
Extras Directiva 2014/33/UE  
 
Documentatia tehnică 

 
Nr.  
 

Continut prevazut in directiva  Modul 
E 

Modul 
D 

Modul 
H1 

1. certificatele de Examinare UE / CE de tip  pt ascensoarele model care au facut 

obiectul unei examinari UE/CE de tip in conformitate cu anexa IV partea B a 

directivei, daca ascensoarele montate sunt in conformitate cu un astfel de ascensor 

da da  

2. declaratie de conformitate UE pentru ascensorul model daca ascensoarele montate 

sunt in conformitate cu un ascensor model proiectat şi fabricat în cadrul unui sistem 

de asigurare a calităţii aprobat în conformitate cu anexa XI a directivei 

da da  

3. o descriere a ascensorului model care să indice clar toate variantele permise ale 

ascensorului model 
da da da 

4. desene de execuţie, planuri de fabricaţie şi diagrame  da da 

5. explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schiţelor respective, precum şi 

a funcţionării ascensorului 
 da da 

6. o listă cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă luate în considerare da da da 

7. evaluarea riscurilor aferente ascensoarelor prevazuta in Anexa I, litera a), alineat 3 

al directivei, efectuata conform SR EN/ISO 14798:2013 
da da da 

8. lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial da da da 

9. o copie a declaraţiilor de conformitate UE ale componentelor de siguranţă pentru 

ascensoare, integrate în ascensor 
da da da 

10. rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru instalator   da 

11. rapoartele de testare da da da 

o copie a instrucţiunilor menţionate la punctul 6.2 din anexa I, adica    

instrucţiuni, conţinând planurile şi diagramele necesare utilizării normale şi 

referitoare la întreţinere, inspectare, reparare, verificări periodice şi operaţiunile de 

salvare 
da da da 

12. 

un jurnal în care pot fi notate reparaţiile şi, când este cazul, verificările periodice da da da 

13. măsurile luate în faza de instalare pentru asigurarea conformităţii ascensoarelor 

produse în serie cu cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă din anexa I 
da da da 

 
Documentatia privind sistemul calitatii 
 

Nr.  Continut prevazut in directiva pentru Anexa X - MODUL E - Ascensoare 

1. Descrierea adecvata a obiectivelor  calitatii 

2. Prezentarea structurii organizatorice a organizatiei, a responsabilitatilor  si atributiunilor conducerii cu privire la 

calitatea produsului 

3. Prezentarea examinărilor şi testelor care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piaţă, printre care 

cel puţin testele prevăzute în anexa V punctul 3.3 

4. Prezentarea mijloacelor de supraveghere care asigură funcţionarea eficace a sistemului calităţii 

5. Documente privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspectie si datele privind: testarea; etalonarea; calificarile 

personalului implicat. 

 



Nr.  Continut prevazut in directiva pentru Anexa XII - MODUL D - Ascensoare 

1. Descriere adecvata a obiectivelor calitatii  

2. Prezentarea structurii organizatorice a organizatiei, a responsabilitatilor  si atributiunilor conducerii cu privire la 

calitatea produsului 

3. Prezentarea controalelor şi a testelor care vor fi efectuate în prealabil (inspectarea condiţiilor de instalare: puţul, 

camera maşinilor etc.), în timpul şi după instalare (inclusiv cel puţin testele menţionate în anexa V punctul 3.3) 

4. Prezentarea mijloacelor de supraveghere care asigură calitatea necesară a produsului, precum şi funcţionarea 

eficace a sistemului calităţii 

5. Documente privind calitatea, cum ar fi rapoarte de inspectie si datele privind: testarea; etalonarea; calificarile 

personalului implicat, etc 

6. Prezentarea examinărilor şi testelor care vor fi efectuate cu ocazia recepţiei la aprovizionarea cu materiale, 

componente şi subansamble 

7. Prezentarea tehnicilor de producţie, de asamblare, de instalare, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a 

proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate 

 

Nr.  Continut prevazut in directiva pentru Anexa XI - MODUL H1 - Ascensoare 

1. Descriere adecvata a obiectivelor calitatii  

2. Prezentarea structurii organizatorice a organizatiei, a responsabilitatilor  si atributiunilor conducerii cu privire la 

proiectare si la calitatea produsului 

3. Prezentarea controalelor şi a testelor care vor fi efectuate în prealabil (inspectarea condiţiilor de instalare: puţul, 

camera maşinilor etc.), în timpul şi după instalare (inclusiv cel puţin testele menţionate în anexa V punctul 3.3) 

4. Prezentarea mijloacelor de supraveghere care asigură calitatea necesară a proiectării şi a produsului, precum şi 

funcţionarea eficace a sistemului calităţii 

5. Documente privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, 

rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat, etc 

6. Prezentarea examinărilor şi testelor care vor fi efectuate cu ocazia recepţiei la aprovizionarea cu materiale, 

componente şi subansamble 

7. Prezentarea tehnicilor de producţie, de asamblare, de instalare, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, a 

proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; 

8. Prezentarea specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care 

standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor şi a altor specificaţii tehnice 

relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerinţele esenţiale de sănătate şi siguranţă din anexa I vor 

fi îndeplinite 

9. Prezentarea tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi 

utilizate în cazul proiectării ascensoarelor 

 


