pentru intrarea Ón vigoare, o dat„ anterioar„ celei la care este
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. A∫adar, Curtea
constat„ c„ dispoziþiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 sunt
neconstituþionale, iar excepþia ridicat„ urmeaz„ s„ fie
admis„. A∫a fiind, Óntruc‚t data intr„rii Ón vigoare a legii nu
poate fi dec‚t 10 aprilie 2001, data public„rii ei Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nici dispoziþiile
art. 88 din aceea∫i lege nu pot avea efecte pentru
perioada anterioar„ acestei date.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 144 lit. c) ∫i al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ∫i al art. 1,
2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ∫i al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

Œn numele legii
D E C I D E:

Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicat„ de Mircea Dumitrescu Ón Dosarul nr. 3.230/CA/2001 al Curþii de
Apel Oradea ∫i constat„ c„ dispoziþiile art. 87 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat sunt
neconstituþionale.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 15 ianuarie 2002.
PRE™EDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

CURTEA CONSTITUÞIONAL√

D E C I Z I A Nr. 42
din 12 februarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991
privind brevetele de invenþie ∫i a Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992
Costic„ Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Lucian St‚ngu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþ„
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 66 din Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de invenþie ∫i a Regulii nr. 53 din Regulamentul
de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 152/1992, excepþie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îHitrom“ — S.A. din Vaslui Ón Dosarul
nr. 6.017/2000 al Curþii Supreme de Justiþie — Secþia civil„.
La apelul nominal r„spund autorul excepþiei, Societatea
Comercial„ îHitrom“ — S.A. din Vaslui, prin consilierul juridic Mihai Diaconu, precum ∫i partea Nicolae Pascu.
Reprezentantul autorului excepþiei susþine c„ dispoziþiile
legale criticate contravin prevederilor art. 41 din Constituþie,
referitoare la protecþia propriet„þii private, deoarece trec Ón
sarcina societ„þii comerciale titulare de brevet obligaþiile
b„ne∫ti pe care statul nu le-a onorat. Œn acest sens solicit„
admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.
Nicolae Pascu consider„ c„ excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 66 din Legea nr. 64/1991, ridicat„
de Societatea Comercial„ îHitrom“ — S.A. din Vaslui, constituie, Ón mod evident, un abuz de drept, Óntruc‚t aceea∫i

excepþie i-a fost respins„ Ón alte dou„ cauze. Œn ceea ce
prive∫te excepþia de neconstituþionalitate a Regulii nr. 53
din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992, solicit„ respingerea
acesteia ca fiind inadmisibil„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 66 din Legea nr. 64/1991 ca fiind neÓntemeiat„. De
asemenea, consider„ c„ ridicarea din nou a excepþiei constituie un abuz de drept, deoarece Curtea Constituþional„ a
soluþionat aceea∫i excepþie prin Decizia nr. 30 din 13 martie 1996.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, reþine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 aprilie 2001, pronunþat„ Ón
Dosarul nr. 6.017/2000, Curtea Suprem„ de Justiþie —
Secþia civil„ a sesizat Curtea Constituþional„ cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 66 din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenþie ∫i a Regulii nr. 53
din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992. Excepþia a fost
ridicat„ de Societatea Comercial„ îHitrom“ — S.A. din
Vaslui cu ocazia soluþion„rii recursului declarat Ómpotriva
Deciziei nr. 62 din 28 iunie 2000 a Curþii de Apel Bac„u —
Secþia civil„.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine c„ dispoziþiile legale criticate Óncalc„ prevederile
constituþionale ale art. 41 alin. (2) ∫i (3) prin aceea c„
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îunitatea titular„ de brevet care a aplicat este þinut„ de
obligaþiile pe care statul nu le-a onorat“.
Curtea Suprem„ de Justiþie — Secþia civil„,
exprim‚ndu-∫i opinia, apreciaz„ c„ excepþia este neÓntemeiat„, deoarece textele criticate nu contravin prevederilor
constituþionale invocate.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edinþilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, consider„ c„
excepþia de neconstituþionalitate a art. 66 din Legea
nr. 64/1991 este neÓntemeiat„. Œn acest sens, se arat„ c„,
Ón speþ„, poate face obiectul controlului de constituþionalitate doar alin. 2 al acestui articol de lege, text de care
depinde soluþionarea cauzei. Aceste dispoziþii legale, reglement‚nd preluarea datoriilor existente Ón patrimoniul
unit„þilor supuse reorganiz„rii, nu constituie o Ónc„lcare a
dreptului de proprietate al noilor societ„þi rezultate Ón urma
reorganiz„rii. Œn ceea ce prive∫te excepþia de
neconstituþionalitate a Regulii nr. 53 din Regulamentul de
aplicare a Legii nr. 64/1991, Guvernul apreciaz„ c„
aceasta este inadmisibil„.
Pre∫edinþii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul Óntocmit Ón cauz„ de judec„torul-raportor, susþinerile autorului excepþiei ∫i cele ale p„rþii, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ∫i dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urm„toarele:
Curtea Constituþional„ este competent„, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea
nr. 47/1992, republicat„, s„ soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizat„.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate Ól constituie
dispoziþiile art. 66 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele
de invenþie (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991) ∫i ale Regulii
nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992.
Articolul de lege criticat are urm„torul conþinut:
— Art. 66: îBrevetele de invenþie acordate anterior intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi au durata de valabilitate prev„zut„
Ón legea aplicabil„ la data eliber„rii lor.
Drepturile b„ne∫ti cuvenite inventatorilor pentru invenþiile
brevetate, aplicate, parþial recompensate sau nerecompensate
p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se vor negocia
Óntre inventator ∫i unitatea care a aplicat invenþia. Œn aceste
cazuri, negocierea va Óncepe de la drepturile b„ne∫ti maxime
cuvenite inventatorului, prev„zute Ón legea aplicabil„ la data
Ónregistr„rii cererii de brevet. Œn cazul neÓnþelegerii Óntre p„rþi,
drepturile b„ne∫ti se vor stabili potrivit prevederilor art. 61 din
prezenta lege.

Dreptul asupra brevetului de invenþie se transmite inventatorului, prin efectul legii, Ón cazurile Ón care la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi Óntreprinderea care a devenit titular„
prin efectul cesiunii legale prev„zute la art. 14 din Legea
nr. 62/1974 nu a aplicat invenþia sau nu a luat m„surile necesare Ón vederea aplic„rii ei.“
Textul constituþional invocat de autorul excepþiei ca fiind
Ónc„lcat este cel al art. 41 alin. (2) ∫i (3) cu urm„torul
conþinut:
— Art. 41 alin. (2) ∫i (3): î(2) Proprietatea privat„ este
ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular. Cet„þenii
str„ini ∫i apatrizii nu pot dob‚ndi dreptul de proprietate asupra
terenurilor.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.“
I. Examin‚nd excepþia, Curtea Constituþional„ constat„
c„ Ón realitate litigiul se Óntemeiaz„ doar pe dispoziþiile
alin. 2 al art. 66 din Legea nr. 64/1991. Deoarece, potrivit
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate Ól poate constitui numai o
dispoziþie dintr-o lege sau ordonanþ„ de care depinde
soluþionarea cauzei, Curtea urmeaz„ s„ se pronunþe numai
cu privire la dispoziþiile art. 66 alin. 2 din Legea
nr. 64/1991.
Asupra acestui text de lege Curtea s-a pronunþat prin
Decizia nr. 30 din 13 martie 1996, definitiv„ ca urmare a
Deciziei nr. 112 din 8 octombrie 1996 (ambele publicate Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 293 din
19 noiembrie 1996), statu‚nd c„ dispoziþiile art. 66 alin. 2
din Legea nr. 64/1991 sunt constituþionale. Cu acel prilej
s-a reþinut c„ preluarea datoriilor existente din patrimoniul
fostelor unit„þi socialiste, reorganizate, Ón temeiul Legii
nr. 15/1990, Ón societ„þi comerciale, nu poate constitui o
Ónc„lcare a dreptului de proprietate al noilor societ„þi,
Óntruc‚t reorganizarea a avut ca efect transferul patrimoniului, respectiv at‚t drepturile, c‚t ∫i obligaþiile, care Ón
ansamblul lor constituie sub aspect juridic activul ∫i pasivul
patrimonial.
Œntruc‚t Ón cauza de faþ„ nu au intervenit elemente noi
care s„ justifice reconsiderarea jurisprudenþei Ón materie a
Curþii Constituþionale, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/1991 urmeaz„ s„
fie respins„ ca neÓntemeiat„.
II. Œn ceea ce prive∫te excepþia de neconstituþionalitate a
Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare a Legii
nr. 64/1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 152/1992, Curtea constat„ c„ aceasta nu se Óncadreaz„
Ón prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie, care, enumer‚nd atribuþiile Curþii Constituþionale, prevede c„ aceasta
îhot„r„∫te asupra excepþiilor ridicate Ón faþa instanþelor
judec„tore∫ti privind neconstituþionalitatea legilor ∫i a ordonanþelor“, dispoziþie preluat„ ∫i de art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicat„. Astfel fiind, instanþa de
judecat„, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, trebuia s„ resping„ excepþia, printr-o Óncheiere
motivat„, f„r„ a mai sesiza Curtea Constituþional„. Œntruc‚t
instanþa de judecat„ nu a aplicat aceste dispoziþii legale,
Curtea urmeaz„ s„ resping„ aceast„ excepþie ca fiind
inadmisibil„.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 144 lit. c) ∫i al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ∫i al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ∫i al art. 25 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

Œn numele legii
D E C I D E:

I. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 66 alin. (2) din Legea
nr. 64/1991 privind brevetele de invenþie, excepþie ridicat„ de Societatea Comercial„ îHitrom“ — S.A. din Vaslui Ón
Dosarul nr. 6.017/2000 al Curþii Supreme de Justiþie — Secþia civil„.
II. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excepþia de neconstituþionalitate a Regulii nr. 53 din Regulamentul de aplicare
a Legii nr. 64/1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 152/1992, excepþie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 12 februarie 2002.
PRE™EDINTE,

prof. univ. dr. Costic„ Bulai
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþ„ a ascensoarelor
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformit„þii produselor,
Ón aplicarea prevederilor art. 69 ∫i 70 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„þile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat
prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re stabile∫te condiþiile de
introducere pe piaþ„ a ascensoarelor care deservesc Ón
mod permanent cl„diri ∫i construcþii, precum ∫i a componentelor de securitate care se utilizeaz„ la astfel de ascensoare, prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hot„r‚ri
sunt acele instalaþii care deservesc niveluri precizate, av‚nd
o cabin„ ce se deplaseaz„ de-a lungul unor ghidaje rigide
verticale sau Ónclinate la un unghi mai mare de 15º faþ„ de
orizontal„, destinat„ transportului de:
a) persoane;
b) persoane ∫i m„rfuri;
c) m„rfuri exclusiv, atunci c‚nd cabina este accesibil„,
ceea ce Ónseamn„ c„ o persoan„ poate intra Ón cabin„
f„r„ dificultate, cabina fiind echipat„ cu elemente de
comand„ situate Ón interiorul acesteia sau Ón raza de
acþiune a unei persoane aflate Ón interiorul acesteia.
(3) Prevederile prezentei hot„r‚ri se aplic„ ∫i la ascensoarele care se deplaseaz„ de-a lungul unei curse determinate, chiar dac„ nu se deplaseaz„ de-a lungul unor
ghidaje rigide, cum sunt de exemplu ascensoarele foarfec„.

(4) Prevederile prezentei hot„r‚ri nu se aplic„ urm„toarelor:
a) instalaþii de transport pe cablu, inclusiv instalaþiile de
transport pe plan Ónclinat, pentru transport public sau privat
de persoane;
b) ascensoare special proiectate ∫i construite cu destinaþie militar„ ∫i pentru poliþie ∫i ordine public„;
c) ascensoare care echipeaz„ puþurile de min„;
d) mecanisme ∫i instalaþii de ridicat pentru teatre;
e) ascensoare instalate Ón mijloace de transport;
f) ascensoare instalate pe ma∫ini industriale ∫i utilizate
exclusiv pentru accesul la postul de lucru;
g) trenuri cu cremalier„;
h) ascensoare utilizate pe ∫antierele de construcþii, destinate ridic„rii persoanelor sau persoanelor ∫i m„rfurilor;
i) ascensoarele ∫i componentele de securitate destinate
acestora, care au fost fabricate, introduse pe piaþ„ ∫i puse
Ón funcþiune Ónainte de data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei hot„r‚ri urm„torii termeni se definesc astfel:
a) ascensor model — un ascensor reprezentativ al c„rui
dosar tehnic de fabricaþie prezint„ modul Ón care cerinþele
esenþiale de securitate vor fi satisf„cute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri
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obiectivi ∫i care utilizeaz„ componente de securitate identice;
b) montatorul unui ascensor — persoana fizic„ sau juridic„ ce Ó∫i asum„ responsabilitatea proiect„rii, fabric„rii,
mont„rii ∫i introducerii pe piaþ„ a ascensorului, care aplic„
marcajul CS ∫i Óntocme∫te Ón scris declaraþia CS de conformitate;
c) introducerea pe piaþ„ a ascensorului are loc atunci
c‚nd montatorul pune pentru prima dat„ ascensorul la dispoziþie utilizatorului;
d) produc„torul componentelor de securitate — persoana
fizic„ sau juridic„ ce Ó∫i asum„ responsabilitatea proiect„rii
∫i fabric„rii componentelor de securitate, care aplic„
marcajul CS ∫i Óntocme∫te Ón scris declaraþia CS de conformitate;
e) punere Ón funcþiune — prima utilizare a produsului pe
teritoriul Rom‚niei de c„tre utilizatorul final.
(2) Termenii definiþi la alin. (1) se completeaz„ cu termenii definiþi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„þii produselor.
CAPITOLUL II
Condiþii de introducere pe piaþ„ ∫i punere Ón funcþiune
Art. 3. — (1) Se admite introducerea pe piaþ„ ∫i punerea Ón funcþiune dup„ cum urmeaz„:
a) ascensoarele din domeniul de aplicare a prezentei
hot„r‚ri, numai Ón condiþiile Ón care nu pun Ón pericol
s„n„tatea sau securitatea persoanelor sau, dup„ caz, securitatea propriet„þii, atunci c‚nd sunt montate ∫i Óntreþinute
Ón mod corespunz„tor ∫i sunt utilizate conform scopului
prev„zut;
b) componentele de securitate din domeniul de aplicare
a prezentei hot„r‚ri, numai Ón condiþiile Ón care ascensoarele Ón care sunt montate nu pun Ón pericol s„n„tatea sau
securitatea persoanelor sau, dup„ caz, securitatea propriet„þii, atunci c‚nd sunt montate ∫i Óntreþinute Ón mod
corespunz„tor ∫i sunt utilizate conform scopului prev„zut.
(2) Persoana responsabil„ cu efectuarea lucr„rilor Ón
cl„dire sau cu construcþia ∫i montatorul ascensorului trebuie
s„ se informeze reciproc cu privire la acþiunile necesare ∫i
totodat„ trebuie s„ ia m„surile corespunz„toare pentru asigurarea unei bune funcþion„ri ∫i a unei utiliz„ri Ón condiþii
de siguranþ„ a ascensorului.
(3) Puþurile prev„zute pentru ascensoare nu trebuie s„
conþin„ cabluri, conducte sau fitinguri, altele dec‚t cele
necesare pentru funcþionarea ∫i securitatea ascensorului.
(4) Autorit„þile publice pot reglementa cerinþe specifice
de protecþie a s„n„t„þii ∫i integrit„þii fizice a persoanelor
care pun Ón funcþiune sau utilizeaz„ ascensoare.
Respectivele reglement„ri nu pot aduce modific„ri care
contravin prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(5) Cu ocazia t‚rgurilor, expoziþiilor sau demonstraþiilor
ascensoarele sau componentele de securitate care nu sunt
conforme reglement„rilor Ón vigoare pot fi expuse cu
condiþia ca un anunþ vizibil s„ indice clar faptul c„ astfel
de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme ∫i nu pot fi puse Ón v‚nzare p‚n„ c‚nd nu sunt
aduse Ón situaþia de a fi Ón conformitate cu reglement„rile
aplicabile, de c„tre montatorul ascensorului, de produc„torul
componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dup„ caz. Œn timpul demonstraþiilor se vor
lua m„suri corespunz„toare de securitate pentru a se asigura protecþia s„n„t„þii ∫i integrit„þii fizice a persoanelor.
Art. 4. — (1) Ascensoarele prev„zute la art. 1 trebuie
s„ satisfac„ cerinþele esenþiale care le sunt aplicabile,
prev„zute Ón anexa nr. 2.

(2) Componentele de securitate prev„zute la art. 1 trebuie s„ satisfac„ cerinþele esenþiale care le sunt aplicabile,
prev„zute Ón anexa nr. 2, sau s„ permit„ ascensoarelor Ón
care sunt montate s„ satisfac„ cerinþele esenþiale, conform
prevederilor alin. (1).
(3) La montarea ascensoarelor Ón cl„diri ∫i construcþii
Inspecþia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune ∫i Instalaþiilor de Ridicat — ISCIR va verifica
respectarea cerinþelor prev„zute la art. 5 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea Ón construcþii.
(4) Œn situaþia Ón care riscurile prev„zute Ón anexa nr. 2
la pct. 2—4 vor face obiect de reglementare a unor acte
normative speciale, de la data intr„rii Ón vigoare a acestora
prezenta hot„r‚re nu se aplic„ cu privire la asemenea
riscuri.
Art. 5. — (1) Organismul de control nu poate interzice,
restr‚nge sau Ómpiedica introducerea pe piaþ„ sau punerea
Ón funcþiune a ascensoarelor ∫i componentelor de securitate
care sunt conforme prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(2) Organismul de control nu poate interzice, restr‚nge
sau Ómpiedica introducerea pe piaþ„ a componentelor, altele
dec‚t cele prev„zute la alin. (1), care, pe baza declaraþiei
emise de produc„tor sau de reprezentantul autorizat al
acestuia, urmeaz„ s„ fie Óncorporate Óntr-un ascensor din
domeniul de aplicare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 6. — (1) Se consider„ c„ sunt respectate cerinþele
esenþiale prev„zute la art. 4 ∫i se admite introducerea pe
piaþ„ ∫i punerea Ón funcþiune a ascensoarelor ∫i a componentelor de securitate, dac„:
a) poart„ marcajul naþional de conformitate CS, prev„zut
Ón anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, aplicat de
produc„tor sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care
semnific„ conformitatea produsului cu cerinþele impuse pentru a fi respectate de produc„tor, potrivit prezentei hot„r‚ri,
inclusiv procedurile pentru evaluarea conformit„þii prev„zute
la cap. III ∫i sunt Ónsoþite de declaraþia de conformitate CS,
prev„zut„ Ón anexa nr. 3, redactat„ Ón limba rom‚n„; sau
b) poart„ marcajul european de conformitate CE,
prev„zut Ón anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de
un produc„tor dintr-un stat membru al Uniunii Europene,
care semnific„ conformitatea produsului cu cerinþele
esenþiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea
conformit„þii, ∫i sunt Ónsoþite de declaraþia de conformitate
CE tradus„ Ón limba rom‚n„.
(2) Se consider„ c„ ascensoarele respect„ cerinþele
esenþiale atunci c‚nd sunt construite conform prevederilor
standardelor rom‚ne care adopt„ standardele europene
armonizate ale c„ror numere de referinþ„ au fost publicate
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„þilor Europene.
(3) Componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor rom‚ne, care adopt„ standarde europene armonizate ale c„ror numere de referinþ„ au fost
publicate Ón Jurnalul Oficial al Comunit„þilor Europene, se
consider„ c„ sunt potrivite pentru a permite ascensorului,
Ón care sunt corect montate, s„ Óndeplineasc„ cerinþele
esenþiale aplicabile.
Art. 7. — (1) Œn cazul Ón care organismul de control
constat„ c„ un ascensor sau o component„ de securitate
folosit„ conform scopului prev„zut, care poart„ marcajul CS
sau CE, poate pune Ón pericol siguranþa persoanelor ∫i,
dup„ caz, a propriet„þii, ia m„suri corespunz„toare pentru
interzicerea introducerii pe piaþ„, retragerea de pe piaþ„
∫i/sau pentru interzicerea de punere Ón funcþiune sau utilizare a acesteia.
(2) Organismul de control va informa Ón scris Ministerul
Industriei ∫i Resurselor, imediat, cu privire la deciziile luate,
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indic‚nd motivele care au stat la baza deciziei ∫i Ón special
dac„ neconformitatea se datoreaz„:
a) nerespect„rii cerinþelor esenþiale prev„zute la art. 4;
b) aplic„rii incorecte a standardelor prev„zute la art. 6
alin. (2).
(3) Œn cazul Ón care organismul de control constat„ c„
un ascensor sau o component„ de securitate, care poart„
marcajul CS sau CE, nu Óndepline∫te cerinþele acestei
hot„r‚ri, ia m„surile prev„zute de prezenta hot„r‚re Ómpotriva celui care a aplicat marcajul ∫i informeaz„ Ministerul
Industriei ∫i Resurselor asupra deciziei sale.
Art. 8. — (1) Pentru ascensoarele ∫i componentele de
securitate introduse pe piaþ„ cu marcaj CS sau CE montatorul ascensorului, respectiv produc„torul componentelor de
securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, are
obligaþia s„ Óntocmeasc„ ∫i s„ p„streze cel puþin 10 ani de
la data ultimei fabricaþii a acestora documentele care
atest„ conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare,
la cerere, organismului de control.
(2) Documentele prev„zute la alin. (1) vor cuprinde:
a) dosarul tehnic de fabricaþie prev„zut Ón anexa nr. 4;
b) declaraþia de conformitate CS sau CE, dup„ caz,
Óntocmit„ de montatorul ascensorului, respectiv de produc„torul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prev„zut„ la art. 6 alin. (1);
c) certificatele de conformitate emise de organisme notificate de Ministerul Industriei ∫i Resurselor sau de organisme notificate ale Uniunii Europene, dup„ caz;
d) adresele spaþiilor de depozitare de pe teritoriul
Rom‚niei;
e) copii de pe rapoartele de Óncerc„ri prin care se
demonstreaz„ conformitatea cu standardele menþionate la
art. 6 alin. (2) ∫i (3) sau cu standardele europene armonizate, dup„ caz.
(3) Œn cazul Ón care montatorul ascensorului, respectiv
produc„torul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, nu are sediul Ón Rom‚nia, importatorul are obligaþia s„ deþin„ documentele mai sus
menþionate, care vor fi prezentate spre examinare, la
cerere, organismului de control.
CAPITOLUL III
Proceduri pentru evaluarea conformit„þii
Art. 9. — (1) Œnainte de introducerea pe piaþ„ a componentelor de securitate prev„zute Ón anexa nr. 1
produc„torul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaþia:
a) (i) s„ Ónainteze modelul de component„ de securitate
pentru efectuarea examin„rii CS de tip, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. A, ∫i pentru verific„ri ale procesului
de producþie de c„tre un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5; sau
(ii) s„ Ónainteze modelul de component„ de securitate
pentru efectuarea examin„rii CS de tip, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. A, ∫i s„ aplice un sistem de asigurare a calit„þii, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru
verificarea produsului; sau
(iii) s„ aplice un sistem de asigurare a calit„þii conform
prevederilor din anexa nr. 7;
b) s„ aplice marcajul CS pe fiecare component„ de
securitate ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS, care trebuie s„ conþin„ informaþiile prev„zute
Ón anexa nr. 3 lit. A, av‚nd Ón vedere prevederile din
anexa nr. 6, 7 sau 8, dup„ caz;
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c) s„ p„streze o copie de pe declaraþia de conformitate
CS timp de 10 ani de la data la care a fost fabricat„
ultima component„ de securitate.
(2) Œnainte de introducerea pe piaþ„ un ascensor trebuie
supus uneia dintre urm„toarele proceduri:
a) Ón cazul Ón care ascensorul a fost proiectat Ón conformitate cu un ascensor care a fost supus examin„rii CS
de tip, prev„zut„ Ón anexa nr. 4 lit. B, acesta trebuie construit, montat ∫i Óncercat aplic‚nd:
ii(i) inspecþia final„ prev„zut„ Ón anexa nr. 8; sau
i(ii) sistemul de asigurare a calit„þii produsului pentru
ascensor, prev„zut Ón anexa nr. 9; sau
(iii) sistemul de asigurare a calit„þii producþiei,
prev„zut Ón anexa nr. 10.
Procedurile pentru fazele de proiectare ∫i de construcþie,
pe de o parte, ∫i cele pentru fazele de montare ∫i Óncercare, pe de alt„ parte, pot fi efectuate pe acela∫i ascensor;
b) Ón cazul Ón care ascensorul a fost proiectat Ón conformitate cu un ascensor model care a fost supus examin„rii CS de tip, prev„zut„ Ón anexa nr. 4 lit. B, acesta
trebuie construit, montat ∫i Óncercat aplic‚nd:
ii(i) inspecþia final„ prev„zut„ Ón anexa nr. 8; sau
i(ii) sistemul de asigurare a calit„þii produsului pentru
ascensor, prev„zut Ón anexa nr. 9; sau
(iii) sistemul de asigurare a calit„þii producþiei,
prev„zut Ón anexa nr. 10;
c) Ón cazul Ón care ascensorul a fost proiectat Ón conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat
un sistem de asigurare a calit„þii, conform prevederilor din
anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, Ón
situaþia Ón care proiectul nu este conform Ón totalitate cu
standardele prev„zute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie
construit, montat ∫i Óncercat aplic‚nd:
ii(i) inspecþia final„ prev„zut„ Ón anexa nr. 8; sau
i(ii) sistemnul de asigurare a calit„þii produsului pentru ascensor, prev„zut Ón anexa nr. 9; sau
(iii) sistemul de asigurare a calit„þii producþiei,
prev„zut Ón anexa nr. 10;
d) verific„rii unit„þii de produs, prev„zut„ Ón anexa
nr. 12;
e) sistemului de asigurare a calit„þii, conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, Ón situaþia Ón care proiectul nu este conform Ón
totalitate cu standardele prev„zute la art. 6 alin. (2).
Œn cazurile prev„zute la lit. a), b) ∫i c) persoana responsabil„ cu proiectarea trebuie s„ furnizeze persoanei
responsabile cu construcþia, montajul ∫i Óncerc„rile toate
documentele ∫i informaþiile necesare, astfel Ónc‚t aceste
lucr„ri s„ se poat„ efectua Ón condiþii de siguranþ„ absolut„.
(3) Pentru ascensoarele care constituie variaþii de la
ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate
din ascensorul model trebuie f„cute preciz„ri clare Ón dosarul tehnic de fabricaþie, indic‚ndu-se valorile maxime ∫i
minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerinþele
esenþiale de securitate trebuie demonstrat„ similaritatea prin
calcule ∫i/sau pe baza desenelor de execuþie.
(4) Œn toate cazurile prev„zute la alin. (2) montatorul
ascensorului are obligaþia:
a) s„ aplice marcajul CS pe ascensor ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS care va
conþine informaþiile prev„zute Ón anexa nr. 3 lit. B, lu‚nd Ón
considerare specificaþiile din anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12,
dup„ caz;
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b) s„ p„streze o copie de pe declaraþia de conformitate
CS timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost
introdus pe piaþ„.
Ministerul Industriei ∫i Resurselor, organismul de control
∫i organismele notificate pot cere ∫i pot obþine de la montatorul ascensorului o copie de pe declaraþia de conformitate CS ∫i de pe rapoartele de Óncerc„ri, efectuate la
inspecþia final„.
(5) Œn cazul Ón care ascensoarelor ∫i componentelor de
securitate li se aplic„ ∫i alte reglement„ri legale, care acoper„ alte cerinþe ∫i care, de asemenea, prev„d fixarea
marcajului CS, acest marcaj trebuie s„ indice conformitatea ascensorului ∫i a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglement„rilor legale aplicabile. Œn aceste
cazuri, Ón documentele, notele ∫i instrucþiunile prev„zute de
prezenta hot„r‚re se vor indica ∫i reglement„rile respective,
prin trimitere la numerele de referinþ„ cu care aceste reglement„ri au fost publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
(6) Atunci c‚nd nici montatorul ascensorului, nici produc„torul componentei de securitate ∫i nici reprezentantul
autorizat al acestuia nu au Óndeplinit obligaþiile care le revin
conform alin. (1)—(4), obligaþiile revin persoanei care
introduce pe piaþ„ ascensorul sau componenta de securitate. Acelea∫i obligaþii revin ∫i unei persoane care fabric„
pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate.
(7) Documentele ∫i corespondenþa realizate Ón leg„tur„
cu procedurile de evaluare a conformit„þii, prev„zute la
alin. (1)—(4), se redacteaz„ sau se traduc Ón limba
rom‚n„.
Art. 10. — Procedurile pentru evaluarea conformit„þii
sunt redate schematic Ón anexa nr. 13.
CAPITOLUL IV
Marcaje
Art. 11. — (1) Marcajul naþional de conformitate CS ∫i
marcajul european de conformitate CE se aplic„ conform
modelului prev„zut Ón anexele nr. 2 ∫i 3 la Legea
nr. 608/2001.
(2) Marcajele CS ∫i CE se aplic„ Ón mod vizibil, u∫or
lizibil ∫i de ne∫ters, direct pe fiecare cabin„ de ascensor,
conform prevederilor din anexa nr. 2 pct 5, ∫i pe fiecare
component„ de securitate prev„zut„ Ón anexa nr. 1 sau,
c‚nd acest lucru nu este posibil, pe o etichet„ aplicat„ Ón
mod nedeta∫abil pe componenta de securitate.
(3) Este interzis„ aplicarea pe ascensoare sau pe componentele de securitate a unor marcaje asem„n„toare cu
marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste
marcaje. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare
sau pe componenta de securitate, cu condiþia ca vizibilitatea ∫i lizibilitatea marcajelor CS sau CE s„ nu fie redus„.
Art. 12. — (1) Œn cazul Ón care organismul de control
constat„ c„ nu au fost respectate prevederile pentru aplicarea marcajului, montatorul ascensorului, respectiv produc„torul componentelor de securitate sau reprezentantul
autorizat al acestuia, dup„ caz, va fi obligat s„ realizeze
produsul Ón conformitate cu aceste prevederi.
(2) Œn cazul Ón care organismul de control constat„ c„
neconformitatea continu„, acesta trebuie s„ ia toate
m„surile necesare de limitare sau de interzicere de la
introducerea pe piaþ„ ori s„ asigure retragerea de pe piaþ„
a componentei de securitate Ón cauz„ ∫i s„ interzic„
funcþionarea ascensorului, dup„ caz, Ón condiþiile legii.

CAPITOLUL V
Organisme notificate ∫i de control
Art. 13. — (1) Ministerul Industriei ∫i Resurselor, Ón calitate de autoritate de stat Ón domeniu, va publica p‚n„ la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri ∫i va actualiza
periodic Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, lista
organismelor notificate, aprobat„ prin ordin al ministrului,
recunoscute s„ execute procedurile prev„zute la art. 9
alin. (1) ∫i (2), Ómpreun„ cu sarcinile specifice pe care
aceste organisme au fost desemnate s„ le Óndeplineasc„
∫i cu num„rul de identificare alocat acestora Ón Registrul
organismelor notificate, Ón condiþiile legii.
(2) Competenþa organismelor notificate este recunoscut„
de c„tre Ministerul Industriei ∫i Resurselor pe baza unei
proceduri de evaluare, av‚ndu-se Ón vedere criteriile
minime prev„zute Ón anexa nr. 14.
(3) Œn situaþia Ón care se constat„ c„ un organism notificat nu mai Óntrune∫te criteriile minime prev„zute Ón anexa
nr. 14, Ministerul Industriei ∫i Resurselor retrage desemnarea ∫i notificarea organismului, Ón condiþiile legii.
Art. 14. — Organismul de control care verific„ respectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri este Inspecþia de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i
Instalaþiilor de Ridicat — ISCIR, organ de specialitate care
funcþioneaz„ Ón subordinea Ministerului Industriei ∫i
Resurselor.
CAPITOLUL VI
R„spunderi ∫i sancþiuni
Art. 15. — (1) Constituie contravenþii ∫i se sancþioneaz„
dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amend„ de la
50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaþ„
∫i/sau interzicerea utiliz„rii ∫i a introducerii pe piaþ„ a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 8 ∫i 9, cu amend„ de
la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei ∫i interzicerea comercializ„rii p‚n„ la o dat„ stabilit„ de organismul de control de
comun acord cu montatorul ascensorului sau cu
produc„torul componentelor de securitate sau cu reprezentantul autorizat al acestuia ori cu importatorul, dup„ caz,
pentru eliminarea neconformit„þilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 6 ∫i 11, cu amend„
de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe
piaþ„ ∫i/sau interzicerea introducerii pe piaþ„ a produselor
nemarcate sau marcate incorect.
(2) Constatarea contravenþiilor ∫i aplicarea sancþiunilor
prev„zute la alin. (1) se fac de c„tre personalul de control
anume Ómputernicit de Inspecþia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instalaþiilor de
Ridicat — Departamentul supraveghere piaþ„ — ISCIR — SP.
Art. 16. — Contravenþiilor prev„zute la art. 15 alin. (1)
le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
Art. 17. — (1) Orice decizie luat„ Ón baza prezentei
hot„r‚ri de c„tre Inspecþia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instalaþiilor de
Ridicat — Departamentul supraveghere piaþ„ — ISCIR — SP,
din care rezult„ sancþiuni ∫i restricþii de introducere pe
piaþ„ sau de punere Ón funcþiune a ascensoarelor ∫i a
componentelor de securitate, va menþiona temeiul legal al
deciziei, Ón condiþiile prezentei hot„r‚ri, ∫i va fi adus„ imediat la cuno∫tinþ„ Ministerului Industriei ∫i Resurselor, precum ∫i persoanelor interesate.
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(2) Decizia poate fi atacat„ la instanþa judec„toreasc„
competent„, Ón condiþiile legii.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ∫i finale
Art. 18. — Pentru asigurarea accesului persoanelor cu
handicap Ón cabinele ascensoarelor, Ón special al celor
care utilizeaz„ scaune cu rotile, trebuie pe c‚t posibil s„
se asigure accesul acestora la toate nivelurile cl„dirilor
existente ∫i la toate nivelurile cl„dirilor Ón curs de
construire. Œn toate cl„dirile noi cel puþin un ascensor trebuie s„ fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizeaz„ scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie s„
Óndeplineasc„ cerinþele pentru o astfel de utilizare, Ón principal din punct de vedere al dimensiunilor ∫i al poziþiei
comenzilor.
Art. 19. — Lista cuprinz‚nd standardele rom‚ne care
adopt„ standardele europene armonizate prev„zute la
art. 6, ale c„ror numere de referinþ„ au fost publicate Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„þilor Europene, se elaboreaz„ Ón
termen de 6 luni de la data public„rii prezentei hot„r‚ri, se
aprob„ prin ordin al ministrului industriei ∫i resurselor, care
se actualizeaz„ periodic ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 20. — Procedura de evaluare a organismelor de
certificare Ón vederea recunoa∫terii de c„tre Ministerul
Industriei ∫i Resurselor se elaboreaz„ Ón termen de 6 luni
de la data public„rii prezentei hot„r‚ri ∫i se aprob„ prin
ordin al ministrului industriei ∫i resurselor, care se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 21. — Anexele nr. 1—14 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 22. — P‚n„ la data de 31 decembrie 2003 se
admite introducerea pe piaþ„ ∫i punerea Ón funcþiune ∫i a
ascensoarelor ∫i componentelor de securitate destinate
acestora, care sunt Ón curs de realizare, la data public„rii
prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor Ordinului ministrului
aprovizion„rii tehnico-materiale ∫i controlul gospod„ririi fondurilor fixe nr. 78/1988 privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea
∫i verificarea ascensoarelor — R2—88.
Art. 23. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2003. Pe aceea∫i dat„ se abrog„ Ordinul ministrului aprovizion„rii tehnico-materiale ∫i controlul gospod„ririi
fondurilor fixe nr. 78/1988 privind aprobarea Prescripþiilor
tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea ∫i verificarea ascensoarelor — R2—88.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul industriei ∫i resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucure∫ti, 7 martie 2002.
Nr. 225.
ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinz‚nd componentele de securitate care se utilizeaz„ la ascensoare
1. dispozitiv de z„vor‚re a u∫ilor de palier;
2. parac„z„toare pentru Ómpiedicarea c„derii cabinei
ascensorului;
3. limitatoare de vitez„;
4. tampoane:
a) tampoane cu Ónmagazinarea energiei:
— neliniare;

— cu amortizarea mi∫c„rii de revenire;
b) tampoane cu disiparea energiei;
5. dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice, care sunt utilizate pentru Ómpiedicarea c„derii cabinei;
6. contacte electrice de securitate (Óntreruptor de securitate) care conþin componente electronice.
ANEXA Nr. 2

CERINÞE ESENÞIALE DE S√N√TATE ™I DE SECURITATE

ce trebuie asigurate la proiectarea ∫i construirea ascensoarelor ∫i componentelor de securitate
DISPOZIÞII PRELIMINARE

A. Cerinþele esenþiale de s„n„tate ∫i securitate pe care
trebuie s„ le asigure ascensoarele ∫i/sau componentele de
securitate, care prezint„ risc atunci c‚nd sunt utilizate conform destinaþiei date de montatorul ascensorului sau de
produc„torul componentelor de securitate
B. Cerinþele esenþiale de s„n„tate ∫i de securitate
conþinute Ón prezenta hot„r‚re sunt obligatorii.
Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie
proiectate ∫i construite astfel Ónc‚t s„ se ating„ obiectivele
acestor cerinþe esenþiale.
C. Produc„torul de componente de securitate, precum ∫i
montatorul ascensorului au obligaþia s„ efectueze o analiz„

de risc Ón vederea identific„rii acelor riscuri care corespund
produselor lor, fiind obligaþi s„ proiecteze ∫i s„ construiasc„
produsele þin‚nd seama de aceast„ analiz„.
D. Cerinþele esenþiale prev„zute la art. 5 din Legea
nr. 10/1995 privind calitatea Ón construcþii ∫i care nu sunt
incluse Ón prezentele cerinþe esenþiale se aplic„ ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) al prezentei
hot„r‚ri.
1. GENERALIT√ÞI

1.1. Cerinþele esenþiale de s„n„tate ∫i securitate
prev„zute Ón anexa nr. 1 la Normele motodologice referitoare la certificarea calit„þii din punct de vedere al securit„þii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin
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Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii ∫i protecþiei
sociale, nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice Ón aplicarea prevederilor Legii protecþiei muncii
nr. 90/1996, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, se aplic„ Ón
situaþia Ón care exist„ riscuri concrete ∫i acestea nu sunt
abordate Ón prezenta anex„.
Cerinþele esenþiale prev„zute la pct. 1.1.2 din anexa
nr. 1 la normele metodologice menþionate mai sus trebuie
aplicate Ón orice situaþie.
1.2. Cabina
Cabina trebuie proiectat„ ∫i construit„ astfel Ónc‚t s„
ofere un spaþiu ∫i o rezistenþ„ corespunz„toare num„rului
maxim de persoane, precum ∫i sarcinii nominale stabilite
de montator.
Œn cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci c‚nd dimensiunile ascensorului permit, cabina
trebuie proiectat„ ∫i construit„ astfel Ónc‚t caracteristicile
sale constructive s„ nu obstrucþioneze sau s„ Ómpiedice
accesul ∫i utilizarea acestuia de c„tre persoane cu handicap ∫i, de asemenea, s„ permit„ efectuarea oric„ror modific„ri necesare care s„ faciliteze utilizarea ascensorului de
c„tre astfel de persoane.
1.3. Mijloace de suspendare ∫i de susþinere
Mijloacele de suspendare ∫i/sau de susþinere a cabinei,
accesoriile, precum ∫i orice elemente terminale ale acestora trebuie s„ fie alese ∫i proiectate astfel Ónc‚t s„ asigure un nivel corespunz„tor de siguranþ„ ∫i s„ reduc„
riscul c„derii cabinei, lu‚ndu-se Ón considerare condiþiile de
utilizare, materialele utilizate, precum ∫i condiþiile de
fabricaþie.
Atunci c‚nd se utilizeaz„ cabluri sau lanþuri pentru suspendarea cabinei, trebuie s„ existe cel puþin dou„ cabluri
sau lanþuri independente, fiecare cu sistemul propriu de
ancorare. Astfel de cabluri ∫i lanþuri nu trebuie s„ aib„
Ómbin„ri sau matis„ri, cu excepþia cazurilor Ón care acestea
sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui
ochet.
1.4. Controlul sarcinii (inclusiv dep„∫irea vitezei)
1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite ∫i montate astfel Ónc‚t s„ fie Ómpiedicat„ pornirea normal„ atunci
c‚nd sarcina nominal„ este dep„∫it„.
1.4.2. Ascensoarele trebuie s„ fie dotate cu un limitator
de vitez„. Aceste cerinþe nu se aplic„ ascensoarelor la
care, prin concepþia sistemului de acþionare, nu este posibil„ dep„∫irea vitezei.
1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul ∫i limitarea vitezei.
1.4.4. Ascensoarele care utilizeaz„ roþi de fricþiune trebuie s„ fie proiectate astfel Ónc‚t s„ asigure stabilitatea
cablurilor de tracþiune pe roata de fricþiune.
1.5. Troliu
1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie s„
aib„ propriul troliu individual. Aceast„ cerinþ„ nu se aplic„
la ascensoarele la care contragreut„þile sunt Ónlocuite cu o
a doua cabin„.
1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie s„ asigure c„ troliul ascensorului ∫i dispozitivele anexe ale unui ascensor
nu sunt accesibile dec‚t pentru lucr„ri de Óntreþinere ∫i Ón
cazuri de urgenþ„.
1.6. Comenzi
1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utiliz„rii de
c„tre persoane cu handicap neÓnsoþite trebuie s„ fie proiectate ∫i amplasate Ón mod corespunz„tor.
1.6.2. Funcþia comenzilor trebuie indicat„ clar.

1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.
1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate ∫i conectate astfel Ónc‚t:
— s„ fie exclus„ orice confuzie cu circuitele care nu au
leg„tur„ direct„ cu ascensorul;
— alimentarea cu energie s„ poat„ fi comutat„ sub sarcin„;
— mi∫c„rile ascensorului s„ fie dependente de contactele electrice de siguranþ„ printr-un circuit electric de siguranþ„ separat;
— o defecþiune a instalaþiei electrice s„ nu conduc„ la
o situaþie periculoas„.
2. RISCURI PENTRU PERSOANELE AFLATE ŒN AFARA CABINEI
ASCENSORULUI

2.1. Ascensorul trebuie s„ fie proiectat ∫i construit pentru a se asigura c„ spaþiul Ón care se deplaseaz„ cabina
nu este accesibil dec‚t pentru lucr„ri de Óntreþinere ∫i Ón
cazuri de urgenþ„. Œnainte ca o persoan„ s„ aib„ acces Ón
acel spaþiu, trebuie oprit„ funcþionarea ascensorului.
2.2. Ascensorul trebuie s„ fie proiectat ∫i construit astfel
Ónc‚t s„ se elimine riscul de lovire atunci c‚nd cabina este
Ón una dintre poziþiile sale extreme.
Acest obiectiv se realizeaz„ cu ajutorul unui spaþiu liber
sau al unui refugiu dincolo de poziþiile extreme ale cabinei.
Totu∫i Ón anumite cazuri, Ón special la cl„dirile existente
unde aceast„ condiþie este imposibil de Óndeplinit, se pot
adopta alte m„suri corespunz„toare pentru evitarea acestui
risc, dup„ ce a fost obþinut„ aprobarea special„ din partea
ISCIR.
2.3. Spaþiile de acces pentru intrarea ∫i ie∫irea din
cabin„ trebuie s„ fie dotate cu u∫i de palier, av‚nd o
rezistenþ„ mecanic„ corespunz„toare condiþiilor de utilizare.
Œn timpul funcþion„rii normale un dispozitiv de z„vor‚re
a u∫ilor trebuie s„ Ómpiedice:
a) mi∫carea cabinei, comandat„ sau necomandat„, dac„
toate u∫ile de palier nu sunt Ónchise ∫i z„vor‚te;
b) deschiderea unei u∫i de palier, atunci c‚nd cabina
Ónc„ se deplaseaz„ ∫i nu se afl„ Óntr-o zon„ prev„zut„
pentru oprire.
Sunt permise mi∫c„ri de nivelare ale cabinei, Ón situaþia
Ón care u∫ile de palier sunt deschise, numai Ón zone specificate, cu condiþia ca viteza de deplasare s„ fie controlat„.
3. RISCURI PENTRU PERSOANELE AFLATE ŒN CABIN√

3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie Ónconjurate complet
de pereþi plini, cu podele ∫i tavane Ónchise, cu excepþia orificiilor pentru ventilaþie ∫i a u∫ilor pe toat„ lungimea. U∫ile
cabinei trebuie s„ fie proiectate ∫i montate astfel Ónc‚t
cabina s„ nu se poat„ deplasa, cu excepþia mi∫c„rilor de
nivelare menþionate la pct. 2.3, dac„ u∫ile nu sunt Ónchise,
∫i s„ se opreasc„ Ón cazul Ón care u∫ile se deschid.
U∫ile cabinei trebuie s„ r„m‚n„ Ónchise ∫i z„vor‚te Ón
cazul opririi Óntre dou„ niveluri, acolo unde exist„ un risc
de c„dere Ón spaþiul dintre cabin„ ∫i puþ.
3.2. Ascensorul trebuie s„ aib„ dispozitive care s„
Ómpiedice c„derea liber„ sau deplasarea necontrolat„ a
cabinei Ón cazul unei Óntreruperi de curent sau al defect„rii
componentelor.
Dispozitivul care Ómpiedic„ c„derea liber„ a cabinei
(parac„z„tor) trebuie s„ fie independent de mijloacele de
suspendare ale cabinei.
Acest dispozitiv trebuie s„ poat„ opri cabina la sarcina
sa nominal„ ∫i la viteza maxim„ stabilit„ de montatorul
ascensorului. Orice oprire produs„ de acest dispozitiv nu
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trebuie s„ produc„ o decelerare d„un„toare pentru ocupanþii cabinei, oricare ar fi condiþiile de Ónc„rcare.
3.3. Tampoanele trebuie montate Óntre partea inferioar„
a puþului ∫i podeaua cabinei.
Œn acest caz spaþiul liber menþionat la pct. 2.2 trebuie
m„surat cu tampoanele complet comprimate.
Aceast„ cerinþ„ nu se aplic„ ascensoarelor la care,
datorit„ concepþiei sistemului de acþionare, cabina nu poate
intra Ón spaþiul liber menþionat la pct. 2.2.
3.4. Ascensoarele trebuie s„ fie proiectate ∫i construite
astfel Ónc‚t s„ nu poat„ fi puse Ón mi∫care dac„ dispozitivul menþionat la pct. 3.2 nu se afl„ Óntr-o poziþie de
funcþionare.
4. ALTE RISCURI

4.1. U∫ile de palier ∫i u∫ile de cabin„ sau ansamblul
celor dou„ u∫i, Ón cazul Ón care acestea sunt automate,
trebuie s„ fie prev„zute cu un dispozitiv care s„ evite
riscul strivirii atunci c‚nd acestea sunt Ón mi∫care.
4.2. U∫ile de palier, atunci c‚nd sunt prev„zute s„ contribuie la protecþia cl„dirii Ómpotriva incendiilor, inclusiv cele
care au elemente din sticl„, trebuie s„ reziste Ón mod
corespunz„tor la foc, din punct de vedere al integrit„þii ∫i
al caracteristicilor referitoare la izolaþie, pentru oprirea
propag„rii fl„c„rilor, ∫i la transmiterea c„ldurii prin radiaþie
termic„.
4.3. Contragreut„þile trebuie s„ fie montate astfel Ónc‚t
s„ se evite orice risc de lovire cu cabina sau de c„dere
pe aceasta.
4.4. Ascensoarele trebuie s„ fie echipate cu mijloace
care s„ dea posibilitatea oamenilor reþinuþi Ón cabin„ s„ fie
sco∫i ∫i evacuaþi.
4.5. Cabinele trebuie s„ fie dotate cu mijloace de comunicaþie cu dublu sens, care s„ permit„ leg„tura permanent„
cu echipa de intervenþie rapid„.
4.6. Ascensoarele vor fi proiectate ∫i construite astfel
Ónc‚t, Ón cazul Ón care temperatura din camera troliului
dep„∫e∫te limita maxim„ stabilit„ de montator, acestea s„
poat„ efectua p‚n„ la cap„t mi∫carea comandat„, aflat„ Ón
curs, ∫i s„ refuze comenzi noi.
4.7. Cabinele vor fi proiectate ∫i fabricate astfel Ónc‚t s„
se asigure o ventilaþie suficient„ pentru pasageri, chiar ∫i
Ón cazul unei opriri prelungite.
4.8. Cabina trebuie iluminat„ adecvat atunci c‚nd este
utilizat„ sau c‚nd se deschide o u∫„; de asemenea,
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cabina trebuie s„ fie prev„zut„ cu sistem de iluminare de
urgenþ„.
4.9. Mijloacele de comunicaþie prev„zute la pct. 4.5 ∫i
sistemul de iluminare de urgenþ„ prev„zut la pct. 4.8 vor fi
proiectate ∫i fabricate astfel Ónc‚t s„ funcþioneze chiar ∫i Ón
lipsa aliment„rii normale cu energie. Perioada de
funcþionare a acestora trebuie s„ fie suficient de mare pentru a permite efectuarea Ón condiþii normale a procedurii de
salvare.
4.10. Circuitele de comand„ a ascensorului, care pot fi
folosite Ón caz de incendiu, vor fi proiectate ∫i fabricate
astfel Ónc‚t s„ se Ómpiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri ∫i s„ se permit„ comandarea prioritar„ a
ascensorului de c„tre echipele de salvare.
5. MARCARE

5.1. Suplimentar faþ„ de caracteristicile minime cerute
pentru orice ma∫in„, conform prevederilor prev„zute la
pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice
menþionate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabin„
trebuie s„ aib„ aplicat„ o plac„ vizibil„ care s„ indice Ón
mod clar sarcina nominal„ Ón kilograme ∫i num„rul maxim
de pasageri care pot fi transportaþi.
5.2. Œn cazul Ón care ascensorul este proiectat astfel
Ónc‚t s„ permit„ oamenilor reþinuþi Ón cabin„ s„ ias„ f„r„
ajutor din exterior, instrucþiunile necesare acestei operaþiuni
trebuie s„ fie afi∫ate Ón mod clar ∫i Óntr-un loc vizibil Ón
cabin„.
6. INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE

6.1. Componentele de securitate trebuie s„ fie Ónsoþite
de un manual de instrucþiuni redactat Ón limba rom‚n„ de
c„tre produc„torul acestora, astfel Ónc‚t asamblarea, conectarea, reglarea ∫i Óntreþinerea s„ poat„ fi efectuate eficient
∫i f„r„ riscuri.
6.2. Fiecare ascensor trebuie s„ fie Ónsoþit de o documentaþie Óntocmit„ de c„tre montator Ón limba rom‚n„.
Documentaþia trebuie s„ conþin„ cel puþin:
a) un manual de instrucþiuni care va cuprinde planurile
∫i diagramele necesare pentru utilizare Ón condiþii normale,
Óntreþinere, inspecþie, reparaþie, verific„ri periodice ∫i manevre de salvare conform pct. 4.4;
b) un registru Ón care se noteaz„ reparaþiile ∫i, dup„
caz, verific„rile periodice.

ANEXA Nr. 3

A. Conþinutul declaraþiei de conformitate CS pentru
componentele de securitate1)
Declaraþia de conformitate CS trebuie s„ conþin„
urm„toarele informaþii:
a) denumirea ∫i sediul produc„torului de componente de
securitate2);
b) denumirea ∫i adresa reprezentantului autorizat, acolo
unde este cazul;
1)

c) descrierea componentei de securitate, detalii asupra
tipului sau seriei ∫i num„rul seriei de fabricaþie, dac„
exist„;
d) funcþia de securitate a componentei de securitate;
e) anul fabricaþiei componentei de securitate;
f) toate prevederile importante cu care este conform„
componenta de securitate;
g) referirea la standardele armonizate utilizate, acolo
unde este cazul;

Declaraþia trebuie redactat„ Ón limba rom‚n„, Ómpreun„ cu manualul de instrucþiuni prev„zut Ón anexa nr. 2 pct. 6.1, ∫i trebuie s„ fie
tip„rit„ sau scris„ la ma∫in„.
2) Denumirea firmei, adresa complet„; Ón cazul reprezentantului autorizat se indic„ denumirea firmei ∫i sediul produc„torului de componente de
securitate.
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h) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale
organismului notificat care a efectuat examinarea CS de tip
Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) (i) ∫i (ii)
al prezentei hot„r‚ri, acolo unde este cazul;
i) referirea la certificatul pentru examinarea CS de tip,
emis de c„tre un organism notificat, acolo unde este cazul;
j) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale organismului notificat care a efectuat verificarea producþiei Ón
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) (ii) al prezentei hot„r‚ri, acolo unde este cazul;
k) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale
organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare
a calit„þii aplicat de produc„tor Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) (iii) al prezentei hot„r‚ri, acolo
unde este cazul;
l) identificarea persoanei semnatare Ómputernicite s„
acþioneze Ón numele produc„torului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia stabilit Ón
Rom‚nia.
B. Conþinutul declaraþiei de conformitate CS pentru
ascensoarele montate3)
Declaraþia de conformitate CS trebuie s„ conþin„
urm„toarele informaþii:
a) denumirea ∫i sediul montatorului ascensorului4);
b) descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau
seriei, num„rul seriei de fabricaþie ∫i adresa unde a fost
montat ascensorul;
c) anul mont„rii ascensorului;

d) toate prevederile importante cu care este conform
ascensorul;
e) referirea la standardele armonizate utilizate, acolo
unde este cazul;
f) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale organismului notificat care a efectuat examinarea CS de tip a
ascensorului, Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2)
lit. a) ∫i b) al prezentei hot„r‚ri, acolo unde este cazul;
g) referirea la certificatul de examinare CS de tip, acolo
unde este cazul;
h) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale
organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului, Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) al
prezentei hot„r‚ri, acolo unde este cazul;
i) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale organismului notificat care a efectuat inspecþia final„ a ascensorului, Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a),
b) ∫i c) a prezentei hot„r‚ri, acolo unde este cazul;
j) denumirea, adresa ∫i num„rul de identificare ale organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a
calit„þii aplicat de montator, Ón conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (2) lit. a), b), c) ∫i e) al prezentei hot„r‚ri,
acolo unde este cazul;
k) identificarea persoanei semnatare Ómputernicite s„
acþioneze Ón numele montatorului ascensorului.

3) Aceast„ declaraþie trebuie redactat„ Ón limba rom‚n„, Ómpreun„ cu manualul de instrucþiuni prev„zut Ón anexa nr. 2 pct. 6.2, ∫i trebuie s„
fie tip„rit„ sau scris„ la ma∫in„.
4) Denumirea firmei ∫i adresa complet„.
ANEXA Nr. 4

EXAMINAREA CS DE TIP

(Modulul B)
A. Examinarea CS de tip pentru componente de
securitate
1. Examinarea CS de tip este acea parte a procedurii
prin care un organism notificat constat„ ∫i atest„ faptul c„
un exemplar reprezentativ din componentele de securitate
va permite ascensorului, Ón care este corect montat, s„
satisfac„ cerinþele esenþiale din prezenta hot„r‚re.
2. Cererea pentru efectuarea examin„rii CS de tip se
Ónainteaz„ de c„tre produc„torul componentei de securitate
sau de c„tre reprezentantul autorizat al acestuia unui oranism notificat, ales de c„tre acesta.
2.1. Cererea pentru examinarea CS de tip trebuie s„
cuprind„ urm„toarele:
a) denumirea ∫i sediul produc„torului de componente de
securitate ∫i, dac„ cererea este Ónaintat„ de c„tre reprezentantul autorizat al acestuia, numele ∫i sediul acestuia
din urm„, precum ∫i adresa spaþiilor de producþie pentru
componentele de securitate;
b) o declaraþie scris„ potrivit c„reia aceea∫i cerere nu a
mai fost Ónaintat„ nici unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaþie prev„zut la pct. 3.1;
d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit Ón continuare tip, sau detalii asupra locului
unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate
s„ solicite un num„r rezonabil din astfel de componente,
dac„ acestea sunt necesare pentru realizarea programului
de Óncerc„ri.

3. Dosarul tehnic de fabricaþie trebuie s„ permit„ evaluarea conformit„þii ∫i s„ dea posibilitatea verific„rii dac„ se
utilizeaz„ componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului Ón care sunt corect montate s„ fie conform prevederilor prezentei hot„r‚ri.
3.1. Dosarul tehnic de fabricaþie trebuie s„ cuprind„ Ón
principal urm„toarele:
a) o descriere general„ a componentei de securitate,
inclusiv domeniul de utilizare, Ón special limitele de vitez„,
sarcin„ ∫i putere, precum ∫i condiþiile, Ón special mediile
explozive ∫i expunerea la medii periculoase;
b) desene de execuþie ∫i planuri de fabricaþie sau diagrame;
c) cerinþele esenþiale luate Ón considerare ∫i soluþiile
adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele
armonizate;
d) rezultatele oric„ror Óncerc„ri sau calcule efectuate sau
subcontractate de c„tre produc„tor;
e) un exemplar al instrucþiunilor de montare pentru componentele de securitate;
f) m„surile luate Ón faza de fabricaþie, pentru a asigura
c„ producþia de serie de componente de securitate este
conform„ cu componenta de securitate examinat„.
4. Organismul notificat are urm„toarele obligaþii:
a) s„ examineze dosarul tehnic de fabricaþie, pentru a
evalua Ón ce m„sur„ pot fi Óndeplinite obiectivele dorite;
b) s„ examineze componenta de securitate, pentru a
verifica dac„ aceasta este adecvat„ termenilor din dosarul
tehnic de fabricaþie;
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c) s„ efectueze sau s„ solicite efectuarea examin„rilor
corespunz„toare ∫i a Óncerc„rilor necesare pentru a verifica
dac„ soluþiile adoptate de produc„torul de componente de
securitate respect„ cerinþele prezentei hot„r‚ri, d‚nd posibilitatea componentei de securitate s„ Ó∫i Óndeplineasc„
funcþiile atunci c‚nd este corect montat„ Ón ascensor.
5. Dac„ tipul reprezentativ de component„ de securitate
respect„ prevederile prezentei hot„r‚ri aplicabile acestuia,
organismul notificat trebuie s„ elibereze solicitantului un
certificat de examinare CS de tip.
Certificatul de examinare CS de tip trebuie s„ conþin„:
a) denumirea ∫i sediul produc„torului de componente de
securitate;
b) concluziile examin„rii;
c) condiþiile pentru valabilitatea acestui certificat;
d) date speciale necesare identific„rii tipului aprobat.
Ministerul Industriei ∫i Resurselor, ISCIR ∫i alte organisme notificate pot obþine, la cerere, o copie de pe certificatul de examinare CS de tip, o copie de pe dosarul
tehnic de fabricaþie ∫i rapoarte ale examin„rilor, calculelor
∫i Óncerc„rilor efectuate. Dac„ organismul notificat refuz„
unui produc„tor certificarea unui tip, acesta trebuie s„ justifice detaliat solicitantului refuzul. Œn situaþia Ón care i se
refuz„ unui produc„tor de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanþa
judec„toreasc„ competent„, Ón condiþiile legii.
6. Produc„torul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ informeze organismul notificat care deþine documentaþia referitoare la
certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modific„rilor, chiar ∫i de natur„ minor„, pe care le-a efectuat
sau intenþioneaz„ s„ le efectueze la componenta de securitate aprobat„, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate Ón dosarul tehnic de fabricaþie original, prev„zut la
pct. 3.1.
Organismul notificat trebuie s„ examineze modific„rile ∫i
s„ informeze solicitantul dac„ certificatul de examinare CS
de tip r„m‚ne valabil. Dac„ organismul notificat consider„
necesar, poate fie s„ emit„ o completare la certificatul de
examinare CS de tip original, fie s„ cear„ Ónaintarea unei
noi solicit„ri pentru certificare.
7. Fiecare organism notificat trebuie s„ informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare
CS de tip emise ∫i complet„rile la acestea, precum ∫i referitor la certificatele de examinare CS de tip retrase.
Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, s„
comunice celorlalte organisme notificate informaþii relevante
privind certificatele de examinare CS de tip pe care le-a
retras.
8. Certificatele de examinare CS de tip, dosarele ∫i
corespondenþa Ón leg„tur„ cu procedurile de examinare CS
de tip trebuie redactate sau traduse Ón limba rom‚n„.
9. Produc„torul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ p„streze Ómpreun„
cu dosarul tehnic de fabricaþie copiile de pe certificatele de
examinare CS de tip emise ∫i de pe complet„rile la acestea o perioad„ de 10 ani de la data fabric„rii ultimei componente de securitate.
Œn situaþia Ón care nici produc„torul de componente de
securitate ∫i nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au
sediul Ón Rom‚nia, obligaþia de a deþine ∫i de a pune la
dispoziþie organelor de control, la cerere, documentaþia tehnic„ revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaþ„
a componentei de siguranþ„.
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B. Examinarea CS de tip pentru ascensoare
1. Examinarea CS de tip este acea parte a procedurii
prin care un organism notificat constat„ ∫i atest„ faptul c„
un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este
posibil„ o extindere sau o variaþie, conform art. 9 alin. (3)
al prezentei hot„r‚ri, satisface cerinþele acesteia
2. Cererea pentru efectuarea examin„rii CS de tip se
Ónainteaz„ de c„tre montatorul ascensorului unui organism
notificat ales de acesta.
2.1. Cererea pentru examinarea CS de tip trebuie s„
cuprind„ urm„toarele:
a) numele ∫i sediul montatorului ascensorului;
b) o declaraþie scris„ potrivit c„reia aceea∫i cerere nu a
mai fost Ónaintat„ nici unui alt organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaþie prev„zut la pct. 3.1;
d) detalii privind locul unde poate fi examinat ascensorul
model; ascensorul model supus examin„rii trebuie s„
includ„ p„rþile terminale ∫i s„ poat„ deservi cel puþin trei
niveluri (sus, intermediar ∫i jos).
3. Dosarul tehnic de fabricaþie trebuie s„ permit„ evaluarea conformit„þii ascensorului cu prevederile prezentei
hot„r‚ri, Ónþelegerea proiectului ∫i a funcþion„rii
ascensorului.
3.1. Œn m„sura Ón care este necesar pentru evaluarea
conformit„þii, dosarul tehnic de fabricaþie trebuie s„
cuprind„ urm„toarele:
a) o descriere general„ a modelului reprezentativ de
ascensor ∫i s„ indice Ón mod clar toate extinderile sau
variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor
care este supus examin„rii conform art. 9 alin. (3) al prezentei hot„r‚ri;
b) desene de execuþie ∫i planuri de fabricaþie sau diagrame;
c) cerinþele esenþiale luate Ón considerare ∫i soluþiile
adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele
armonizate;
d) o copie de pe declaraþia de conformitate CS a componentei de securitate utilizate de produc„torul
ascensorului;
e) rezultatele oric„ror Óncerc„ri sau calcule efectuate
sau subcontractate de c„tre produc„tor;
f) un exemplar al manualului de instrucþiuni al
ascensorului;
g) m„surile luate Ón faza de montare, pentru a asigura
c„ producþia de serie de ascensoare este conform„ cu
prevederile prezentei hot„r‚ri.
4. Organismul notificat are urm„toarele obligaþii:
a) s„ examineze dosarul tehnic de fabricaþie, pentru a
evalua Ón ce m„sur„ pot fi Óndeplinite obiectivele dorite;
b) s„ examineze modelul reprezentativ de ascensor
pentru a verifica dac„ acesta a fost fabricat conform documentaþiei tehnice;
c) s„ efectueze sau s„ solicite efectuarea examin„rilor
corespunz„toare ∫i a Óncerc„rilor necesare pentru a verifica
dac„ soluþiile adoptate de montatorul ascensorului respect„
cerinþele prezentei hot„r‚ri ∫i permit ascensorului s„ fie
conform acestor cerinþe.
5. Dac„ ascensorul model respect„ prevederile prezentei
hot„r‚ri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie s„
elibereze solicitantului un certificat de examinare CS de tip.
Certificatul de examinare CS de tip trebuie s„ conþin„:
a) denumirea ∫i sediul montatorului ascensorului;
b) concluziile examin„rii;
c) condiþiile pentru valabilitatea acestui certificat;
d) date speciale necesare identific„rii tipului aprobat.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 220/2.IV.2002

Ministerul Industriei ∫i Resurselor, ISCIR ∫i alte organisme notificate pot obþine, la cerere, o copie de pe certificatul de examinare CS de tip, o copie de pe documentaþia
tehnic„ ∫i rapoarte ale examin„rilor, calculelor ∫i Óncerc„rilor
efectuate. Dac„ organismul notificat refuz„ unui produc„tor
certificarea unui tip, acesta trebuie s„ justifice detaliat solicitantului refuzul. Œn situaþia Ón care i se refuz„ unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face
apel la instanþa judec„toreasc„ competent„, Ón condiþiile
legii.
6. Montatorul ascensorului trebuie s„ informeze organismul notificat care deþine documentaþia referitoare la certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modific„rilor,
chiar ∫i de natur„ minor„, pe care le-a efectuat sau
intenþioneaz„ s„ le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv
noi extinderi sau variante nespecificate Ón dosarul tehnic de
fabricaþie original, conform pct. 3.1.
Organismul notificat trebuie s„ examineze modific„rile ∫i
s„ informeze solicitantul dac„ certificatul de examinare CS
de tip r„m‚ne valabil. Dac„ organismul notificat consider„

necesar, poate fie s„ emit„ o completare la certificatul de
examinare CS de tip original, fie s„ cear„ Ónaintarea unei
noi solicit„ri pentru certificare.
7. Fiecare organism notificat trebuie s„ informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare
CS de tip emise ∫i complet„rile la acestea, precum ∫i referitor la certificatele de examinare CS de tip retrase.
Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, s„
comunice celorlalte organisme notificate informaþii relevante
privind certificatele de examinare CS de tip pe care le-a
retras.
8. Certificatele de examinare CS de tip, dosarele ∫i
corespondenþa Ón leg„tur„ cu procedurile de examinare CS
de tip trebuie redactate sau traduse Ón limba rom‚n„.
9. Montatorul ascensorului trebuie s„ p„streze Ómpreun„
cu dosarul tehnic de fabricaþie copiile de pe certificatele de
examinare CS de tip emise ∫i de pe complet„rile la acestea o perioad„ de cel puþin 10 ani de la data fabric„rii ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de
ascensor.
ANEXA Nr. 5

CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFIC√RI

(Modulul C)
1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii
prin care produc„torul componentelor de securitate sau
reprezentantul autorizat al acestuia asigur„ ∫i declar„ c„
componentele de securitate sunt conforme tipului descris Ón
certificatul de examinare CS de tip ∫i totodat„ asigur„ ∫i
declar„ c„ satisfac cerinþele prezentei hot„r‚ri aplicabile
acestora, ∫i vor permite ascensorului, Ón care sunt montate
corect, s„ satisfac„ cerinþele esenþiale ale prezentei
hot„r‚ri. Produc„torul componentelor de securitate sau
reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ aplice marcajul CS pe fiecare component„ de securitate ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS.
2. Produc„torul componentelor de securitate trebuie s„
ia toate m„surile necesare pentru a garanta c„ procesul de
fabricaþie asigur„ conformitatea componentelor de securitate
fabricate cu tipul, a∫a cum este descris Ón certificatul de
examinare CS de tip, ∫i cu cerinþele prezentei hot„r‚ri aplicabile acestora.
3. Produc„torul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ p„streze o copie
de pe declaraþia de conformitate CS pentru o perioad„ de
10 ani de la data fabric„rii ultimei componente de securitate.
4. Organismul notificat ales de produc„tor trebuie s„
efectueze sau s„ solicite s„ se efectueze verific„ri pe o

component„ de securitate la intervale stabilite Ón mod aleatoriu. Trebuie s„ se examineze un e∫antion adecvat dintre
componentele de securitate finite, prelevat de c„tre organismul notificat, ∫i trebuie s„ se efectueze Óncerc„rile
corespunz„toare prev„zute Ón standardele menþionate la
art. 6 alin. (3) al prezentei hot„r‚ri sau Óncerc„ri cu efect
echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de
fabricaþie cu cerinþele prezentei hot„r‚ri. Œn cazurile Ón care
una sau mai multe dintre componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie s„ ia
m„surile necesare.
Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea
acestei proceduri trebuie s„ convin„ de comun acord asupra elementelor care trebuie luate Ón considerare atunci
c‚nd verific„ componentele de securitate, þin‚nd seama de
caracteristicile esenþiale ale componentelor de securitate
prev„zute Ón anexa nr. 1.
Œn cursul procesului de fabricaþie produc„torul trebuie s„
aplice num„rul de identificare a organismului notificat, sub
responsabilitatea acestui organism.
5. Documentaþia ∫i corespondenþa referitoare la procedurile pentru verific„rile la intervale stabilite Ón mod aleatoriu,
prev„zute la pct. 4, trebuie redactate sau traduse Ón limba
rom‚n„.
ANEXA Nr. 6

ASIGURAREA CALIT√ÞII PRODUSULUI

(Modulul E)
1. Asigurarea calit„þii produsului este procedura prin care
produc„torul de componente de securitate, care
Óndepline∫te prevederile pct. 2, asigur„ ∫i declar„ c„ componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris Ón
certificatul de examinare CS de tip ∫i satisfac cerinþele din
prezenta hot„r‚re, aplicabile acestora, ∫i totodat„ asigur„ ∫i

declar„ c„ componenta de securitatea va permite ascensorului, Ón care este montat„ corect, s„ satisfac„ cerinþele
prezentei hot„r‚ri. Produc„torul componentei de securitate
sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ aplice
marcajul CS pe fiecare component„ de securitate ∫i s„
Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 220/2.IV.2002
Marcajul CS trebuie s„ fie Ónsoþit de num„rul de identificare a organismului notificat care r„spunde de supraveghere, conform prevederilor pct. 4.
2. Pentru inspecþia final„ ∫i Óncercarea componentei de
securitate produc„torul trebuie s„ aplice un sistem al calit„þii
aprobat, conform prevederilor pct. 3, care trebuie s„ fie
supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul calit„þii
3.1. Produc„torul componentei de securitate solicit„ unui
organism notificat, ales de c„tre acesta, evaluarea propriului sistem al calit„þii pentru componentele de securitate
care fac obiectul evalu„rii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului calit„þii trebuie
s„ cuprind„:
a) toate informaþiile necesare pentru componentele de
securitate avute Ón vedere;
b) documentaþia privind sistemul calit„þii;
c) documentaþia tehnic„ a componentelor de securitate
aprobate ∫i un exemplar al certificatului de examinare CS
de tip.
3.2. Œn cadrul sistemului calit„þii se efectueaz„ examinarea fiec„rei componente de securitate ∫i se efectueaz„
Óncerc„rile corespunz„toare, prev„zute Ón standardul sau
standardele menþionate la art. 6 al prezentei hot„r‚ri, sau
Óncerc„ri cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerinþele esenþiale ale
prezentei hot„r‚ri.
Toate elementele, cerinþele ∫i deciziile adoptate de c„tre
produc„torul componentelor de securitate trebuie s„ fie
reunite Óntr-o documentaþie sistematic„ ∫i ordonat„ sub
form„ de m„suri, proceduri ∫i instrucþiuni scrise.
Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„ asigure o
Ónþelegere uniform„ a programelor, planurilor, manualelor ∫i
Ónregistr„rilor privind calitatea.
3.2.1. Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„
conþin„, Ón special, o descriere adecvat„ a urm„toarelor:
a) obiectivele privind calitatea;
b) structura organizatoric„ a Óntreprinderii, responsabilit„þile ∫i atribuþiile conducerii Óntreprinderii Ón ceea ce
prive∫te calitatea componentelor de securitate;
c) examin„rile ∫i Óncerc„rile care vor fi efectuate dup„
fabricaþie;
d) mijloacele de verificare a funcþion„rii efective a sistemului calit„þii;
e) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie ∫i rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.
3.3. Organismul notificat trebuie s„ evalueze sistemul
calit„þii pentru a stabili dac„ acesta Óndepline∫te cerinþele
menþionate la pct. 3.2. Aceasta trebuie s„ presupun„ conformitatea cu cerinþele standardului rom‚n SR EN ISO
9003:1994, completat, dac„ este necesar, pentru a þine
seama de caracteristicile specifice ale componentelor de
securitate.
3.3.1. Echipa de audit trebuie s„ aib„ cel puþin un
membru cu experienþ„ Ón evaluarea tehnologiei ascensorului avut Ón vedere. Procedura de evaluare trebuie s„
includ„ o inspecþie la locurile de fabricaþie ale produc„torului componentelor de securitate.
3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie s„ fie adus„ la
cuno∫tinþ„ produc„torului componentelor de securitate.
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Aceasta trebuie s„ conþin„ concluziile evalu„rii ∫i decizia
motivat„ privind evaluarea.
3.4. Produc„torul componentelor de securitate se angajeaz„ s„ Óndeplineasc„ obligaþiile care decurg din sistemul
calit„þii, a∫a cum a fost aprobat, ∫i s„ menþin„ acest sistem la un nivel corespunz„tor ∫i eficient.
3.4.1. Produc„torul componentelor de securitate sau
reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ informeze
organismul notificat care a aprobat sistemul calit„þii asupra
oric„rei intenþii de actualizare a acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie s„ evalueze modific„rile propuse ∫i s„ decid„ dac„ sistemul calit„þii modificat
satisface Ón continuare cerinþele prev„zute la pct. 3.2 sau
dac„ este necesar„ o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia de evaluare motivat„, care conþine concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„ produc„torului
componentelor de securitate.
4. Supravegherea sub r„spunderea unui organism
notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calit„þii este acela
de a asigura c„ produc„torul componentelor de securitate
Ó∫i Óndepline∫te corect obligaþiile care decurg din sistemul
calit„þii aprobat.
4.2. Produc„torul componentelor de securitate trebuie s„
permit„ accesul organismului notificat pentru efectuarea
inspecþiei Ón incintele de control ∫i Óncercare ∫i pune la
dispoziþie acestuia toate informaþiile necesare ∫i Ón mod
special:
a) documentaþia privind sistemul calit„þii;
b) dosarul tehnic de fabricaþie;
c) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie ∫i rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat.
4.3. Organismul notificat trebuie s„ efectueze audituri
periodice pentru a asigura faptul c„ produc„torul componentelor de securitate menþine ∫i aplic„ sistemul calit„þii;
organismul notificat trebuie s„ emit„ pentru produc„torul
componentelor de securitate un raport de audit.
4.4. Suplimentar faþ„ de auditurile periodice prev„zute la
pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecþii inopinate
la locurile unde sunt fabricate componentele de securitate.
Œn timpul acestor inspecþii organismul notificat are dreptul
s„ efectueze sau s„ solicite s„ se efectueze Óncerc„ri pentru verificarea funcþion„rii corecte a sistemului calit„þii, dac„
se consider„ necesar. Organismul notificat pred„
produc„torului componentelor de securitate un raport al
inspecþiei ∫i, dac„ s-a efectuat o Óncercare, un raport de
Óncercare.
5. Produc„torul componentelor de securitate trebuie s„
deþin„ ∫i s„ pun„ la dispoziþie organelor de control, la
cerere, pentru o perioad„ de 10 ani de la data fabric„rii
ultimei componente de securitate, urm„toarele documente:
a) documentaþia menþionat„ la pct. 3.1.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calit„þii,
prev„zute la pct. 3.4.1;
c) deciziile ∫i rapoartele organismului notificat, prev„zute
la pct. 3.4, 4.3 ∫i 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie s„ comunice celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la aprob„rile
privind sistemul calit„þii, care au fost emise sau retrase.
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ANEXA Nr. 7
ASIGURAREA

CALIT√ÞII

(Modulul H)
1. Asigurarea calit„þii este procedura prin care
produc„torul componentelor de securitate, care Óndepline∫te
obligaþiile prev„zute la pct. 2, asigur„ ∫i declar„ c„ componentele de securitate supuse evalu„rii sunt conforme cu
cerinþele esenþiale din prezenta hot„r‚re aplicabile acestora.
Produc„torul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ aplice marcajul CS pe
fiecare component„ de securitate ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón
scris o declaraþie de conformitate CS. Marcajul CS trebuie
s„ fie Ónsoþit de num„rul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor
pct. 4.
2. Produc„torul trebuie s„ aplice un sistem al calit„þii
aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaþie, inspecþie ∫i
Óncercare final„ a componentelor de securitate, conform
prevederilor pct. 3; sistemul calit„þii aprobat este supus
supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul calit„þii
3.1. Produc„torul solicit„ unui organism notificat ales de
c„tre acesta evaluarea propriului sistem al calit„þii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului calit„þii trebuie s„ cuprind„:
a) toate informaþiile necesare pentru componentele de
securitate avute Ón vedere;
b) documentaþia privind sistemul calit„þii.
3.2. Sistemul calit„þii trebuie s„ asigure conformitatea
componentelor de securitate cu cerinþele prezentei hot„r‚ri,
aplicabile acestora, ∫i s„ permit„ ascensoarelor, Ón care au
fost corect montate, s„ satisfac„ acele cerinþe.
3.2.1. Toate elementele, cerinþele ∫i deciziile adoptate
de c„tre produc„tor trebuie s„ fie reunite Óntr-o documentaþie sistematic„ ∫i ordonat„ sub form„ de m„suri, proceduri ∫i instrucþiuni scrise. Documentaþia privind sistemul
calit„þii trebuie s„ permit„ o interpretare uniform„ a programelor, planurilor, manualelor ∫i Ónregistr„rilor privind
calitatea.
3.2.2. Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„
conþin„ o descriere adecvat„ a urm„toarelor:
a) obiectivele privind calitatea ∫i structura organizatoric„
a Óntreprinderii, responsabilit„þile ∫i atribuþiile conducerii
Óntreprinderii Ón ceea ce prive∫te proiectarea ∫i calitatea
componentelor de securitate;
b) specificaþiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate, ∫i, atunci c‚nd standardele
prev„zute la art. 6 al prezentei hot„r‚ri nu vor fi aplicate
integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura
Óndeplinirea cerinþelor esenþiale din prezenta hot„r‚re;
c) tehnicile de control ∫i verificare a proiectului, procesele ∫i acþiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea componentelor de siguranþ„ supuse evalu„rii;
d) procesul de fabricaþie corespunz„tor, tehnicile de control ∫i asigurare a calit„þii, precum ∫i procesele ∫i acþiunile
sistematice care vor fi utilizate;
e) examin„rile ∫i Óncerc„rile care vor fi efectuate Ónainte,
Ón timpul ∫i dup„ procesul de fabricaþie, precum ∫i frecvenþa cu care vor fi efectuate;
f) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat etc.;

g) mijloacele de urm„rire a realiz„rii calit„þii cerute Ón
ceea ce prive∫te proiectarea ∫i produsul Ón sine, precum ∫i
a funcþion„rii eficiente a sistemului calit„þii.
3.3. Organismul notificat trebuie s„ evalueze sistemul
calit„þii pentru a determina dac„ acesta satisface cerinþele
menþionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu
cerinþele standardului rom‚n SR EN ISO 9003:1994, completat, dac„ este necesar, pentru a þine seama de natura
specific„ a componentelor de securitate pentru care este
aplicat.
3.3.1. Echipa de audit trebuie s„ aib„ cel puþin un
membru cu experienþ„ Ón evaluarea tehnologiei ascensorului
avut Ón vedere. Procedura de evaluare trebuie s„ includ„ o
inspecþie la locul unde se fabric„ produsul respectiv.
3.3.2. Decizia de evaluare motivat„, care va conþine
concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„
produc„torului de componente de securitate.
3.4. Produc„torul de componente de securitate se angajeaz„ s„ Óndeplineasc„ obligaþiile care decurg din sistemul
calit„þii, a∫a cum a fost aprobat, ∫i s„ menþin„ acest sistem la un nivel corespunz„tor ∫i eficient.
3.4.1. Produc„torul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calit„þii asupra oric„rei intenþii de actualizare a
acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie s„ evalueze
modific„rile propuse ∫i s„ decid„ dac„ sistemul calit„þii
modificat satisface Ón continuare cerinþele prev„zute la
pct. 3.2 sau dac„ este necesar„ o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia de evaluare motivat„, care va conþine
concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„
produc„torului.
4. Supravegherea sub r„spunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calit„þii este acela
de a asigura c„ produc„torul Ó∫i Óndepline∫te corect
obligaþiile care decurg din sistemul calit„þii aprobat.
4.2. Produc„torul de componente de securitate trebuie
s„ permit„ accesul organismului notificat pentru efectuarea
inspecþiei Ón incintele de proiectare, producþie, inspecþie,
Óncercare ∫i depozitare a produselor ∫i trebuie s„ pun„ la
dispoziþie acestuia toate informaþiile necesare ∫i Ón mod
special:
a) documentaþia privind sistemul calit„þii;
b) Ónregistr„rile privind calitatea, prev„zute de faza de
proiectare a sistemului calit„þii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, ale Óncerc„rilor etc.;
c) Ónregistr„rile privind calitatea, prev„zute de faza de
producþie din sistemul calit„þii, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie s„ efectueze audituri
periodice pentru a asigura faptul c„ produc„torul componentelor de securitate menþine ∫i aplic„ sistemul calit„þii;
organismul notificat trebuie s„ emit„ pentru produc„torul de
componente de securitate un raport de audit.
4.4. Suplimentar faþ„ de auditurile periodice prev„zute la
pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecþii inopinate
la sediul produc„torului. Œn timpul acestor inspecþii organismul notificat are dreptul s„ efectueze sau s„ solicite s„ se
efectueze Óncerc„ri pentru verificarea funcþion„rii corecte a
sistemului calit„þii, dac„ se consider„ necesar. Organismul
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notificat trebuie s„ emit„ pentru produc„torul de componente de securitate un raport al inspecþiei ∫i, dac„ s-a
efectuat o Óncercare, un raport de Óncercare.
5. Produc„torul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie s„ deþin„ ∫i s„ pun„
la dispoziþie organelor de control, la cerere, pentru o perioad„ de 10 ani de la data fabric„rii ultimei componente de
siguranþ„, urm„toarele documente:
a) documentaþia menþionat„ la pct. 3.1.1 lit. b);
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b) documentele de actualizare a sistemului calit„þii,
prev„zute la pct. 3.4.1;
c) deciziile ∫i rapoartele organismului notificat, prev„zute
la pct. 3.4, 4.3 ∫i 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie s„ comunice celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la aprob„rile
privind sistemul calit„þii, care au fost emise sau retrase.
7. Toate dosarele ∫i corespondenþa referitoare la procedurile de asigurare a calit„þii trebuie redactate sau traduse
Ón limba rom‚n„.

ANEXA Nr. 8
INSPECÞIA FINAL√

1. Inspecþia final„ este procedura prin care montatorul
ascensorului, care Óndepline∫te obligaþiile prev„zute la
pct. 2, asigur„ ∫i declar„ c„ ascensorul care a fost introdus pe piaþ„ satisface cerinþele din prezenta hot„r‚re.
Montatorul ascensorului trebuie s„ aplice marcajul CS Ón
cabina fiec„rui ascensor, conform prevederilor din anexa
nr. 2 pct. 5, ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de
conformitate CS.
2. Montatorul ascensorului trebuie s„ ia toate m„surile
necesare pentru a asigura c„ ascensorul care a fost introdus pe piaþ„ este conform cu ascensorul model, descris Ón
certificatul de examinare CS de tip, ∫i conform cerinþelor
esenþiale de s„n„tate ∫i de securitate aplicabile acestuia.
3. Montatorul ascensorului trebuie s„ p„streze o copie
de pe declaraþia de conformitate CS ∫i de pe certificatul de
inspecþie final„, menþionat la pct. 6, timp de 10 ani de la
data la care ascensorul a fost introdus pe piaþ„.
4. Un organism notificat, ales de montatorul ascensorului, trebuie s„ efectueze sau s„ solicite efectuarea
inspecþiei finale a ascensorului care va fi introdus pe piaþ„.
Trebuie efectuate Óncerc„rile ∫i examin„rile corespunz„toare
definite Ón standardele aplicabile, prev„zute la art. 6 din
prezenta hot„r‚re, sau Óncerc„ri cu efect echivalent, pentru
a asigura conformitatea ascensorului cu cerinþele prev„zute
Ón aceasta.
Aceste verific„ri ∫i Óncerc„ri trebuie s„ acopere Ón
special:
a) examinarea documentaþiei, pentru a verifica dac„
ascensorul este conform cu modelul aprobat Ón conformitate
cu anexa nr. 5;
b) funcþionarea ascensorului at‚t Ón gol, c‚t ∫i la sarcin„
maxim„, pentru a se asigura c„ montarea ∫i funcþionarea
componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de
curs„, dispozitive de blocare etc.);
c) funcþionarea ascensorului la sarcin„ maxim„ ∫i Ón gol,
pentru a se asigura de funcþionarea corect„ a componentelor de securitate, Ón cazul Óntreruperii furniz„rii energiei;

d) o Óncercare static„ cu o sarcin„ egal„ cu de 1,25 ori
sarcina nominal„. Sarcina nominal„ trebuie s„ fie cea
prev„zut„ Ón anexa nr. 2 la pct. 5.
Dup„ aceste Óncerc„ri organismul notificat trebuie s„
verifice dac„ nu a ap„rut nici o deformare sau deteriorare
care ar putea periclita utilizarea Ón condiþii de siguranþ„ a
ascensorului.
5. Organismul notificat trebuie s„ primeasc„ urm„toarele
documente:
a) desenul de ansamblu general al ascensorului;
b) planurile ∫i diagramele necesare pentru inspecþia
final„, Ón special diagramele circuitelor de comand„;
c) un exemplar al manualului de instrucþiuni prev„zut Ón
anexa nr. 2 la pct. 6.2.
Organismul notificat poate s„ nu cear„ planuri detaliate
sau informaþii precise, care nu sunt necesare pentru verificarea conformit„þii ascensorului care urmeaz„ s„ fie introdus pe piaþ„ cu ascensorul model descris Ón declaraþia
pentru examinarea CS de tip.
6. Dac„ ascensorul satisface prevederile prezentei
hot„r‚ri, organismul notificat trebuie s„ aplice sau s„
impun„ aplicarea num„rului s„u de identificare l‚ng„ marcajul CS, Ón conformitate cu anexa nr. 3, ∫i trebuie s„
Óntocmeasc„ un certificat de inspecþie final„ Ón care s„
menþioneze verific„rile ∫i Óncerc„rile efectuate.
Organismul notificat trebuie s„ completeze paginile
corespunz„toare din registrul prev„zut Ón anexa nr. 2 la
pct. 6.2 lit. b).
Dac„ organismul notificat refuz„ s„ emit„ certificatul
pentru inspecþia final„, acesta trebuie s„ menþioneze detaliat motivele refuzului ∫i s„ recomande mijloacele prin care
se poate obþine acceptarea. Dac„ montatorul ascensorului
solicit„ din nou efectuarea inspecþiei finale, acesta trebuie
s„ Ónainteze solicitarea aceluia∫i organism notificat.
7. Certificatul pentru inspecþia final„, dosarele ∫i corespondenþa referitoare la procedurile de acceptare vor fi
Óntocmite sau traduse Ón limba rom‚n„.
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ANEXA Nr. 9
ASIGURAREA CALIT√ÞII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE

(Modulul E)
1. Asigurarea calit„þii produsului pentru ascensoare este
procedura prin care montatorul unui ascensor, care Óndepline∫te prevederile pct. 2, asigur„ ∫i declar„ c„ ascensoarele montate sunt conforme cu tipul descris Ón certificatul
de examinare CS de tip ∫i satisfac cerinþele din prezenta
hot„r‚re aplicabile acestora. Montatorul ascensorului trebuie
s„ aplice marcajul CS pe fiecare ascensor ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS. Marcajul
CS trebuie s„ fie Ónsoþit de num„rul de identificare a organismului notificat care r„spunde de supraveghere conform
prevederilor pct. 4.
2. Pentru inspecþia final„ ∫i Óncercarea ascensorului
montatorul ascensorului trebuie s„ aplice un sistem al
calit„þii aprobat conform prevederilor pct. 3, iar sistemul
calit„þii trebuie s„ fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul calit„þii
3.1. Montatorul ascensorului solicit„ unui organism notificat ales de c„tre acesta evaluarea sistemului calit„þii pentru
ascensoarele care fac obiectul evalu„rii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului calit„þii trebuie s„ cuprind„:
a) toate informaþiile necesare pentru ascensoarele avute
Ón vedere;
b) documentaþia privind sistemul calit„þii;
c) documentaþia tehnic„ a ascensoarelor aprobate ∫i un
exemplar al fiec„rui certificat de examinare CS de tip.
3.2. Œn cadrul sistemului calit„þii se efectueaz„ examinarea fiec„rui ascensor ∫i Óncerc„rile corespunz„toare
prev„zute Ón standardul sau standardele ce confer„ prezumþia de conformitate cu cerinþele esenþiale sau Óncerc„ri
cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea ascensorului cu cerinþele esenþiale prev„zute Ón prezenta hot„r‚re.
Toate elementele, cerinþele ∫i deciziile adoptate de c„tre
montatorul ascensorului trebuie s„ fie reunite Óntr-o documentaþie sistematic„ ∫i ordonat„ sub form„ de m„suri, proceduri ∫i instrucþiuni scrise. Documentaþia privind sistemul
calit„þii trebuie s„ asigure o Ónþelegere uniform„ a programelor, planurilor, manualelor ∫i Ónregistr„rilor privind
calitatea.
3.2.1. Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„
conþin„, Ón special, o descriere adecvat„ a urm„toarelor:
a) obiectivele privind calitatea;
b) structura organizatoric„ a Óntreprinderii, responsabilit„þile ∫i atribuþiile conducerii Óntreprinderii Ón ceea ce
prive∫te calitatea ascensoarelor;
c) examin„rile ∫i Óncerc„rile care vor fi efectuate Ónainte
de introducerea pe piaþ„, incluz‚nd Ón cele din urm„
Óncerc„rile prev„zute la pct. 4.2 lit. c);
d) mijloacele de verificare a funcþion„rii efective a sistemului calit„þii;
e) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat.
3.3. Organismul notificat trebuie s„ evalueze sistemul
calit„þii pentru a stabili dac„ acesta Óndepline∫te cerinþele
menþionate la pct. 3.2. Aceasta trebuie s„ presupun„ conformitatea cu cerinþele standardului rom‚n SR EN ISO
9003:1994, completat, dac„ este necesar, pentru a þine
seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.

3.3.1. Echipa de audit trebuie s„ aib„ cel puþin un
membru cu experienþ„ Ón evaluarea tehnologiei ascensorului
avut Ón vedere. Procedura de evaluare trebuie s„ includ„ o
inspecþie la montatorul ascensorului ∫i la locul unde se
monteaz„ ascensorul.
3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie s„ fie adus„ la
cuno∫tinþ„ montatorului de ascensoare. Aceasta trebuie s„
conþin„ concluziile evalu„rii ∫i decizia de evaluare motivat„.
3.4. Montatorul ascensorului se angajeaz„ s„ Óndeplineasc„ obligaþiile care decurg din sistemul calit„þii, a∫a
cum a fost aprobat, ∫i s„ menþin„ acest sistem la un nivel
corespunz„tor ∫i eficient.
3.4.1. Montatorul ascensorului trebuie s„ informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calit„þii asupra
oric„rei intenþii de actualizare a acestui sistem.
3.4.2. Organismul notificat trebuie s„ evalueze
modific„rile propuse ∫i s„ decid„ dac„ sistemul calit„þii
modificat satisface Ón continuare cerinþele prev„zute la
pct. 3.2 sau dac„ este necesar„ o reevaluare a acestuia.
3.4.3. Decizia de evaluare motivat„, care conþine concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„ montatorului
de ascensoare.
4. Supravegherea sub r„spunderea unui organism
notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calit„þii este acela
de a asigura c„ montatorul de ascensoare Ó∫i Óndepline∫te
corect obligaþiile care decurg din sistemul calit„þii aprobat.
4.2. Montatorul de ascensoare trebuie s„ permit„ accesul organismului notificat, pentru efectuarea inspecþiei Ón
incintele de control ∫i Óncercare, ∫i s„ pun„ la dispoziþie
acestuia toate informaþiile necesare ∫i Ón mod special:
a) documentaþia privind sistemul calit„þii;
b) dosarul tehnic de fabricaþie;
c) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
4.3. Organismul notificat trebuie s„ efectueze audituri
periodice pentru a asigura faptul c„ montatorul de ascensoare menþine ∫i aplic„ sistemul calit„þii; organismul notificat trebuie s„ emit„ montatorului de ascensoare un raport
de audit.
4.4. Suplimentar faþ„ de auditurile periodice prev„zute la
pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecþii inopinate
la locurile unde sunt montate ascensoarele. Œn timpul acestor inspecþii organismul notificat are dreptul s„ efectueze
sau s„ solicite s„ se efectueze Óncerc„ri pentru verificarea
funcþion„rii corecte a sistemului calit„þii, dac„ se consider„
necesar. Organismul notificat pred„ produc„torului un raport
al inspecþiei ∫i, dac„ s-a efectuat o Óncercare, un raport de
Óncercare.
5. Montatorul ascensorului trebuie s„ deþin„ ∫i s„ pun„
la dispoziþie organelor de control, la cerere, pentru o perioad„ de 10 ani de la data fabric„rii ultimului ascensor,
urm„toarele documente:
a) documentaþia menþionat„ la pct. 3.1.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calit„þii,
prev„zute la pct. 3.4.1;
c) deciziile ∫i rapoartele organismului notificat, prev„zute
la pct. 3.4.3, 4.3 ∫i 4.4.
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6. Fiecare organism notificat trebuie s„ comunice
celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la
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aprob„rile privind sistemul calit„þii care au fost emise
sau retrase.

ANEXA Nr. 10
ASIGURAREA CALIT√ÞII PRODUCÞIEI

(Modul D)
1. Asigurarea calit„þii producþiei reprezint„ acea parte a
procedurii prin care montatorul unui ascensor, care satisface obligaþiile care Ói revin conform prevederilor pct. 2,
asigur„ ∫i declar„ c„ ascensoarele satisfac cerinþele din
prezenta hot„r‚re care le sunt aplicabile. Montatorul
ascensorului trebuie s„ aplice marcajul CS pe fiecare
ascensor ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de conformitate CS.
Marcajul CS trebuie s„ fie Ónsoþit de num„rul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea
conform prevederilor pct. 4.
2. Montatorul ascensorului trebuie s„ aplice un sistem al
calit„þii aprobat pentru producþia, montarea, inspecþia final„
∫i Óncerc„rile ascensorului, conform prevederilor pct. 3. De
asemenea, sistemul calit„þii trebuie supus supravegherii
conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul calit„þii
3.1. Montatorul unui ascensor trebuie s„ solicite unui
organism notificat ales de c„tre acesta evaluarea propriului
sistem al calit„þii.
Cererea pentru evaluarea sistemului calit„þii trebuie s„
cuprind„:
a) toate informaþiile relevante despre ascensoare;
b) documentaþia privind sistemul calit„þii;
c) documentaþia tehnic„ a tipului aprobat ∫i o copie de
pe certificatul de examinare CS de tip.
3.2. Sistemul calit„þii trebuie s„ asigure conformitatea
ascensoarelor cu cerinþele din prezenta hot„r‚re care le
sunt aplicabile.
Toate elementele, cerinþele ∫i dispoziþiile adoptate de
montatorul ascensorului trebuie s„ fie reunite Óntr-o documentaþie sistematic„ ∫i ordonat„ sub form„ de m„suri, proceduri ∫i instrucþiuni scrise. Documentaþia privind sistemul
calit„þii trebuie s„ permit„ o interpretare uniform„ a programelor, planurilor, manualelor ∫i Ónregistr„rilor privind
calitatea.
Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„ conþin„,
Ón special, o descriere adecvat„ a urm„toarelor:
a) obiectivele privind calitatea ∫i structura organizatoric„, responsabilit„þile ∫i atribuþiile conducerii legate de
calitatea ascensoarelor;
b) procesul de fabricaþie, tehnicile de control ∫i de asigurare a calit„þii, precum ∫i tehnicile, procesele ∫i m„surile
sistematice care vor fi utilizate;
c) examin„rile ∫i Óncerc„rile care vor fi efectuate Ónainte,
Ón timpul ∫i dup„ montare; aceste Óncerc„ri trebuie s„
cuprind„ cel puþin Óncerc„rile prev„zute Ón anexa nr. 9 la
pct. 4.2 lit. c);
d) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind calificarea personalului utilizat etc.;
e) mijloacele de monitorizare a realiz„rii calit„þii cerute
ascensorului ∫i funcþionarea eficient„ a sistemului calit„þii.
3.3. Organismul notificat trebuie s„ evalueze sistemul
calit„þii pentru a stabili dac„ satisface cerinþele prev„zute la

pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinþe
privind asigurarea calit„þii, care aplic„ standardul SR EN
ISO 9002:1994, completat, dac„ este necesar, pentru a
þine seama de natura specific„ a unui ascensor.
Echipa de audit trebuie s„ aib„ cel puþin un membru cu
experienþ„ Ón evaluarea tehnologiei ascensorului Ón cauz„.
Procedura de evaluare trebuie s„ includ„ o vizit„ de inspecþie la Óntreprinderea montatorului.
Decizia motivat„ a echipei de audit, care va cuprinde ∫i
concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„
montatorului ascensorului.
3.4. Montatorul ascensorului trebuie s„ se angajeze c„
Óndepline∫te obligaþiile ce decurg din sistemul calit„þii, a∫a
cum a fost aprobat, ∫i trebuie s„ se asigure c„ acesta
este menþinut la un nivel corespunz„tor ∫i eficient.
Montatorul ascensorului trebuie s„ informeze organismul
notificat care a aprobat sistemul calit„þii asupra oric„rei
intenþii de actualizare a acestui sistem.
Organismul notificat trebuie s„ evalueze modific„rile propuse ∫i s„ decid„ dac„ sistemul calit„þii modificat va mai
satisface Ón continuare cerinþele prev„zute la pct. 3.2 sau
dac„ este necesar„ o reevaluare a acestuia.
Decizia motivat„ a echipei de audit, care va cuprinde ∫i
concluziile evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„ montatorului de ascensoare.
4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului
notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calit„þii este acela
de a asigura c„ montatorul de ascensoare Óndepline∫te Ón
totalitate obligaþiile care Ói revin din sistemul calit„þii
aprobat.
4.2. Montatorul de ascensoare trebuie s„ permit„ accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecþii la
locurile de fabricaþie, control, asamblare, instalare, Óncerc„ri
∫i depozitare ∫i trebuie s„ pun„ la dispoziþie acestuia toate
informaþiile necesare, Ón special:
a) documentaþia privind sistemul calit„þii;
b) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie s„ efectueze periodic
audituri pentru a asigura c„ montatorul de ascensoare
menþine ∫i aplic„ sistemul calit„þii ∫i trebuie s„ emit„ montatorului de ascensoare un raport de audit.
4.4. Suplimentar faþ„ de auditurile periodice prev„zute la
pct. 4.3, organismul notificat poate efectua vizite inopinate
la sediul montatorului de ascensoare. Œn timpul unor astfel
de vizite organismul notificat are dreptul s„ efectueze sau
s„ solicite s„ se efectueze Óncerc„ri pentru a verifica dac„
sistemul calit„þii funcþioneaz„ corect, dac„ se consider„
necesar. Organismul notificat trebuie s„ predea montatorului
de ascensoare un raport al vizitei ∫i, dac„ s-a efectuat o
Óncercare, un raport de Óncercare.
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5. Montatorul ascensorului trebuie s„ p„streze ∫i s„
pun„ la dispoziþie organelor de control, la cerere, pentru o
perioad„ de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul ascensor, urm„toarele documente:
a) documentaþia menþionat„ la pct. 3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calit„þii,
prev„zute la pct. 3.4;

c) deciziile ∫i rapoartele organismului notificat, prev„zute
la pct. 3.4 ultimul alineat, respectiv la pct. 4.3 ∫i 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie s„ comunice celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la certificatele
privind sistemul calit„þii, care au fost emise sau retrase.
7. Documentaþia ∫i corespondenþa referitoare la procedurile pentru asigurarea calit„þii trebuie Óntocmite sau traduse Ón limba rom‚n„.
ANEXA Nr. 11

ASIGURAREA CALIT√ÞII PENTRU ASCENSOARE

(Modulul H)
1. Asigurarea calit„þii pentru ascensoare este procedura
prin care montatorul de ascensoare, care Óndepline∫te
obligaþiile prev„zute la pct. 2, asigur„ ∫i declar„ c„ ascensoarele supuse evalu„rii sunt conforme cu cerinþele
esenþiale din prezenta hot„r‚re, aplicabile acestora.
Montatorul de ascensoare trebuie s„ aplice marcajul CS pe
fiecare ascensor ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón scris o declaraþie de
conformitate CS. Marcajul CS trebuie s„ fie Ónsoþit de
num„rul de identificare a organismului notificat responsabil
pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4.
2. Montatorul de ascensoare trebuie s„ aplice un sistem
al calit„þii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaþie,
asamblare, montare ∫i inspecþie final„ a ascensoarelor,
conform prevederilor pct. 3; sistemul calit„þii aprobat este
supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.
3. Sistemul calit„þii
3.1. Montatorul de ascensoare solicit„ unui organism
notificat ales de c„tre acesta evaluarea propriului sistem al
calit„þii.
3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului calit„þii trebuie s„ cuprind„:
a) toate informaþiile necesare pentru ascensoare, Ón special informaþii care ajut„ la Ónþelegerea leg„turii care exist„
Óntre proiect ∫i funcþionarea ascensorului ∫i care ajut„ la
evaluarea conformit„þii cu cerinþele esenþiale ale prezentei
hot„r‚ri;
b) documentaþia privind sistemul calit„þii.
3.2. Sistemul calit„þii trebuie s„ asigure conformitatea
ascensoarelor cu cerinþele prezentei hot„r‚ri aplicabile
acestora.
3.2.1. Toate elementele, cerinþele ∫i deciziile adoptate
de c„tre montatorul ascensorului trebuie s„ fie reunite
Óntr-o documentaþie sistematic„ ∫i ordonat„ sub form„ de
m„suri, proceduri ∫i instrucþiuni scrise. Documentaþia privind
sistemul calit„þii trebuie s„ permit„ o interpretare uniform„
a programelor, planurilor, manualelor ∫i Ónregistr„rilor privind
calitatea.
3.2.2. Documentaþia privind sistemul calit„þii trebuie s„
conþin„ o descriere adecvat„ a urm„toarelor:
a) obiectivele privind calitatea ∫i structura organizatoric„
a Óntreprinderii, responsabilit„þille ∫i atribuþiile conducerii
Óntreprinderii Ón ceea ce prive∫te proiectarea ∫i calitatea
ascensoarelor;
b) specificaþiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate, ∫i, atunci c‚nd standardele
prev„zute la art. 6 al prezentei hot„r‚ri nu vor fi aplicate
integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura
Óndeplinirea cerinþelor din prezenta hot„r‚re;
c) tehnicile de control ∫i verificare a proiectului, procesele ∫i acþiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea ascensoarelor supuse evalu„rii;

d) procesul de fabricaþie corespunz„tor, tehnicile de control ∫i asigurare a calit„þii, precum ∫i procesele ∫i acþiunile
sistematice care vor fi utilizate;
e) tehnicile corespunz„toare de asamblare, montare ∫i
control al calit„þii, procesele ∫i acþiunile sistematice care vor
fi utilizate;
f) examin„rile ∫i Óncerc„rile care vor fi efectuate Ónainte
(inspectarea condiþiilor de montare: puþul ascensorului,
camera ma∫inii etc.), Ón timpul ∫i dup„ montare [inclusiv
p‚n„ la ultima Óncercare prev„zut„ Ón anexa nr. 1 la pct. 4
lit. b)];
g) Ónregistr„rile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de
inspecþie, rezultatele Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor,
rapoartele privind nivelul de calificare a personalului
implicat etc.;
h) mijloacele de urm„rire a realiz„rii calit„þii cerute Ón
ceea ce prive∫te proiectarea ∫i montajul, precum ∫i a
funcþion„rii eficiente a sistemului calit„þii.
3.3. Inspectarea proiectului
Atunci c‚nd proiectul nu este Ón totalitate conform standardelor armonizate, organismul notificat trebuie s„ constate
dac„ proiectul este conform prevederilor prezentei hot„r‚ri
∫i, Ón situaþia Ón care acesta este conform, emite un certificat CS de examinare a proiectului, indic‚nd durata de
valabilitate a certificatului ∫i detalii necesare pentru identificarea proiectului aprobat.
3.4. Evaluarea sistemului calit„þii
Organismul notificat trebuie s„ evalueze sistemul calit„þii
pentru a determina dac„ acesta satisface cerinþele
menþionate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu
cerinþele standardului rom‚n SR EN ISO 9003:1994, completat, dac„ este necesar, pentru a þine seama de caracteristicile specifice ascensoarelor pentru care este aplicat.
Echipa de audit trebuie s„ aib„ cel puþin un membru cu
experienþ„ Ón evaluarea tehnologiei ascensorului avut Ón
vedere. Procedura de evaluare trebuie s„ includ„ o
inspecþie la sediul montatorului ∫i la locul unde se
monteaz„ ascensorul respectiv.
Decizia de evaluare motivat„, care va conþine concluziile
evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„ montatorului de
ascensoare.
3.5. Montatorul de ascensoare se angajeaz„ s„ Óndeplineasc„ obligaþiile care decurg din sistemul calit„þii, a∫a
cum a fost aprobat, ∫i s„ menþin„ acest sistem la un nivel
corespunz„tor ∫i eficient.
Montatorul de ascensoare trebuie s„ informeze organismul notificat care a certificat sistemul calit„þii asupra
oric„rei intenþii de actualizare a acestui sistem.
Organismul notificat trebuie s„ evalueze modific„rile propuse ∫i s„ decid„ dac„ sistemul calit„þii modificat satisface
Ón continuare cerinþele prev„zute la pct. 3.2 sau dac„ este
necesar„ o reevaluare a acestuia.
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Decizia motivat„ de evaluare, care va conþine concluziile
evalu„rii, trebuie adus„ la cuno∫tinþ„ montatorului de
ascensoare.
4. Supravegherea sub r„spunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calit„þii este acela
de a asigura c„ montatorul de ascensoare Ó∫i Óndepline∫te
corect obligaþiile care decurg din sistemul calit„þii aprobat.
4.2. Montatorul de ascensoare trebuie s„ permit„ accesul organismului notificat, pentru efectuarea inspecþiei Ón
incintele de proiectare, producþie, asamblare, montare, inspecþie, Óncercare ∫i depozitare a produselor, ∫i trebuie s„
pun„ la dispoziþie acestuia toate informaþiile necesare ∫i Ón
mod special:
a) documentaþia privind sistemul calit„þii;
b) Ónregistr„rile privind calitatea, prev„zute de faza de
proiectare a sistemului calit„þii, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, Óncerc„rilor etc.;
c) Ónregistr„rile privind calitatea, prev„zute Ón acea parte
a sistemului, care se refer„ la acceptarea furnizorilor ∫i la
montare, cum ar fi: rapoartele de inspecþie, rezultatele
Óncerc„rilor, rezultatele etalon„rilor, rapoartele privind nivelul
de calificare a personalului implicat etc.
4.3. Organismul notificat trebuie s„ efectueze audituri
periodice pentru a asigura faptul c„ montatorul de ascensoare menþine ∫i aplic„ sistemul calit„þii; organismul trebuie
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s„ emit„ un raport de audit pentru montatorul de ascensoare.
4.4. Suplimentar faþ„ de auditurile periodice prev„zute la
pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecþii inopinate
la sediul montatorului sau la locul de montare a ascensorului. Œn timpul acestor inspecþii organismul notificat are
dreptul s„ efectueze sau s„ solicite s„ se efectueze
Óncerc„ri pentru verificarea funcþion„rii corecte a sistemului
calit„þii, dac„ se consider„ necesar. Organismul notificat
trebuie s„ emit„ pentru montatorul de ascensoare un
raport al inspecþiei ∫i, dac„ s-a efectuat o Óncercare, un
raport de Óncercare.
5. Montatorul de ascensoare trebuie s„ deþin„ ∫i s„
pun„ la dispoziþie organelor de control, la cerere, pentru o
perioad„ de 10 ani de la data introducerii pe piaþ„ a
ascensorului, urm„toarele documente:
a) documentaþia menþionat„ la pct. 3.1.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calit„þii,
prev„zute la pct. 3.5;
c) deciziile ∫i rapoartele organismului notificat, prev„zute
la pct. 3.5 ultimul alineat, respectiv la pct. 4.3 ∫i 4.4.
6. Fiecare organism notificat trebuie s„ comunice celorlalte organisme notificate informaþii referitoare la aprob„rile
privind sistemul calit„þii, care au fost emise sau retrase.

ANEXA Nr. 12
VERIFICAREA UNIT√ÞII DE PRODUS

(Modulul G)
1. Verificarea unit„þii de produs este procedura prin care
montatorul unui ascensor asigur„ ∫i declar„ c„ un ascensor
care se introduce pe piaþ„ ∫i care a obþinut certificatul de
conformitate prev„zut la pct. 4 este conform cu cerinþele
prezentei hot„r‚ri. Montatorul ascensorului trebuie s„ aplice
marcajul CS Ón cabina ascensorului ∫i s„ Óntocmeasc„ Ón
scris o declaraþie de conformitate CS.
2. Montatorul ascensorului trebuie s„ solicite unui organism notificat ales de c„tre acesta verificarea unit„þii de
produs.
2.1. Cererea pentru verificarea unit„þii de produs trebuie
s„ conþin„:
a) denumirea ∫i sediul montatorului ascensorului ∫i locul
unde este montat ascensorul;
b) declaraþia scris„ din care s„ rezulte c„ o solicitare
similar„ nu a mai fost Ónaintat„ altui organism notificat;
c) dosarul tehnic de fabricaþie.
3. Scopul documentaþiei tehnice este de a permite evaluarea conformit„þii ascensorului cu cerinþele prezentei
hot„r‚ri ∫i Ónþelegerea proiect„rii, mont„rii ∫i funcþion„rii
ascensorului.
Pentru evaluarea conformit„þii documentaþia tehnic„ trebuie s„ conþin„ urm„toarele:
a) o descriere general„ a ascensorului;
b) proiectul, planul de fabricaþie ∫i diagramele;
c) cerinþele esenþiale Ón cauz„ ∫i soluþia adoptat„ pentru
a le satisface (cum sunt standardele armonizate);
d) rezultatele Óncerc„rilor sau ale calculelor efectuate
sau subcontractate de c„tre montatorul ascensorului;

e) o copie de pe instrucþiunile de utilizare a
ascensorului;
f) o copie de pe certificatele de examinare CS de tip
ale componentelor de siguranþ„ utilizate.
4. Organismul notificat trebuie s„ examineze documentaþia tehnic„ ∫i ascensorul ∫i s„ efectueze Óncerc„rile
corespunz„toare, conform standardelor prev„zute la art. 6
din prezenta hot„r‚re, sau Óncerc„ri cu efect echivalent,
pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerinþele
prev„zute Ón aceasta. Dac„ ascensorul Óndepline∫te
cerinþele din prezenta hot„r‚re, organismul notificat trebuie
s„ aplice sau s„ impun„ aplicarea num„rului s„u de identificare l‚ng„ marcajul CS ∫i va Óntocmi un certificat de
conformitate referitor la Óncerc„rile efectuate.
Organismul notificat trebuie s„ completeze paginile
corespunz„toare ale registrului prev„zut Ón anexa nr. 2 la
pct. 6.2.
Dac„ organismul notificat refuz„ s„ emit„ certificatul de
conformitate, trebuie s„ motiveze detaliat refuzul s„u ∫i s„
indice m„surile ce trebuie luate pentru a se realiza conformitatea. Atunci c‚nd montatorul ascensorului solicit„ din
nou verificarea, acesta trebuie s„ se adreseze aceluia∫i
organism notificat.
5. Certificatul de conformitate, dosarele ∫i corespondenþa
referitoare la procedurile pentru verificarea unit„þii de produs trebuie redactate sau traduse Ón limba rom‚n„.
6. Montatorul ascensorului trebuie s„ p„streze un exemplar al certificatului de conformitate, Ómpreun„ cu documentaþia tehnic„, pentru o perioad„ de 10 ani de la data
introducerii pe piaþ„ a ascensorului.

Componente
de securitate

Montator (ascensoare)
Produc„tor
(componente de securitate)

Ascensoare

Alegerea
produc„torului

Componente
de securitate
sau Ascensoare

Alegerea montatorului

Alegerea modului
de proiectare

Asigurarea calit„þii producþiei
(anexa nr. 10)
Organismul notificat evalueaz„
∫i monitorizeaz„ sistemul calit„þii
montatorului. Montatorul emite
o declaraþie de conformitate CS.
(Modulul D)

Asigurarea calit„þii produsului
(anexa nr. 9)
Organismul notificat evalueaz„
∫i monitorizeaz„ sistemul calit„þii
montatorului. Montatorul emite
o declaraþie de conformitate CS.
(Modulul E)

Alegerea
produc„torului

Asigurarea calit„þii produsului (anexa nr. 6)
Organismul notificat evalueaz„ ∫i monitorizeaz„
sistemul calit„þii produc„torului. Produc„torul
emite o declaraþie de conformitate CS.
(Modulul E)

Conformitatea cu tipul (anexa nr. 10)
Organismul notificat efectueaz„ verific„ri pe
produse la intervale aleatorii. Produc„torul
emite o declaraþie de conformitate CS.
(Modulul C)

Asigurarea calit„þii (anexa nr. 12)
Organismul notificat evalueaz„ ∫i monitorizeaz„ sistemul calit„þii montatorului.
Montatorul emite o declaraþie de conformitate CS.
Organismul notificat inspecteaz„ proiectul Ón cazul Ón care nu este Ón totalitate Ón
concordanþ„ cu standardele armonizate CS. (Modulul H)

Asigurarea calit„þii (anexa nr. 7)
Organismul notificat evalueaz„ ∫i monitorizeaz„ sistemul calit„þii produc„torului.
Produc„torul emite o declaraþie de conformitate CS. (Modulul H)

Examinare CS de tip
(anexa nr. 4)
(Modulul B)

Alegerea
montatorului

Inspecþia final„ (anexa nr. 8)
Organismul notificat verific„ ∫i certific„
dac„ ascensorul este conform
cerinþelor hot„r‚rii. Montatorul emite
o declaraþie de conformitate CS.

Verificarea unit„þii de produs (anexa nr. 12)
Organismul notificat verific„ ∫i certific„ dac„ ascensoarele respect„
cerinþele hot„r‚rii. Montatorul emite o declaraþie de conformitate CS.
(Modulul G)

Ascensor proiectat conform unui
ascensor pentru care a fost
implementat un sistem de asigurare
a calit„þii (anexa nr. 11), suplimentat cu examinarea proiectului Ón
cazul Ón care acesta nu corespunde
Ón totalitate standardelor armonizate

Ascensor proiectat conform unui
ascensor model care a fost supus
examin„rii CS de tip (anexa nr. 4)

Ascensor proiectat conform
unui ascensor care a fost supus
examin„rii CS de tip (anexa nr. 4)

PREZENTAREA SCHEMATIC√ A PROCEDURILOR DE EVALUARE A CONFORMIT√ÞII

CS

ANEXA Nr. 13
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ANEXA Nr. 14

CRITERII MINIME

care trebuie avute Ón vedere pentru desemnarea organismelor de certificare
1. Organismul de certificare, directorul acestuia ∫i personalul responsabil pentru efectuarea Óncerc„rilor trebuie s„
fie alþii dec‚t proiectantul, constructorul, furnizorul sau produc„torul de componente de securitate sau montatorul de
ascensoare pe care le inspecteaz„ ∫i nu trebuie s„ fie
reprezentant autorizat al uneia dintre p„rþile enumerate. Œn
mod similar organismul, directorul acestuia ∫i personalul
responsabil pentru aprobarea sistemului calit„þii prev„zut la
art. 9 al prezentei hot„r‚ri trebuie s„ fie alþii dec‚t proiectantul, constructorul, furnizorul sau produc„torul de componente de securitate ori montatorul de ascensoare pe care
le inspecteaz„ ∫i nu trebuie s„ fie reprezentant autorizat al
uneia dintre p„rþile enumerate. Ace∫tia nu pot s„ se
implice direct sau Ón calitate de reprezentant autorizat Ón
proiectarea, construcþia, comercializarea sau Óntreþinerea
componentelor de securitate sau Ón montarea de ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de
informaþii tehnice Óntre produc„torul componentelor de securitate sau montatorul de ascensoare ∫i organismul de certificare.
2. Organismul de certificare ∫i personalul acestuia trebuie s„ efectueze Óncerc„rile de verificare cu cel mai Ónalt
grad de integritate profesional„ ∫i competenþ„ tehnic„ ∫i
trebuie s„ fie independenþi de orice presiuni ∫i stimulente,
Óndeosebi financiare, Ón special din partea persoanelor sau
grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatele
verific„rilor, ∫i care ar putea s„ le influenþeze deciziile sau
rezultatul inspecþiilor.

3. Organismul de certificare trebuie s„ aib„ la dispoziþie
personalul necesar ∫i s„ dispun„ de dot„rile necesare care
s„ Ói permit„ Óndeplinirea Ón bune condiþii a sarcinilor administrative ∫i tehnice legate de verificare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie s„ aib„ acces la
echipamentele necesare pentru verific„ri speciale.
4. Personalul organismului responsabil pentru inspecþie
trebuie s„ aib„:
a) o bun„ preg„tire tehnic„ ∫i profesional„;
b) cuno∫tinþe corespunz„toare ale cerinþelor privind
Óncerc„rile pe care le efectueaz„ ∫i experienþ„
corespunz„toare pentru astfel de Óncerc„ri;
c) capacitatea de a Óntocmi certificate, Ónregistr„ri ∫i
rapoarte necesare pentru autentificarea rezultatelor obþinute
la Óncerc„ri.
5. Trebuie garantat„ imparþialitatea personalului de inspecþie. Remunerarea personalului nu trebuie s„ fie
dependent„ de num„rul Óncerc„rilor efectuate sau de rezultatele respectivelor Óncerc„ri.
6. Organismul de certificare trebuie s„ Óncheie o asigurare de r„spundere civil„ pentru Óncerc„rile efectuate, Ón
conformitate cu legislaþia naþional„ Ón domeniu, dac„
r„spunderea nu revine prin lege statului.
7. Personalul organismului de certificare este obligat s„
p„streze secretul profesional cu privire la informaþiile
dob‚ndite Ón exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ™I P√DURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la m„surile de control suplimentare
pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele m„suri de protecþie
Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ón temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitar„ veterinar„ nr. 60/1974, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
∫i P„durilor, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 152.084 din 4 ianuarie 2002, Óntocmit de Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la m„surile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele m„suri
de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme
transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Bucure∫ti, 15 ianuarie 2002.
Nr. 22.

Art. 2. — Direcþiile sanitare veterinare judeþene ∫i a
municipiului Bucure∫ti vor aduce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Agenþia Naþional„ Sanitar„ Veterinar„ va controla
modul de aducere la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón termen de 10 zile de la publicarea lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ovidiu Natea,
secreat de stat
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ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
cu privire la m„surile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare
cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile
∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„
Art. 1. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei autorizeaz„ furajarea cu f„in„ de pe∫te a animalelor de ferm„, altele dec‚t rumeg„toarele, la care se face
referire la art. 2 alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„ cu
privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor nr. 21/2002, numai Ón
conformitate cu condiþiile stabilite Ón anexa nr. 1 care face
parte integrant„ din prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
(2) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
autorizeaz„ furajarea cu fosfat dicalcic a animalelor de
ferm„, altele dec‚t rumeg„toarele, la care se face referire
la art. 2 alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la
unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu
protein„ animal„, numai Ón conformitate cu condiþiile stabilite Ón anexa nr. 2 care face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
(3) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
autorizeaz„ furajarea cu proteine hidrolizate a animalelor de
ferm„, altele dec‚t rumeg„toarele, la care se face referire
la art. 2 alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la
unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu
protein„ animal„, numai Ón conformitate cu condiþiile stabilite Ón anexa nr. 3 care face parte integrant„ din prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„.
(4) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
se va asigura c„ Ón scopul comercializ„rii fosfatul dicalcic ∫i
proteinele hidrolizate sunt Ónsoþite de un certificat de
s„n„tate oficial, conform modelului nr. 1 cuprins Ón anexa
nr. 4 care face parte integrant„ din prezenta norm„ sanitrar„ veterinar„.
(5) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
va prezenta statelor membre ∫i Comisiei Europene lista
cuprinz‚nd unit„þile de prelucrare aprobate care produc
f„in„ de pe∫te, fosfat dicalcic ∫i proteine hidrolizate, care
funcþioneaz„ Ón conformitate cu condiþiile stabilite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, Ón termen de 15 zile de la
intrarea Ón vigoare a acesteia. Orice modificare a acestei
liste va fi notificat„ imediat statelor membre ale Uniunii
Europene ∫i Comisiei.
Art. 2. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei se asigur„ c„ furajele destinate animalelor, altele
dec‚t animalele de ferm„ la care se face referire la art. 2
alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la unele
m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile
spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„
animal„, inclusiv hrana pentru animalele de companie, ∫i
care conþin proteine animale procesate, astfel cum sunt
definite de prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, nu sunt produse Ón unit„þi care fabric„ furaje pentru animalele de
ferm„.
(2) Totu∫i, atunci c‚nd aceste furaje sunt produse f„r„
alte proteine animale procesate dec‚t f„ina de pe∫te, fosfatul dicalcic ∫i proteinele hidrolizate, ele pot fi produse Ón
unit„þi care fabric„ furaje pentru animalele de ferm„, altele
dec‚t rumeg„toarele, Ón conformitate cu pct. 6 din anexa
nr. 1, pct. 3 din anexa nr. 2 ∫i pct. 2 din anexa nr. 3,
dup„ caz.

Art. 3. — (1) Rom‚nia poate trimite statelor membre ale
Uniunii Europene proteine animale procesate, astfel cum
sunt definite de Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la
unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu
protein„ animal„, cu condiþia ca acestea s„ fie destinate
scopurilor care nu sunt interzise de art. 3 alin. (1) lit. a)
din respectiva norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i numai dac„
sunt Óndeplinite urm„toarele condiþii suplimentare:
a) statul membru de destinaþie trebuie s„ fi autorizat primirea proteinelor animale procesate;
b) proteinele animale procesate trebuie s„ fie Ónsoþite de
certificatul de s„n„tate oficial, conform modelului nr. 2
cuprins Ón anexa nr. 5 care face parte integrant„ din prezenta norm„ sanitar„ veterinar„;
c) proteinele animale procesate trebuie s„ fie transportate Ón containere sau vehicule sigilate, acoperite Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ se previn„ pierderile, ∫i expediate direct c„tre unitatea de producere a hranei pentru animalele de companie
sau a furajelor;
d) Rom‚nia trebuie s„ informeze prin intermediul sistemului ANIMO autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„ de
la locul de destinaþie a fiec„rui lot de produse expediat.
Mesajul ANIMO trebuie s„ conþin„ cuvintele îa nu se folosi
pentru furajele destinate animalelor care sunt þinute,
Óngr„∫ate sau crescute pentru obþinerea alimentelor“;
e) statele membre de destinaþie trebuie s„ informeze
autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„ de la locul de
origine despre sosirea fiec„rui lot de produse, prin intermediul sistemului ANIMO. Dac„ aceast„ informaþie nu este
furnizat„, Rom‚nia va Óntreprinde imediat acþiunile corespunz„toare;
f) statele membre de destinaþie trebuie s„ se asigure c„
unit„þile desemnate de pe teritoriul lor folosesc lotul de produse numai Ón scopurile autorizate.
(2) Rom‚nia poate exporta Ón þ„rile terþe proteine animale procesate, astfel cum sunt definite de Norma sanitar„
veterinar„ cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea
ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„, cu condiþia ca ele s„
fie destinate utiliz„rilor care nu sunt interzise de art. 3
alin. (1) lit. a) din respectiva norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i
numai dac„ sunt Óndeplinite urm„toarele condiþii:
a) Ónainte de export a fost Óncheiat un acord bilateral cu
þara terþ„, care include o declaraþie a þ„rii terþe de respectare a utiliz„rii finale ∫i de a nu exporta protein„ animal„
procesat„ dec‚t dac„ este Óncorporat„ Óntr-un produs destinat utiliz„rilor care nu sunt interzise de art. 3 alin. (1)
lit. a) din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la unele
m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile
spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„
animal„;
b) proteinele animale procesate vor fi Ónsoþite de certificatul de s„n„tate oficial, conform modelului nr. 2 cuprins Ón
anexa nr. 5.
Rom‚nia informeaz„ Comisia European„ despre toate
termenele ∫i condiþiile convenite cu þara terþ„ Ón cauz„.
(3) Rom‚nia se va asigura c„ proteinele animale procesate, astfel cum sunt definite de Norma sanitar„ veterinar„
cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor
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cu protein„ animal„, destinate utiliz„rilor care nu sunt interzise prin art. 3 alin. (1) lit. a) din respectiva norm„ sanitar„
veterinar„, vor fi tratate Ón conformitate cu condiþiile stabilite
la art. 8 din Norma sanitar„ veterinar„ privind inspecþia ∫i
controalele veterinare de frontier„ pentru produsele animaliere, produsele de origine animal„, alte materii ∫i produse
care pot influenþa s„n„tatea public„ sau s„n„tatea animalelor, provenite din þ„ri terþe ∫i care sunt introduse Ón
Rom‚nia.
(4) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
efectueaz„ controalele documentare ∫i testele pentru materiile prime pentru furaje ∫i nutreþurile combinate pe tot
lanþul de producþie ∫i distribuþie, Ón vederea asigur„rii respect„rii prevederilor prezentei norme sanitare veterinare ∫i
ale Normei sanitare veterinare cu privire la unele m„suri
de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme
transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„.
Aceste controale ∫i teste vor fi efectuate, printre altele, Ón
fermele Ón care rumeg„toarele sunt crescute Ómpreun„ cu
alte specii de animale. Rom‚nia va informa Comisia
European„ despre rezultatele acestor controale documentare ∫i teste Ónainte de data de 31 mai 2002.
(5) M„surile de control suplimentare stabilite la alin. (1),
(2) ∫i (3) nu se vor aplica:
a) hranei pentru animalele de companie la care se face
referire Ón legislaþia comunitar„ specific„ ce stabile∫te
cerinþele de s„n„tate animal„ ∫i de s„n„tate public„ ce
guverneaz„ comerþul ∫i importul Ón Comunitate de produse
care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, prev„zute de
reguli comunitare specifice; ∫i
b) produselor exceptate de art. 2 alin. (2) din Norma
sanitar„ veterinar„ cu privire la unele m„suri de protecþie

Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile
∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„, cu condiþia ca
ele s„ Óndeplineasc„, dup„ caz, condiþiile stabilite Ón anexele nr. 1, 2 ∫i 3.
(6) M„surile suplimentare de control stabilite la alin. (1)
nu se vor aplica proteinelor animale procesate la care se
face referire la art. 4 din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
comerþul cu anumite tipuri de de∫euri animale provenite de
la mamifere.
Art. 4. — Art. 2 din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire
la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te comerþul
cu anumite tipuri de de∫euri animale provenite de la mamifere nu se va aplica loturilor de proteine animale procesate
care sunt Ónsoþite de certificatul de s„n„tate oficial la care
se face referire la art. 3 alin. (1) lit. b).
Art. 5. — (1) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei poate adopta acte legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare,
pentru a se asigura implementarea ∫i conformitatea cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
va lua m„surile administrative sau penale necesare pentru
a pedepsi orice Ónc„lcare a prevederilor prezentei norme
sanitare veterinare.
(3) Autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a Rom‚niei
poate modifica, completa sau abroga, total ori parþial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
(4) Atunci c‚nd autoritatea sanitar„ veterinar„ central„ a
Rom‚niei adopt„ prevederile menþionate mai sus, trebuie
s„ fac„ o referire expres„ la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„

CONDIÞII

privind utilizarea f„inii de pe∫te Ón furajarea animalelor de ferm„, cu excepþia rumeg„toarelor
1. F„ina de pe∫te va fi produs„ Ón unit„þi de prelucrare
destinate numai producerii de f„in„ de pe∫te, care sunt
aprobate Ón acest scop de autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„ conform legislaþiei comunitare specifice prin
care se stabilesc regulile veterinare pentru eliminarea ∫i
prelucrarea de∫eurilor animale, pentru punerea lor pe piaþ„
∫i pentru prevenirea agenþilor patogeni Ón furajele provenite
de la mamifere sau pe baz„ de pe∫te.
2. Œnainte de a fi eliberate pentru liber„ circulaþie pe
teritoriul Rom‚niei fiecare lot de f„in„ de pe∫te importat va
fi analizat conform legislaþiei comunitare specifice de stabilire a liniilor directoare pentru identificarea ∫i estimarea
microscopic„ a constituenþilor de origine animal„ Ón vederea controlului oficial al furajelor.
3. F„ina de pe∫te va fi transportat„ direct din unitatea
de prelucrare c„tre unit„þile de producere a furajelor cu
vehicule care nu transport„ Ón acela∫i timp alte materii
prime pentru furaje. Dac„ vehiculul va fi utilizat ulterior
pentru transportul altor produse, acesta va fi cur„þat ∫i inspectat cu atenþie Ónainte ∫i dup„ transportul f„inii de pe∫te.
4. F„ina de pe∫te va fi transportat„ direct de la postul
de inspecþie de frontier„ c„tre unitatea de producere a
furajelor, conform condiþiilor stabilite de legislaþia comunitar„
specific„ prin care se stabilesc principiile ce guverneaz„
organizarea controalelor veterinare ale produselor care intr„
Ón Comunitate din þ„rile terþe cu vehicule care nu transport„
Ón acela∫i timp alte materii prime pentru furaje. Dac„ vehi-

culul va fi utilizat ulterior pentru transportul altor produse,
acesta va fi cur„þat ∫i inspectat cu atenþie Ónainte ∫i dup„
transportul f„inii de pe∫te.
5. Prin derogare de la pct. 3 ∫i 4, poate fi permis„
depozitarea temporar„ a f„inii de pe∫te numai dac„ se
efectueaz„ Ón depozite specializate care sunt autorizate Ón
acest scop de autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„.
6. Furajele care conþin f„in„ de pe∫te pot fi produse
numai Ón unit„þi de fabricare a furajelor care nu produc
furaje pentru rumeg„toare ∫i care sunt autorizate Ón acest
scop de autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„.
Prin derogare de la aceast„ prevedere, producerea furajelor pentru rumeg„toare Ón unit„þile care produc, de asemenea, furaje ce conþin f„in„ de pe∫te pentru alte specii
de animale poate fi permis„ de autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„, cu condiþia ca:
a) transportul ∫i depozitarea materiilor prime pentru
furaje destinate rumeg„toarelor s„ fie complet separate de
materiile prime interzise pentru furajarea rumeg„toarelor;
b) instalaþiile de depozitare, transport, fabricare ∫i
condiþionare a furajelor combinate destinate rumeg„toarelor
s„ fie complet separate;
c) s„ se pun„ la dispoziþie autorit„þii sanitare veterinare
competente evidenþe detaliate ale cump„r„rii ∫i utiliz„rii
f„inii de pe∫te ∫i ale v‚nz„rilor de furaje ce conþin f„in„ de
pe∫te; ∫i
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d) s„ se efectueze teste de rutin„ pentru furajele destinate rumeg„toarelor, pentru a se asigura c„ nu sunt prezente proteinele animale procesate interzise, astfel cum
sunt definite la art. 1 din Norma sanitar„ veterinar„ cu
privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„.
7. Etichetarea furajelor ce conþin f„in„ de pe∫te va
indica clar menþiunea îConþine f„in„ de pe∫te — nu poate
fi folosit pentru furajarea rumeg„toarelor“.
8. Furajele Ón vrac care conþin f„in„ de pe∫te vor fi
transportate cu vehicule care s„ nu transporte Ón acela∫i
timp furaje pentru rumeg„toare. Dac„ vehiculul va fi utilizat
ulterior pentru transportul altor produse, acesta va fi cur„þat
∫i inspectat cu atenþie Ónainte ∫i dup„ transportul furajelor
Ón vrac care conþin f„in„ de pe∫te.

9. Folosirea ∫i depozitarea furajelor, altele dec‚t hrana
pentru animalele de companie la care se face referire Ón
legislaþia comunitar„ specific„ prin care se stabilesc
cerinþele de s„n„tate animal„ ∫i de s„n„tate public„ ce
guverneaz„ comerþul ∫i importul Ón Comunitate de produse
care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, prev„zute de
reguli comunitare specifice, ce conþin f„in„ de pe∫te, vor fi
interzise Ón fermele Ón care rumeg„toarele sunt þinute,
Óngr„∫ate sau crescute pentru obþinerea de alimente.
10. Prin derogare de la aceast„ prevedere, autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„ poate permite folosirea ∫i
depozitarea furajelor ce conþin f„in„ de pe∫te Ón fermele
Ón care sunt þinute rumeg„toarele, Ón urma constat„rii
faptului c„ sunt aplicate Ón ferm„ m„suri pentru prevenirea
utiliz„rii furajelor ce conþin f„in„ de pe∫te Ón furajarea
rumeg„toarelor.

ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
CONDIÞII

privind utilizarea fosfatului dicalcic Ón furajarea animalelor, cu excepþia rumeg„toarelor
1. Fosfatul dicalcic va fi produs Ón unit„þi de prelucrare
aprobate de autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„ conform legislaþiei comunitare specifice care stabile∫te regulile
veterinare pentru eliminarea ∫i prelucrarea de∫eurilor animale, pentru punerea lor pe piaþ„ ∫i pentru prevenirea
agenþilor patogeni Ón furajele provenite de la mamifere sau
pe baz„ de pe∫te.
2. Fosfatul dicalcic obþinut din oase degresate trebuie:
a) s„ provin„ din oase declarate proprii pentru consum
uman dup„ inspecþia ante- ∫i post-mortem;
b) s„ fie produs printr-un proces care s„ garanteze c„
tot materialul osos este m„cinat fin, degresat cu ap„ cald„
∫i tratat cu acid clorhidric diluat (cu o concentraþie minim„
de 4% ∫i un pH<1,5) pentru o perioad„ de cel puþin dou„
zile, urmat„ de tratarea soluþiei de acid fosforic cu var,
pentru obþinerea unui precipitat de fosfat dicalcic cu un pH
cuprins Óntre 4 ∫i 7, care este Ón final uscat cu aer la o
temperatur„ de intrare de 65ºC p‚n„ la 325ºC ∫i o temperatur„ de ie∫ire de 30ºC p‚n„ la 65ºC sau printr-un proces
echivalent aprobat conform procedurii prev„zute de legislaþia
comunitar„ specific„ cu privire la controalele veterinare Ón
comerþul intracomunitar Ón vederea realiz„rii pieþei interne.
3. Furajele care conþin fosfat dicalcic obþinut din oase
degresate pot fi produse numai Ón unit„þi de fabricare a
furajelor care nu produc furaje pentru rumeg„toare ∫i care
sunt autorizate Ón acest scop de autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„. Prin derogare de la aceast„ prevedere,
poate fi permis„ de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„ producerea de furaje pentru rumeg„toare Ón
unit„þile care produc, de asemenea, furaje pentru alte specii de animale, ce conþin fosfat dicalcic obþinut din oase
degresate, cu condiþia ca:
a) transportul ∫i depozitarea materiilor prime pentru furajele destinate rumeg„toarelor s„ fie complet separate de
materiile prime interzise Ón furajarea rumeg„toarelor;
b) instalaþiile de depozitare, transport, fabricare ∫i ambalare a furajelor combinate destinate rumeg„toarelor s„ fie
complet separate;
c) s„ se pun„ la dispoziþie autorit„þii sanitare veterinare
competente evidenþe detaliate ale cump„r„rii ∫i utiliz„rii

fosfatului dicalcic obþinut din oase degresate ∫i ale
v‚nz„rilor de furaje ce conþin fosfat dicalcic obþinut din
oase degresate; ∫i
d) s„ se efectueze teste de rutin„ pentru furajele destinate rumeg„toarelor, pentru a se asigura c„ nu sunt prezente proteinele animale procesate interzise, astfel cum
sunt definite la art. 1 din Norma sanitar„ veterinar„ cu
privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„.
4. Etichetarea furajelor ce conþin fosfat dicalcic obþinut
din oase degresate va indica clar menþiunea îConþine fosfat
dicalcic obþinut din oase degresate — nu poate fi folosit
pentru furajarea rumeg„toarelor“.
5. Furajele Ón vrac care conþin fosfat dicalcic obþinut din
oase degresate vor fi transportate cu vehicule care s„ nu
transporte Ón acela∫i timp furaje pentru rumeg„toare. Dac„
vehiculul va fi utilizat ulterior pentru transportul altor produse, acesta va fi cur„þat ∫i inspectat cu atenþie Ónainte ∫i
dup„ transportul furajelor Ón vrac care conþin fosfat dicalcic
obþinut din oase degresate.
6. Folosirea ∫i depozitarea furajelor, altele dec‚t hrana
pentru animalele de companie la care se face referire Ón
legislaþia comunitar„ specific„ prin care se stabilesc
cerinþele de s„n„tate animal„ ∫i de s„n„tate public„ ce
guverneaz„ comerþul ∫i importul Ón Comunitate de produse
care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, prev„zute de
reguli comunitare specifice, ce conþin fosfat dicalcic obþinut
din oase degresate, vor fi interzise Ón fermele Ón care
rumeg„toarele sunt þinute, Óngr„∫ate sau crescute pentru
obþinerea de alimente.
7. Prin derogare de la aceast„ prevedere, autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„ poate permite folosirea ∫i
depozitarea furajelor ce conþin fosfat dicalcic obþinut din
oase degresate Ón fermele Ón care sunt þinute rumeg„toarele, Ón urma constat„rii faptului c„ Ón ferm„ sunt aplicate
m„suri pentru prevenirea utiliz„rii furajelor ce conþin fosfat
dicalcic obþinut din oase degresate Ón furajarea rumeg„toarelor.
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ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„
CONDIÞII

privind utilizarea proteinelor hidrolizate Ón furajarea animalelor, cu excepþia rumeg„toarelor
1. Proteinele hidrolizate obþinute din pe∫te, pene ∫i piei
net„b„cite ∫i t„b„cite trebuie:
a) s„ fie produse Óntr-o unitate de prelucrare specializat„ Ón producerea de produse hidrolizate care sunt aprobate Ón acest scop de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„ conform legislaþiei comunitare specifice prin
care se stabilesc regulile veterinare pentru eliminarea ∫i
prelucrarea de∫eurilor animale, pentru punerea lor pe piaþ„
∫i pentru prevenirea agenþilor patogeni Ón furajele provenite
de la mamifere sau pe baz„ de pe∫te;
b) s„ fie supuse unei recolt„ri de probe dup„ prelucrare
∫i s„ se constate c„ au o greutate molecular„ sub 10.000
daltoni.
Œn plus, proteinele hidrolizate obþinute din piei net„b„cite
∫i t„b„cite trebuie:
c) s„ fie obþinute din piei net„b„cite ∫i t„b„cite provenite de la animale care au fost sacrificate Óntr-un abator ∫i
ale c„ror carcase sunt declarate proprii pentru consum
uman dup„ inspecþia ante- ∫i post-mortem;
d) s„ fie obþinute printr-un proces de producþie care
cuprinde m„suri corespunz„toare pentru a reduce contaminarea pieilor net„b„cite ∫i t„b„cite, preg„tirea materiilor
prime prin saramurare, tratare cu var ∫i sp„lare intensiv„
urmat„ de o expunere a materialului la un pH>11 pentru
mai mult de 3 ore, la o temperatur„ mai mare de 80ºC, ∫i
urmat„ de un tratament termic la o temperatur„ mai mare
de 140ºC pentru 30 de minute, la o presiune mai mare de
3,6 bari, sau s„ fie obþinute printr-un proces de producþie
echivalent, aprobat conform procedurii prev„zute de legislaþia comunitar„ specific„ cu privire la controalele veterinare
Ón comerþul intracomunitar Ón vederea realiz„rii pieþei
interne.
2. Furajele care conþin proteine hidrolizate pot fi produse
numai Ón unit„þi de fabricare a furajelor care nu produc
furaje pentru rumeg„toare ∫i care sunt autorizate Ón acest
scop de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„.
Prin derogare de la aceast„ prevedere, poate fi permis„
de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„ producerea de furaje pentru rumeg„toare Ón unit„þile care produc,
de asemenea, furaje pentru alte specii de animale, ce
conþin proteine hidrolizate, cu condiþia ca:

a) transportul ∫i depozitarea materiilor prime pentru furajele destinate rumeg„toarelor s„ fie complet separate de
materiile prime interzise Ón furajarea rumeg„toarelor;
b) instalaþiile de depozitare, transport, fabricare ∫i ambalare a furajelor combinate destinate rumeg„toarelor s„ fie
complet separate;
c) s„ se pun„ la dispoziþie autorit„þii sanitare veterinare
competente evidenþe detaliate ale cump„r„rii ∫i utiliz„rii proteinelor hidrolizate ∫i ale v‚nz„rilor de furaje ce conþin proteine hidrolizate; ∫i
d) s„ se efectueze teste de rutin„ pentru furajele destinate rumeg„toarelor, pentru a se asigura c„ nu sunt prezente proteinele animale procesate interzise, astfel cum
sunt definite la art. 1 din Norma sanitar„ veterinar„ cu
privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„.
3. Etichetarea furajelor ce conþin proteine hidrolizate va
indica clar menþiunea îConþine proteine hidrolizate — nu
poate fi folosit pentru furajarea rumeg„toarelor“.
4. Furajele Ón vrac care conþin proteine hidrolizate vor fi
transportate cu vehicule care s„ nu transporte Ón acela∫i
timp furaje pentru rumeg„toare. Dac„ vehiculul va fi utilizat
ulterior pentru transportul altor produse, acesta va fi cur„þat
∫i inspectat cu atenþie Ónainte ∫i dup„ transportul furajelor
Ón vrac de proteine hidrolizate.
5. Folosirea ∫i depozitarea furajelor, altele dec‚t hrana
pentru animalele de companie la care se face referire Ón
legislaþia comunitar„ specific„ prin care se stabilesc
cerinþele de s„n„tate animal„ ∫i de s„n„tate public„ ce
guverneaz„ comerþul ∫i importul Ón Comunitate de produse
care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, prev„zute de
reguli comunitare specifice, ce conþin proteine hidrolizate,
vor fi interzise Ón fermele Ón care rumeg„toarele sunt þinute,
Óngr„∫ate sau crescute pentru obþinerea de alimente.
6. Prin derogare de la aceast„ prevedere, autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„ poate permite folosirea ∫i
depozitarea furajelor ce conþin proteine hidrolizate Ón fermele Ón care sunt þinute rumeg„toarele, Ón urma constat„rii
faptului c„ Ón ferm„ sunt aplicate m„suri pentru prevenirea
utiliz„rii furajelor ce conþin proteine hidrolizate Ón furajarea
rumeg„toarelor.
ANEXA Nr. 4
la norma sanitar„ veterinar„

MODELUL

Nr. 1

CERTIFICAT DE S√N√TATE

pentru proteinele hidrolizate/fosfatul dicalcic obþinut din oase degresate1),
destinate schimbului intracomunitar
Num„rul de referinþ„ al prezentului certificat de s„n„tate ..........................................................
Statul membru de destinaþie ..........................................................................................................
Statul membru de origine ..............................................................................................................
Ministerul responsabil .....................................................................................................................
Departamentul de certificare ..........................................................................................................
I. Identificarea lotului
Proteine hidrolizate provenite de la/fosfat dicalcic obþinut din oase degresate provenite de la1)
..........................................................................................................................................................
(specia)

Natura ambalajului ..........................................................................................................................
Num„rul de ambalaje .....................................................................................................................
1) Se va ∫terge dup„ caz.
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Greutatea net„ ................................................................................................................................
Num„rul de referinþ„ de producþie a lotului .................................................................................
II. Originea lotului
Adresa ∫i num„rul de autorizare ale unit„þii de prelucrare ........................................................
III. Destinaþia lotului
Proteinele hidrolizate/fosfatul dicalcic obþinut din oase degresate1) sunt expediate de la .......
..........................................................................................................................................................
(locul de Ónc„rcare)

c„tre .................................................................................................................................................
(þara ∫i locul de destinaþie)

cu urm„torul mijloc de transport:
a) tipul .............................................................................................................................................
b) num„rul de Ónmatriculare sau numele vasului ........................................................................
Num„rul sigiliului .............................................................................................................................
Numele ∫i adresa expeditorului .....................................................................................................
Numele ∫i adresa destinatarului ....................................................................................................
IV. Atestare de s„n„tate
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific c„ produsele descrise mai sus:
a) au fost produse Óntr-o unitate autorizat„ conform legislaþiei comunitare specifice care
stabile∫te regulile veterinare pentru eliminarea ∫i prelucrarea de∫eurilor animale, pentru punerea lor
pe piaþ„ ∫i pentru prevenirea agenþilor patogeni Ón furajele provenite de la mamifere sau pe baz„
de pe∫te;
b) au fost produse conform condiþiilor stabilite Ón anexa nr. 2/anexa nr. 3 la Norma sanitar„
veterinar„ cu privire la m„surile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare
veterinare cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme
transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„ ∫i nu pot fi folosite Ón furajarea
rumeg„toarelor;
c) au fost supuse recolt„rilor de probe din fiecare lot ∫i produsul a fost g„sit ca av‚nd o
greutate molecular„ mai mic„ dec‚t 10.000 daltoni1).
Œntocmit la ……………….................…, Ón data de ……….....................……
(locul)

(data)

………….........................……………

™tampila2)

(semn„tura medicului veterinar oficial)2)

…….....................…………………
(numele ∫i funcþia, cu majuscule)

1)

Se va ∫terge dup„ caz.

2)

Semn„tura ∫i ∫tampila trebuie s„ fie Óntr-o culoare diferit„ de cea a textului.
ANEXA Nr. 5
la norma sanitar„ veterinar„
MODELUL

Nr. 2

CERTIFICAT DE S√N√TATE

pentru proteinele animale procesate definite de Norma sanitar„ veterinar„
cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme
transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„, altele dec‚t hrana pentru animalele
de companie ∫i proteinele animale la care se face referire Ón legislaþia comunitar„ specific„ prin care
se stabilesc cerinþele de s„n„tate animal„ ∫i de s„n„tate public„ ce guverneaz„ comerþul
∫i importul Ón Comunitate de produse care nu sunt supuse cerinþelor menþionate, prev„zute
de reguli comunitare specifice, pentru folosire Ón scopurile neinterzise de art. 3 alin. (1) lit. a)
din Norma sanitar„ veterinar„ cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te
encefalopatiile spongiforme transmisibile ∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„
∫i care sunt destinate schimbului intracomunitar sau exportului Ón þ„rile terþe
Num„rul de referinþ„ al prezentului certificat de s„n„tate ..........................................................
Statul membru de destinaþie ..........................................................................................................
Statul membru de origine ..............................................................................................................
Ministerul responsabil .....................................................................................................................
Departamentul de certificare ..........................................................................................................
I. Identificarea lotului
Natura proteinei animale procesate sau a produsului .................................................................
Protein„ animal„ procesat„ provenit„ de la ................................................................................
(specia)

Natura ambalajelor ..........................................................................................................................
Num„rul de ambalaje .....................................................................................................................
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Greutatea net„ ................................................................................................................................
Num„rul de referinþ„ de producþie a lotului .................................................................................
II. Originea lotului
Adresa ∫i num„rul de autorizare ale unit„þii de prelucrare ........................................................
III. Destinaþia lotului
Proteinele animale procesate sunt expediate de la ....................................................................
(locul de Ónc„rcare)

c„tre .................................................................................................................................................
(þara ∫i locul de destinaþie)

cu urm„torul mijloc de transport:
a) tipul ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) num„rul de Ónmatriculare sau numele vasului ...................................................................
Num„rul sigiliului .............................................................................................................................
Numele ∫i adresa expeditorului .....................................................................................................
Numele ∫i adresa destinatarului ....................................................................................................
IV. Atestare de s„n„tate
Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific c„ produsul descris mai sus:
a) a fost produs Óntr-o unitate autorizat„ conform legislaþiei comunitare specifice care stabile∫te regulile veterinare pentru eliminarea ∫i prelucrarea de∫eurilor animale, pentru punerea lor
pe piaþ„ ∫i pentru prevenirea agenþilor patogeni Ón furajele provenite de la mamifere sau pe baz„
de pe∫te;
b) conþine proteine animale procesate, astfel cum sunt definite de Norma sanitar„ veterinar„
cu privire la unele m„suri de protecþie Ón ceea ce prive∫te encefalopatiile spongiforme transmisibile
∫i furajarea animalelor cu protein„ animal„, ∫i nu poate fi folosit pentru furajarea animalelor de
ferm„ care sunt þinute, Óngr„∫ate sau crescute pentru obþinerea de alimente.
Œntocmit la ……………….................…, Ón data de ……….....................……
(locul)

(data)

………….........................……………

™tampila1)

(semn„tura medicului veterinar oficial)1)

…….....................…………………
(numele ∫i funcþia, cu majuscule)

1)

Semn„tura ∫i ∫tampila trebuie s„ fie Óntr-o culoare diferit„ de cea a textului.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ™I P√DURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuþiile, constituirea ∫i funcþionarea comisiilor
de Óncadrare ∫i promovare a personalului silvic pe grade profesionale ∫i gradaþii
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 din Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 427/2001,
Ón temeiul art. 8 alin. (10) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor, cu modific„rile ulterioare,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprob„ Regulamentul privind atribuþiile,
constituirea ∫i funcþionarea comisiilor de Óncadrare ∫i promovare a personalului silvic pe grade profesionale ∫i
gradaþii, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
(2) Activitatea comisiilor menþionate la alin. (1) vizeaz„
Óncadrarea pe grade profesional„ a personalului silvic aflat
Ón activitate la data intr„rii Ón vigoare a Ordonanþei de
urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, precum ∫i a personalului silvic angajat dup„
aceast„ dat„, promovarea Ón grade superioare ∫i acordarea

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 115.

de gradaþii personalului silvic din instituþiile, respectiv
unit„þile prev„zute la art. 11 alin. (1) din Ordonanþa de
urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 427/2001.
Art. 2. — Direcþiile de specialitate silvic„ din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor, precum ∫i
Regia Naþional„ a P„durilor vor aduce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ∫i p„durilor,
Ilie S‚rbu
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ANEX√

REGULAMENT
privind atribuþiile, constituirea ∫i funcþionarea comisiilor de Óncadrare ∫i promovare a personalului silvic
pe grade profesionale ∫i gradaþii
CAPITOLUL I
Atribuþiile comisiilor de Óncadrare ∫i promovare
Art. 1. — Obiectivele comisiilor de Óncadrare ∫i promovare a personalului silvic pe grade profesionale ∫i gradaþii,
denumite Ón continuare comisii, sunt urm„toarele:
a) Óncadrarea personalului silvic pe gradele profesionale
prev„zute la art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic,
aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 427/2001;
b) promovarea Ón grade profesionale;
c) acordarea gradaþiilor prev„zute la art. 9 din
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000, aprobat„
∫i modificat„ prin Legea nr. 427/2001;
d) coordonarea acþiunilor de susþinere a examenelor ∫i a
lucr„rilor de specialitate pentru promovarea Ón urm„toarele
grade profesionale: inginer inspector silvic, subinginer silvic
principal ∫i tehnician silvic principal;
e) propunerea de promovare Ón gradele profesionale de
inginer inspector general silvic ∫i inginer consilier silvic;
f) propuneri de Óncadrare Ón grade profesionale, Ón
condiþiile prev„zute la art. 15 din Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 59/2000, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 427/2001;
g) acordarea, la cerere, de grade profesionale ∫i gradaþii
personalului silvic aflat Ón activitate la data intr„rii Ón
vigoare a Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000,
aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 427/2001, dar care Ón
prezent nu mai lucreaz„ Óntr-o structur„ silvic„.
Art. 2. — Œn vederea Óndeplinirii obiectivelor prev„zute la
art. 1 comisiile au urm„toarele atribuþii:
a) organizeaz„ desf„∫urarea corespunz„toare a examenelor de promovare Ón gradele profesionale prev„zute la
art. 1 lit. d) ∫i stabilesc rezultatele examin„rii fiec„rui candidat;
b) Óntocmesc, la cerere, dosarele cu documentele necesare pentru promovarea Ón gradele de inginer inspector
general silvic ∫i inginer consilier silvic, pe care le depun
pentru avizare ∫i aprobare, potrivit art. 13 din Ordonanþa de
urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 427/2001;
c) Óntocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare
pentru Óncadrarea pe grade profesionale a persoanelor care
cad sub incidenþa prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanþa
de urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 427/2001, ∫i le depun spre aprobare Ón
condiþiile legii;
d) Óntocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare
pentru promovarea Ón grade profesionale a personalului silvic ∫i le depun spre aprobare Ón condiþiile prev„zute de
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 59/2000, aprobat„
∫i modificat„ prin Legea nr. 427/2001;
e) vor comunica hot„r‚rile de Óncadrare/promovare structurii care are ca atribuþie þinerea evidenþei personalului silvic,
potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþ„ a

Guvernului nr. 59/2000, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 427/2001, Ón termen de 30 de zile de la data valid„rii
acestora;
f) elaboreaz„ programul anual ∫i planurile semestriale de
lucru ale comisiilor;
g) Óntocmesc anual, p‚n„ la data de 31 ianuarie,
inform„ri cu privire la activitatea depus„ ∫i rezultatele
obþinute Ón anul anterior ∫i propun m„suri de Ómbun„t„þire
a activit„þii, pe care le transmit comisiei de Óncadrare ∫i
promovare din cadrul autorit„þii publice centrale care
r„spunde de silvicultur„ ∫i conducerii instituþiei, respectiv
unit„þii Ón cadrul c„reia funcþioneaz„.
CAPITOLUL II
Constituirea comisiilor de Óncadrare ∫i promovare
Art. 3. — (1) Constituirea comisiilor se face dup„ cum
urmeaz„:
a) Comisia din cadrul autorit„þii publice centrale care
r„spunde de silvicultur„ este format„ din 3 membri ∫i are
urm„toarea componenþ„:
— secretarul de stat pentru p„duri, pre∫edinte;
— directorul Direcþiei strategii, politici ∫i legislaþie silvic„,
membru;
— directorul Direcþiei regim ∫i inspecþie silvic„, membru.
b) Comisia din cadrul Regiei Naþionale a P„durilor este
format„ din 5 membri ∫i are urm„toarea componenþ„:
— directorul general adjunct al regiei, pre∫edinte;
— directorul Direcþiei fond forestier, membru;
— directorul Direcþiei tehnice, membru;
— ∫eful Serviciului resurse umane, organizare, programare, membru;
— ∫eful Compartimentului de perfecþionare a preg„tirii
profesionale, membru.
c) Comisia din cadrul fiec„rei direcþii silvice este format„
din 3 membri ∫i are urm„toarea componenþ„:
— inginerul-∫ef al direcþiei silvice, pre∫edinte;
— ∫eful compartimentului fond forestier, membru;
— ∫eful compartimentului regenerarea p„durilor, membru.
(2) Œn situaþia Ón care persoanele care ocup„ funcþiile de
∫ef serviciu resurse umane, organizare, programare sau ∫ef
compartiment de perfecþionare a preg„tirii profesionale nu
sunt personal silvic, Ón comisia prev„zut„ la alin. (1) lit. b)
vor fi desemnate Ón locul acestora persoane care Óndeplinesc aceast„ condiþie.
(3) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentului regulament conduc„torii instituþiilor, respectiv
ai unit„þilor menþionate la alin. (1) vor stabili componenþa
nominal„ a acestora.
(4) Membrii comisiilor se numesc pe o perioad„ de
2 ani.
Art. 4. — (1) Pre∫edintele comisiei are urm„toarele
atribuþii:
a) convoac„ ∫i conduce ∫edinþele de lucru ale comisiei
∫i semneaz„ hot„r‚rile emise de aceasta;
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b) coordoneaz„ lucr„rile de preg„tire ∫i organizare a
acþiunilor privind Óncadrarea, respectiv promovarea personalului silvic;
c) aprob„ bibliografia ∫i tematica examenelor, subiectele
pentru lucr„rile scrise ∫i altele asemenea, pentru susþinerea examenelor de promovare la gradele profesionale pentru care se organizeaz„ asemenea probe;
d) reprezint„ comisia Ón relaþiile cu conducerea instituþiei,
respectiv a unit„þii din care face parte, Ón leg„tur„ cu
actele emise de comisie;
e) acþioneaz„, Ómpreun„ cu ceilalþi membri ai comisiei,
pentru rezolvarea corespunz„toare de c„tre conducerea
instituþiei, respectiv a unit„þii, a propunerilor f„cute, referitoare la Óncadrarea ∫i/sau promovarea personalului silvic;
f) avizeaz„ programul anual ∫i planurile semestriale de
lucru ale comisiei ∫i le supune aprob„rii conducerii
instituþiei, respectiv a unit„þii Ón cadrul c„reia aceasta
funcþioneaz„;
g) transmite situaþiile solicitate comisiei de Óncadrare ∫i
promovare constituite Ón cadrul autorit„þii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„.
(2) Comisia de Óncadrare ∫i promovare constituit„ Ón
cadrul autorit„þii publice centrale care r„spunde de silvicultur„ coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„ activitatea tuturor comisiilor constituite Ón cadrul structurilor silvice centrale ∫i
locale de administrare sau control.
Art. 5. — (1) Secretariatul tehnic al comisiilor prev„zute
la art. 1 se asigur„ de instituþiile, respectiv unit„þile de care
acestea aparþin.
(2) Componenþa secretariatului tehnic prev„zut la
alin. (1) se stabile∫te prin ordin sau decizie a conducerii
instituþiei, respectiv a unit„þii unde funcþioneaz„ comisia.
(3) Secretariatul tehnic al comisiei are urm„toarele
atribuþii:
a) comunic„, Ón baza aprob„rii pre∫edintelui comisiei,
convocarea Óntrunirii membrilor acesteia;
b) asigur„ organizarea Óntrunirilor comisiei preg„tind
documentele necesare bunei desf„∫ur„ri a acþiunilor
prev„zute s„ aib„ loc;
c) comunic„ hot„r‚rile comisiei cu privire la rezultatele
examenelor de promovare susþinute, precum ∫i pe cele privind analizele Óntreprinse pentru Óncadrarea, respectiv promovarea pe grade profesionale ∫i acordarea de gradaþii
fiec„rui candidat ∫i instituþiei, respectiv unit„þii unde acesta
este Óncadrat, pentru luare la cuno∫tinþ„ ∫i punere Ón
aplicare;
d) asigur„ Ón perioada dintre ∫edinþele comisiei asistenþa
de specialitate, precum ∫i leg„tura cu membrii comisiei;
e) asist„ la lucr„rile comisiei, Óntocme∫te procesele-verbale ale Óntrunirilor, pe care le supune spre semnare tuturor membrilor prezenþi, ∫i redacteaz„ hot„r‚rile comisiei;
f) asigur„ operaþiunile de registratur„, respectiv primirea,
distribuirea ∫i expedierea corespondenþei, ∫i de arhivare
pentru toate documentele privind activitatea comisiei;
g) urm„re∫te ∫i informeaz„ comisia asupra modului Ón
care sunt soluþionate propunerilor ∫i hot„r‚rile luate de
aceasta;
h) comunic„ Ón scris celor interesaþi hot„r‚rile adoptate
de comisie.
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CAPITOLUL III
Funcþionarea comisiilor de Óncadrare ∫i promovare
Art. 6. — (1) Comisiile funcþioneaz„ statutar, Ón
urm„toarele condiþii:
— pentru comisiile constituite din 3 membri, Ón prezenþa
tuturor membrilor;
— pentru comisiile constituite din 5 membri, Ón prezenþa
pre∫edintelui ∫i a cel puþin 2 membri.
(2) Hot„r‚rile comisiilor se iau prin vot deschis. Voturile
membrilor comisiei se menþioneaz„ nominal Ón proceseleverbale ale ∫edinþelor.
Art. 7. — (1) Pentru funcþionarea corespunz„toare ∫i
crearea condiþiilor necesare exercit„rii atribuþiilor pe care
comisiile le au de Óndeplinit se vor pune la dispoziþie acestora, de c„tre compartimentele de specialitate din instituþiile,
respectiv unit„þile Ón care au loc acþiunile menþionate la
art. 1, datele necesare pe baza c„rora se analizeaz„
situaþia personalului silvic ce se consider„ Óndrept„þit a fi
Óncadrat, respectiv promovat pe un grad profesional sau a
primi o gradaþie superior/superioar„ celui/celei pe care Ól/o
deþine.
(2) Datele care se analizeaz„ Ón vederea stabilirii
situaþiei personalului silvic se vor referi pentru fiecare candidat la:
a) nivelul studiilor;
b) data la care a obþinut gradul profesional ∫i gradaþia
la care se afl„ Óncadrat;
c) vechimea Ón domeniul silviculturii;
d) calificativul anual obþinut Ón perioada supus„ analizei;
e) sancþiunile primite Ón perioada analizat„;
f) titluri ∫tiinþifice, studii suplimentare; publicaþii, activit„þi
Ón domeniu (Ónv„þ„m‚nt, organizaþii neguvernamentale etc.).
Art. 8. — Activitatea comisiilor se desf„∫oar„ la sediile
instituþiilor, respectiv ale unit„þilor care le-au Ónfiinþat, Ón
spaþii ∫i Ón condiþii corespunz„toare, puse la dispoziþie de
conduc„torii acestora.
Art. 9. — Comisiile se Óntrunesc semestrial sau ori de
c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui.
Convocarea se face Ón scris, pentru fiecare membru al
comisiei, de c„tre secretariatul acesteia, cu aprobarea
prealabil„ a pre∫edintelui, cu 15 zile Ónainte de data la
care este prev„zut„ ∫edinþa comisiei. Œn convocare se precizeaz„ data, ora ∫i locul unde urmeaz„ s„ se Óntruneasc„
comisia, precum ∫i ordinea de zi.
Art. 10. — (1) Comisiile Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe
baza programului anual ∫i a planurilor semestriale, care vor
cuprinde obiectivele propuse a se realiza, modalit„þile de
realizare, compartimentele din cadrul instituþiei, respectiv al
unit„þii din care face parte comisia, implicate Ón realizarea
obiectivelor Ónscrise Ón program, ∫i termenele la care acestea trebuie Óndeplinite.
(2) Programul anual prev„zut la alin. (1) se aprob„ de
conduc„torul instituþiei sau unit„þii Ón cadrul c„reia
funcþioneaz„ comisia respectiv„.
Art. 11. — Hot„r‚rile comisiei se redacteaz„ Ón scris ∫i
se comunic„ Ón termen de 3 zile de la data adopt„rii persoanelor interesate ∫i conducerii instituþiei, respectiv a
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unit„þii, spre validare ∫i punere Ón aplicare, consemn‚ndu-se,
Ón principal, urm„toarele:
— locul ∫i data la care a avut loc ∫edinþa, precum ∫i
componenþa nominal„ a comisiei;
— obiectivul pentru care s-a Óntrunit comisia;
— m„surile dispuse de comisie Ón leg„tur„ cu problemele dezb„tute.
Art. 12. — (1) Validarea se face Ón termen de 5 zile de
la primirea hot„r‚rii comisiei, dar nu Ónainte de expirarea
termenului de depunere a contestaþiilor. Œn situaþia depunerii de contestaþii validarea se face dup„ soluþionarea acestora.
(2) O dat„ cu validarea se emit ∫i deciziile de Óncadrare/promovare pentru fiecare candidat, semnate de conduc„torul instituþiei, respectiv al unit„þii.
(3) Rezultatul valid„rii sau invalid„rii se comunic„ persoanelor interesate ∫i comisiei Ón termen de 3 zile de la
emitere. Invalidarea va fi obligatoriu motivat„ Ón scris.
CAPITOLUL IV
Contestaþii
Art. 13. — (1) Œn situaþia Ón care Ón procesul de Óncadrare ∫i/sau promovare ∫i la acordarea de gradaþii apar
nemulþumiri ale unor salariaþi faþ„ de soluþiile comisiei ∫i

deciziile conducerii instituþiei/unit„þii, se pot depune contestaþii care se adreseaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) Ón situaþia contest„rii hot„r‚rii comisiei, contestaþia se
adreseaz„ conducerii instituþiei/unit„þii Ón cadrul c„reia
funcþioneaz„ comisia respectiv„;
b) Ón situaþia contest„rii deciziei conducerii instituþiei/
unit„þii, contestaþia se adreseaz„ conduc„torului ierarhic
superior.
(2) Contestaþia se depune Ón cel mult 3 zile de la data
comunic„rii hot„r‚rii comisiei, respectiv a rezultatului
valid„rii sau invalid„rii.
Art. 14. — (1) Rezolvarea contestaþiei privind hot„r‚rea
comisiei se face Ón maximum 15 zile de la data Ónregistr„rii
acesteia, de c„tre conducerea instituþiei, respectiv a unit„þii
c„reia Ói este adresat„.
(2) Rezultatul analiz„rii contestaþiei se comunic„ Ón
scris, Ón interiorul termenului prev„zut la alin. (1), at‚t contestatarului, c‚t ∫i comisiei care a emis hot„r‚rea ce a
f„cut obiectul contestaþiei.
Art. 15. — Rezultatul contestaþiilor adresate conform
prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) se comunic„ Ón scris at‚t
contestatarului, c‚t ∫i instituþiei/unit„þii care a emis decizia
contestat„, Ón termen de 30 de zile de la primirea acestora.
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