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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ÎN MUNCĂ  
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE A  

LIFTURILOR DE PERSOANE 
IP – SM 24 

 
 
1. SCOP 

 
Prezentele instructiuni stabilesc cerintele minime de securitate si sanatate in munca 

referitoare la prevenirea accidentelor de muncã în activităţile de explotare a lifturilor de persoane. 
 

2. DOMENIU 
Se aplică de către întreg personalul din  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

care exploatează lifturile de persoane din dotarea universităţii.  
 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 
 

3.1. Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca. 
3.2. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 
nr. 319/2006 aprobate prin H.G. 1.425/2006. 
3.3.  Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 – privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru 
locul de muncă 
3.4. IP – SM  02 - Instrucţiuni proprii privind comunicare şi măsuri de prim ajutor în caz de 
accidente. 

 
4. DEFINITII ŞI PRESCURTĂRI 

 
4.1. DEFINIŢII 
4.1.1. Instrucţiune tehnică internă de securitate a muncii (ITI-SM) - documentul, aprobat de 
conducătorul unităţii (subunităţii), care prezintă succesiunea operaţiilor tehnologice aferente unei 
anumite lucrări, dispozitivele, sculele şi utilajele necesare realizării acesteia precum şi măsurile 
specifice de securitate a muncii, care trebuie aplicate şi/sau respectate pentru evitarea accidentării 
sau îmbolnăvirii profesionale, pe durata executării operaţiilor tehnologice. 
4.1.2. Incident periculos – evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, 
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui 
echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat 
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lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asmenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi posibil să producă 
pagube materiale. 
4.1.3. Loc de muncă – locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situate în clădirile intreprinderii 
şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc de muncă din aria intreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul 
are acces în cadrul desfăşurării activităţii. 
4.1.4. Pericol grav şi iminent de accidentare – situaţie concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte 
doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment. 
4.1.5. Verificare periodică – acţiunea unei persoane specializate de a confirma sau infirma 
calităţile tehnologice şi de protecţie ale unei instalaţii, unelte sau ale unui utilaj, aparat, EIP sau ET. 
4.1.6. Zona de manipulare (sinonim: volum de accesibilitate) – spaţiu în care staţionează sau 
circulă oameni şi care este limitat de către suprafaţa pe care omul o poate atinge fără mijlocirea 
unui obiect. Zona are următoarele dimensiuni minime: 2,5 m pe înălţime, 1,25 m pe lăţime şi 0,5 m 
în jos sub suprafaţa pe care stă omul. 
 
4.2. PRESCURTĂRI 
4.2.1.   DV -  Dispoziţie verbală  
4.2.2.   EIP -  Echipament individual de protecţie 
4.2.3.   ET -  Echipament tehnic 
4.2.4.   GT -  Ghid de terminologie   
4.2.5.   IM -  Inspecţia muncii 
4.2.8. IP-SM – Instrucţiuni proprii de securitate a muncii  
 
5. RESPONSABILITĂŢI 
5.1. Rectorul/Reprezentantul legal 
5.1.1. Dispune  întocmirea  / modificarea IP-SM, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
5.1.2. Numeşte prin decizie lucrătorii care participă la elaborarea / modificarea IP-SM. 
5.1.3. Verifică şi aprobă IP-SM elaborată / modificată. 
5.1.4. Propune modificări pe drafturile IP-SM. 
 

5.2. Directorul General Administrativ 
5.2.1. Asigură cadrul organizatoric pentru informarea lucrătorilor şi desfăşurarea procesului de 
muncă respectând prevederile  prezentei instrucţiuni proprii de securitate a muncii.  
5.2.2. Aprobă şi dispune aprovizionarea cu materialele şi mijloacele de protecţie solicitate de şeful 
compartimentului funcţional. 
 
5.3. Directorul Economic 
5.3.1. Asigură în bugetul anual fondurile necesare pentru asigurarea bazei materiale în conformitate 
cu cerinţele de securitate pentru întreţinerea lifturilor. 
 
5.4. Serviciul intern de protecţie şi prevenire: 
5.4.1. Difuzează prezenta IP-SM. 
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5.4.2.Verifică aplicarea prevederilor acestei IP-SM în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi   
 
5.5. Serviciul Extern de Prevenire şi protecţie 
5.5.1. Propune întocmirea  / modificarea IP-SM. 
5.5.2. Participă la elaborarea / modificarea IP-SM.  
5.5.3. Supune verificării, avizării şi aprobării IP-SM. 
5.5.4. Verifică aplicarea prevederilor acestei IP-SM în cadrul U.S.A.M.V. Iaşi   
 
5.6.    Şeful compartimentului funcţional : 
5.6.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SM.  
5.6.2. Urmăreşte implementarea acestei IP-SM în activitatea personalului din subordine. 
5.6.3. Urmăreşte, controlează şi întocmeşte referatele pentru întreţinerea echipamentelor de muncă 
(lifturi peroane). 
 
 
5.7.    Lucrătorii din  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi,  sunt 
obligaţi: 
5.7.1. Să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte  prezenta IP-SM. 
5.7.2. Să participe la orice acţiune coordonată de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională la locul de muncă. 
5.7.4. Să utilizeze echipamente de muncă ce îndeplinesc condiţiile de securitate şi sănătate. 
5.7.5. Să aleagă şi să utilizeze echipamente individuale de protecţie conform riscurilor la care sunt 
expus. 

 
6. DESCRIEREA INSTRUCŢIUNII 
 

6.1. Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă  
la exploatarea ascensoarelor electrice 

 
6.1.1. Generalităţi 

 
Art. 1 Ascensoarele, desi sunt instalatii complexe pot fi folosite fara pericol, prin manevre 

simple de catre persoane care au peste 14 ani, cu conditia respectarii instructiunilor de functionare, 
afisate in cabina ascensorului si pe tocul usii de la parter si a intretinerii corecte a instalatiei. 

 
 Art. 2 Majoritatea scoaterilor din functiune, a deteriorarilor, a avariilor ascensoarelor si a 
accidentelor de persoane, sunt cauzate de nerespectarea voita, sau din necunoasterea regulilor de 
exploatare ale acestor instalatii. Ascensoarele sunt prevazute cu dispozitive speciale, care exclud 
posibilitatea producerii de avarii sau accidentari de persoane, in cazul in care ascensorul este folosit 
corect. 
 Art. 3 Intreprinderea furnizoare acorda termen de garantie prevazut in contract, numai in 
conditiile respectarii instructiunilor de exploatare. 
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 Art. 4 Instructiunile prezinta indicatii generale privind manevrarea , exploatarea si 
intretinerea ascensoarelor, indicatii in parte rezultate din prescriptiile oficiale din Romania si sunt 
valabile in masura in care nu afecteaza sub nici o forma prescriptiile nationale, in cazul instalatiilor 
ce se exporta. 
  
 
 
 6.2. Manevrarea 
  
 Art. 5 Pentru utilizarea normala si in conditii de siguranta a ascensoarelor, implica pentru cei 
ce folosesc, obligatia si raspunderea respectarii riguroase a unor reguli de manevrare. 
 
 Art. 6 La prezentarea in fata usii de acces sa se observe daca lumina de semnalizare 
„OCUPAT”, situata deasupra butonului de chemare este stinsa sau aprinsa iar daca este stinsa se 
poate comanda chemarea cabinei, apasind pe butonul de comanda. In cazul ascensoarelor cu usi de 
acces culisant automate orientarea se va face dupa semnalizarea „SENS” sau „POZITIA CABINEI”. 
 Dupa pornirea cabinei goale lumina de semnalizare se aprinde. La sosirea si oprirea cabinei 
in statie, se va deschide usa de acces la put, numai dupa ce lumina de semnalizare s-a stins. In cazul 
usilor culisant automate nu este necesar a interveni pentru deschiderea sau inchiderea usilor, 
deoarece operatie se efectueaza in mod automat. 
 
 Art. 7 Butonul de comanda nu trebuie actionat brutal pentru a nu-l intepeni sau deteriora 
lamele de contact. 
 
 Art. 8 In cazul usilor de acces semiautomate, sau prevazute cu cremon, daca lumina 
„OCUPAT” este aprinsa inseamna ca este ocupata cabina, sau o usa de acces este deschisa, ori 
inchisa incorect, sau s-a ivit un deranjament in instalatie. 
 In cazul cind lumina de semnalizare „Ocupat” continua sa ramina aprinsa, se asteapta cca 40-
50 secunde, timp suficient pentru terminarea unei surse si parasirea cabinei de catre pasager, dupa 
care se verifica daca usa de acces a etajului la care se afla cabina este inchisa corect. Daca aceasta 
este bine inchisa si ascensorul tot nu porneste, inseamna ca exista un deranjament in instalatie. 
 
 Art. 9 După sosirea şi oprirea cabinei în staţie se deschid fără să se forţeze uşa de acces şi 
uşile cabinei, apoi se intră în cabină numai cu faţa şi numai dacă cabina este iluminată. Intrarea cu 
spatele este periculoasă, putând produce căderea în golul puţului, dacă uşa de acces a fost defectată 
şi cabina nu se găseşte în dreptul ei. 
 
 Art. 10 este interzisă deschiderea uşilor cabinei în timpul mersului, uşile se vor deschide 
numai după ce cabina s-a oprit efectiv în staţia comandată. 
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 Art. 11 Când cabina s-a oprit între staţii şi nu răspunde la o nouă comandă, se va apăsa pe 
butonul de “ALARMA”, iar după ce se va primi confirmarea că a fost anunţatăechipa de intervenţie, 
se va aştepta depanarea liniştit în cabină. 
 
 Art. 12 Încercările de a ieşi din cabină când aceasta s-a oprit între staţii prin acţiuni proprii, 
ca forţarea uşilor sau alte mijloace asemănătoare, pune în pericol viaţa celui care procedează astfel, 
putând fi prins între cabină şi palier la punerea neaşteptată în mişcare a cabinei. 
 
 Art. 13 Este interzisă folosirea ascensoarelor peste sarcina înscrisă pe tabliţele fixate pe uşile 
de acces ale puţului în cabină. 
 
 Art. 14 Este interzisă folosirea ascensoarelor de persoane sub 14 ani. 
 Art. 15 Nu este permisă folosirea ascensorului pentru transportul de materiale de construcţii, 
mobilă, blocuri de gheaţă, apă, lichide inflamabile, sau explozibile. 
 
 Art. 16 Este interzis fumatul în cabină şi aruncarea pa podeaua cabinei sau în puţul 
ascensorului a resturilor de ţigari, a cojilor de fructe, hârtiilor, etc. 
 
 Art. 17 Este interzisă depozitarea pe scările şi culoarele de acces spre camera troliului, 
camera roţilor de conducere şi uşilor de acces la puţ a materialelor şi obiectelor care să împiedice 
accesul la ascensor. 
 
 Art. 18 Este interzisă folosirea camerii troliului, sau a camerii roţilor de conducere în alte 
scopuri ca: uscătorii, depozite, afumători, spaţii pentru vase de expansiune, treceri pentru instalaţii 
electrice sau de gaze, etc. 
 
 Art. 19 Nu este permisă folosirea ascensorului care are spart unul din geamurile împrejmuirii 
puţului, uşilor cabinei sau uşilor de acces. 
 
 Art. 20 Nu este permisă descompletarea şuruburilor capacelor, lentilelor, becurilor, 
butoanelor, legarea levierelor broaştelor, legarea la scurt-cricuit a contactelor şi în general orice 
intervenţie, descompletare sau modificare a pieselor şi a subansamblelor ascensoarelor. 
 
 Art. 21 Este interzisă lovirea şi zgârierea uşilor de acces, a pereţilor cabinei, spargerea sau 
sustragerea oglinzilor sau a altor accesorii ale cabinei. 
 
 Art. 22 Este interzisă îndepărtarea sau sustragerea tăbliţelor :”Ascensor in reparatie” şi 
folosirea ascensorului de către locatari în timp ce se execută una dintre aceste lucrări. 
 
 Art. 23 Este interzisă deschiderea forţată a uşii de acces la puţul ascensorului, când cabina 
aflată în mers trece prin dreptul uşii respective. 
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 Art. 24 Nu este permisă intervenţia în instalaţie a persoanelor care nu sunt autorizate special 
pentru aceasta, cu excepţia acţiunilor de stingere a incendiilor, limitării avariilor, sau salvării 
victimelor eventualelor accidente. 
 
 Art. 25 În caz de accident se va întrerupe alimentarea cu curent a ascensorului prin 
deconectarea întrerupătorului tripolar din camera troliului, anunţând imediat întreprinderea care 
execută întreţinerea ascensorului . 
 După evacuarea eventualelor victime, nu se va interveni în instalaţie, aceasta trebuind să 
ramână şi să fie găsită în starea în care se găsea în momentul producerii accidentului în vederea 
anchetării şi stabilirii cauzelor de către organele în drept. 
 
 6.3 Supravegherea 
 
 Art. 26 Supravegherea ascensoarelor se încredinţează unei persoane numită de deţinătorii 
instalaţiei. Numele acestei persoane denumită “responsabil tehnic” se trece în registrul de 
supraveghere al ascensorului, registru ce trebuie păstrat în camera troliului. 
 Art. 27 Responsabilul tehnic cu ascensoarele are următoarele sarcini : 

- Supravegherea funcţionării regulamentare şi folosirea reglementară a 
ascensorului, oprind din funcţiune instalaţia atunci când se constată că exploatarea 
ei se face în condiţii care pot crea pericol de accident, avarie sau incendiu, 
apărând anomalii în funcţionare ca de exemplu : cabina circulă necomandată, sau 
poate fi chemată când este ocupată, se aud zgomote anormale în timpul 
funcţionării, cabina circulă când una din uşile de acces la puţ este deschisă, iar 
cabina se află în dreptul altei staţii (se va bloca imediat uşa), etc. În asemenea 
situaţii se va anunţa urgent întreprinderea care execută întreţinerea ascensorului . 

- Să urmărească efectuarea reviziei şi întrţinerii regulate şi raţionale de către o 
întreprindere autorizată. 

- Să urmărească efectuarea lunară a instructajului de protecţia muncii şi a 
instructajului profesional periodic cu toţi însoţitorii de ascensoare – denumiţi 
liftieri – şi să participe cu comisia de examinare a acestora. 

 
Art. 28 Deţinătorii de ascensoare trebuie să posede câte un registru de supraveghere pentru 

fiecare ascensor. În registrul de supraveghere organul de control oficial, responsabilul tehnic, liftieri 
, delegatul întreprinderii care face întreţinerea , vor nota toate deranjamentele şi deficienţele 
constatate, de asemena remedierea acestora de către delegatul întreprinderii care face întreţinerea. 
Responsabilul tehnic cu ascensoarele confirmă efectuarea şi data la care s-au efectuat remediile 
menţionate; de asemeni va informa pe deţinător, despre necesitatea unor eventuale reparaţii. 

Art. 29 Deţinătorii ascensorului sunt obligaţi să stabilească un loc potrivit şi la îndemână în 
care se vor păstra cheile de la camera troliului, precum şi de la alte uşi încuiate care aparţin 
instalaţiei de ascensoare. În vederea folosirii cheilor pentru intervenţii operative şi numai de către 
persoane corespunzătoare. 
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Art. 30 Este interzisă suprimarea sau scurtcircuitarea chiar temporară, a vreunui contact 
electric de blocaj de la uşile de acces la puţ, de la uşile cabinei, sau de la podeaua mobilă a cabinei. 
Înterdicţia este valabilă şi în cazul când uşa de acces respectivă nu este folosită. 

Art. 31 Liftierul are următoarele obligaţii : 
- Îndeplinirea întocmai a instrucţiunilor de exploatare a ascensoarelor şi respectarea 

instrucţiunilor tehnice. 
- Urmăreşte ca ascensorul să fie folosit în scopul pentru care a fost autorizat. 
- Interzice încărcarea cabinei peste sarcina nominală. 
- Însoţeşte permanent cabina când comanda se face cu însoţitor, sau dacă în cabină 

au urcat copii, sau persoane care cer manevrarea ascensorului de către liftier. 
- Predă ascensorul schimbului următor sau îl închide. 
- Urmăreşte ca uşile camerei troliului şi ale camerei roţilor de conducere, unde este 

cazul, să fie încuiate. 
- Verifică zilnic şi înainte de începerea lucrului la scensor, funcţionarea corectă a 

dispozitivelor de siguranţă, braţtele, uşile de acces, semnalizările, iluminatul 
cabinei. 

- Dă alarma în cazul opririi între paliere. 
-  

Art. 32 Liftierul este obligat să oprească funcţionarea ascensorului când constată deficienţe 
periculoase, cele constatate le va consemna în registrul de supraveghere şi le va aduce la cunoştinţă 
deţinătorului şi responsabilului tehnic cu ascensoarele. Deţinătorul trebuie să anunţe întreprinderea 
care face întreţinerea în vederea remedierii deficienţelor. 

Art. 33 Ascensoarele prevăzute să funcţioneze cu însoţitor permanent, vor fi manevrate 
numai de liftieri autorizaţi. 

Art. 34 Nu se admite transportul persoanelor cu ascensoarele construite numai pentru 
materiale, cu comandă esterioară. 

 
6.4 Întreţinerea şi revizia 
 
Art. 35 Întreţinerea şi revizia ascensoarelor trebuie făcută numai de întreprinderi autorizate. 
Art. 36 Întreprinderea care efectuează întreţinerea răspunde de buna funcţionare a 

ascensorului. 
Art. 37 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere a ascensorului se stabileşte de 

întreprinderea care face întreţinerea, de acord cu deţinătorul, după destinaţia, starea tehnică, 
vechimea instalaţiei, regimul de funcţionare, etc., în orice caz cel puţin o dată pe lună. În registrul de 
supraveghere se va indica periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi numele şefului echipei de 
întreţinere. 

Art. 38 La lucrările periodice de întreţinere trebuie să se execute cel puţin următoarele : 
- Curătirea troliului, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului. 
- Completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturorlagărelor. 
- Verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemelor de 

ungere. 
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- Umplerea cu unsoare constitentă a ungătoarelor şi verificarea gresării. 
- Verificarea îmbinărilor cu şuruburi. 
- Stabilirea gradului de uzură a saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi 

reglarea ei. 
- Stabilirea gradului de uzură a cablurilor de tracţiune de la cabină şi de la 

contragreutate. De asemeni a cabului limitatorului de viteză, a cablului şi lanţului 
de la selector unde este cazul. 

- Verificarea bunei funcţionări a sistemului limitator de viteză. 
- Ungerea pieselor supuse frecării ( balamale, dispozitive de închidere ale uşilor 

cabinei, etc.) 
- Curăţirea şi reglarea contactelor aparatajului electric şi de comandă. 
- Verificarea funcţionării normale a sistemului electric de comandă şi semnalizare. 
- Verificarea patroanelor la toate siguranţele elctrice şi calibrarea lor. 
- Verificarea aparatului de protecţie. 
- Verificarea funcţionării şi reglarea întrerupătorului sfârşit de cursă şi a 

limitatoarelor cap de linie. 
- Verificarea şi reglarea opririi cabinei la staţii. 
- Verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea lor. 
- Verificare uzurii ghidajelor (patine, role) cabinei şi ale contragreutăţii. 
- Ungerea glisierelor cabinei şi de contragreutate; spălarea glisierelor se recomandă 

minim odată la 3 luni. 
- Verificarea broaştelor şi a contactelor elctrice de la uşile de acces, reglarea şi 

ungerea blocajelor mecanice. 
- Verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustică. 
- Verificarea funcţionării normale a ascensoarelor după efectuarea întreţinerii. 
- Verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcilor indicatoare de 

sarcină la uşile de acces şi în cabină. 
- Înscrierea tuturor defecţiunilor constatate în registrul de supraveghere al 

ascensorului. 
Cu ocazia întreţinerii instalaţiei de ascensor, echipa va mai efcetua înlocuirea 
pieselor de schimb cu uzură mai mare. 

Art. 39 Dacă la lucrările periodice de întreţinere se constată unele defecte la cablurile de 
tracţiune (ruperi de sârme, semne de uzură, etc.) atunci întreţinerea periodică se face la termene mai 
scurte, specificându-se de fiecarea dată rezulatatele constatărilor în registrul de supraveghere, până la 
oprirea ascensorului pentru înlocuirea cablurilor. 

Art. 40 După fiecare probă sau prindere accidentală pe glisiere a cabinei sau contragreutăţii 
(unde este cazul) în mod obligatoriu după defrânare echipa de întreţinere va ajusta suprafaţa 
glisierelor în regiunea respectivă şi va verifica poziţia dispozitivelor de prindere, încastrarea 
consolelor glisierelor, şuruburilor şi ecliselor de îmbinare a glisierelor. 

Art. 41 Întreprinderea însărcinată cu întreţinerea, înscrie în registrul de supraveghere al 
ascensorului, însemnări asupra constatărilor şi remedierilor efectuate cu ocazia întreţinerii. De 
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asemenea informează deţinătorul despre toate defectele mai importante care necesită oprirea mai 
lungă în vederea efectuării reparaţiilor necesare. 

Art. 42 În cazul când siguranţa funcţionării ascensorului este periclitată, întreprinderea de 
întreţinere  prin organele sale tehnice, este obligată să oprească ascensorul făcând menţiune despre 
această oprire în registrul de supraveghere. 

Art. 43 Dacă un ascensor a fost oprit din funcţionare timp mai mult de 15 zile, repunerea lui 
în funcţiune se fcae numai după o verificare (inclusiv curăţire şi ungere) efectuată de întreprinderea 
care execută întreţinerea. 

Art. 44 În timpul efectuării întreţinerilor periodice, echipele de întrţinere trebuie să afişeze pe 
uşile de acces tăbliţe cu : “ASCENSOR IN REVIZIE”. 

Art. 45 Pe lângă întreţinerea periodică, ascensorul va fi supus unei revizii generale. 
Periodicitatea reviziei generale va fi stabilită şi executată de întreprinderea care face întreţinerea 
ascensorului, în raport cu regimul de funcţionare şi natura constatărilor înscrise în registrul de 
supraveghere însă cel puţin odată pe an. Revizia generală are ca scop asigurarea continuităţii în 
funcţionarea ascensorului şi remedierea deficienţelor semnalate în cadrul lucrărilor de întreţinere şi 
nerezolvate de acestea. 

Art. 46 Revizia generală constă din examinarea generală a ascensorului şi din remedierea 
deficienţelor constatate; cu această ocazie se vor efectua cel puţin următoarele operaţii în plus faţă de 
obligaţiile de întreţinere : 

- Demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură 
a melcului, roţii melcate, legăturilor şi a rulmentului de presiune. 

- Spălarea cu petrol şi montarea la loc a carcasei troliului, umplerea băii cu ulei 
proaspăt. 

- Spălarea lagărelor motorului şi înlocuirea uleiului. 
- Verificarea instalaţiei electrice din camera troliului, din puţ şi din cabină. 
- Demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea axelor şi lagărelor. 

Art. 47 Repararea, modificarea, sau modernizarea ascensoarelor, trebuie făcută de către 
întreprinderi de specialitate autorizate. 

 
6.5 Autorizare, Control 
Art. 48 În România ascensoarele nu pot fi puse în funcţiune decât după obţinerea autorizaţiei 

de funcţionare din partea ISCIR “Inspectoratul de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de ridicat”, în a 
carui rază de activitate se află instalaţia.  

 
 
 

7. ÎNREGISTRĂRI – N/A 
8. ANEXE – N/A 
                                   ÎNTOCMIT, 
                     Serviciu extern prevenire si protectie, 
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                  prof.  dr.ing. Constantin BACIU 

 


