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Inspecţia tehnică a echipamentelor tehnologice utilizate în construcţii confirmă capabilitatea
acestora de a executa lucrările specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate precizat în
specificaţiile tehnice în construcţii şi în condiţiile de securitate stabilite de Directiva 89/655/CEE,
standardele naţionale şi europene, precum şi de alte reglementări legale.
1. DEFINIŢII. CLASIFICARE. BAZA LEGALĂ. AVANTAJE
1.1.Definiţii.
Inspecţia, în sens larg, este un proces complex în care se realizează examinarea unui proiect al unui
produs, examinarea unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau al unei fabrici şi stabilirea
conformităţii lor cu cerinţele specifice sau, pe baza unei judecăţi profesionale, cu cerinţele generale.
Inspecţia, în sens mai restrâns, este procesul de evaluare a conformităţii prin observare şi judecare
însoţite, după caz, de măsurare, de încercare sau de comparare cu un calibru. Acest tip de inspecţie
se confundă de fapt cu o activitate pe care înainte o defineam ca fiind Controlul Tehnic de Calitate.
Valoare de prag (def.a.) - Valoarea maximă sau minimă a unei mărimi matematice asociate unei
caracteristici tehnice sau tehnologice a unui echipament (determinată după un anumit procedeu de
măsurare), permiţând compararea mărimii cu altele de aceeaşi natură şi peste sau sub care nu se
poate trece.
Nivel tehnic de capabilitate (def.a.) – Însuşirea unui echipament de a fi capabil să execute operaţii
tehnologice la un nivel de performanţă stabilit, cu respectarea cerinţelor de calitate şi cerinţelor
esenţiale de securitate şi sănătate în muncă care îi sunt aplicabile.
Nivel parametric de prag (def.a.) – Valoarea maximă sau minimă a unui parametru peste sau sub
care, nivelul tehnic de capabilitate al unui echipament tehnologic este necorespunzător.
1.2. Clasificarea inspecţiilor şi a organismelor de inspecţie
După independenţa organismului care efectuează inspecţia, inspecţiile se clasifică astfel:
- inspecţia de primă parte care este efectuată de furnizorul unui produs;
- inspecţia de secundă parte care este efectuată de utilizatorul produsului;
- inspecţia de terţă parte care este efectuată de un organism independent faţă de părţile
implicate.
Organismele care pot efectua inspecţia se clasifică astfel:
**

Echipamentele tehnologice la care se face referire în text, conform HG 2139/2004, fac parte din clasa 2.1.20 (Maşini
şi Utilaje pentru construcţii)

Organism de inspecţie de tip A, care este independent faţă de părţile implicate.
Organismul de inspecţie este independent dacă:
- acesta şi personalul său responsabil pentru efectuarea inspecţiei nu este proiectantul, fabricantul,
furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau cel care asigură mentenanţa
entităţilor pe care le inspectează şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părţi;
- acesta şi personalul său nu este direct implicat în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea,
utilizarea sau mentenanţa entităţilor pe care le inspectează sau ale entităţilor similare ale concurenţei;
- părţile interesate trebuie să aibă acces la serviciile organismului de inspecţie iar procedurile pe
baza cărora funcţionează organismul trebuie aplicate în mod nediscriminatoriu.
Organismul de inspecţie de tip A realizează inspecţii de terţă parte.
Inspecţia tehnică de terţă parte a echipamentelor tehnologice de construcţii, în funcţie de durata de
funcţionare a acestora, se poate realiza în două etape de verificare, şi anume:
Etapa 1. Inspecţia de gradul I, pentru echipamentele tehnologice de construcţii care au minim doi
ani de funcţionare, inclusiv la punerea în funcţiune a lor; în acest caz se efectuează un minim de
încercări. Această verificare se repetă la doi ani, până la expirarea duratei normale de vârstă.
Obs: La instalaţiile complexe (instalaţii pentru prelucrat agregate minerale, instalaţii pentru preparat mixturi
asfaltice, centrale pentru producerea betoanelor etc.) inspecţia de gradul I se realizează la fiecare punere în
funcţiune începând cu prima oră de funcţionare după fabricaţie.

Etapa 2. Inspecţia de gradul II, pentru echipamentele tehnologice de construcţii care au depăşit
durata normală de funcţionare prevăzută în HG 2139/2004, cu testări complexe pe baza cărora să
rezulte gradul de integritate fizică şi performanţe funcţionale tehnologice.
Inspecţia de gradul II se execută la fiecare doi ani cu îndeplinirea integrală a obiectivelor din
procedura operaţională respectivă.
Inspecţia tehnică furnizează informaţii autorizate asupra performanţelor echipamentului tehnologic
şi a capabilităţii acestuia de a executa lucrări la nivelul de calitate prescris de specificaţiile tehnice
în construcţii şi în condiţiile de securitate stabilite de reglementările legale.
Pe de altă parte, inspecţia tehnică de terţă parte la echipamentele tehnologice de construcţii trebuie
să contribuie la realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor executate: rezistenţă şi stabilitate,
siguranţă în exploatare, protecţie împotriva zgomotului şi a vibraţiilor, protecţia mediului ambiant,
igienei şi sănătăţii oamenilor.
Organism de inspecţie de tip B, care constituie o parte separată şi identificabilă a unei organizaţii
implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau mentenanţa entităţilor pe
care le inspectează şi care a fost constituit ca să furnizeze servicii de inspecţie organizaţiei din care
face parte.
Separarea organismului în cadrul organizaţiei înseamnă respectarea următoarelor criterii:
- organismul să se constituie ca entitate distinctă în cadrul organizaţiei;
- separarea clară a responsabilităţilor personalului de inspecţie faţă de personalul angajat în celelalte
funcţii;
- organismul de inspecţie şi personalul său nu trebuie să fie implicat direct în activităţi de
proiectare, fabricare, furnizare, instalare, utilizare sau mentenanţa entităţilor pe care le inspectează
sau ale entităţilor similare ale concurenţei.
Organism de inspecţie de tip C, care este implicat în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea,
utilizarea sau mentenanţa entităţilor pe care le inspectează sau a unor entităţi similare ale
concurenţei şi care poate furniza servicii de inspecţie altor părţi decât organizaţia din care face parte
realizând protecţia necesară în cadrul organizaţiei pentru a se asigura de separarea adecvată a
responsabilităţilor şi răspunderilor în furnizarea serviciilor de inspecţie prin organizare şi/sau
proceduri documentate.
1.3. Baza legală
Documentele de referinţă care asigură baza legală pentru efectuarea inspecţiilor sunt următoarele:
- Legea securităţii şi sanatăţii în muncă nr.319/2006 (Directiva-cadru 89/391/CEE);

- Hotărârea de Guvern nr. 1146 (Directiva 89/655/CEE) din 30 august 2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă.
- Legea 137:1995, Protecţia mediului;
- HG 2139:2004, Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe;
- SR EN ISO/CEI 17020:2005 – Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme
care efectuează inspecţii;
- SR EN 45011/2001 - Criterii generale pentru organismele de certificare care efectuează
certificarea produselor;
- NE 003/1997 – Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o
mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor pentru construcţii;
- Standarde pentru produs.
1.4. Avantaje
Principalele avantaje ale inspecţiei sunt:
- furnizarea încrederii că echipamentele tehnologice inspectate satisfac cerinţele esenţiale prevăzute
de directive;
- conservarea capabilităţii tehnice şi tehnologice a echipamentului;
- identificarea şi eliminarea punctelor slabe legate de securitate, sănătate şi mediu;
- stabilirea duratei normale de funcţionare la maşinile achiziţionate, la care ne se cunoaşte perioada
anterioară de funcţionare sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, de către o comisie
tehnică sau expert tehnic independent (art.3 şi 4 Cap.III din HG 2139/2004);
- menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe, după expirarea duratei normale de funcţionare, în urma
elaborării unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie
tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix (art.3 şi 4 Cap.III din HG 2139/2004).
OBS: 1. Pentru cazurile precizate în articolele 3 şi 4 din HG 2139, Organismelor de inspecţie de tip A (Organisme de
terţă parte) le revine sarcina de a stabili capabilitatea echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare
sau importate la mâna a doua şi prelungirea duratei normale de funcţionare a acestora.
2. Pentru licitaţii, sunt prevăzute cerinţe cu privire la Inspecţia de terţă parte a echipamentelor tehnologice
care vor fi utilizate la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Caietele de sarcini.

2. INSPECŢIA TEHNICĂ A ECHIPAMENTELOR TEHNILOGICE UTILIZATE
ÎN CONSTRUCŢII
2.1. Desfăşurarea activităţii de inspecţie în prezent
În România, inspecţia tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii se
desfăşoară în baza ordinului ministrului nr. 337/N din 08.12.2000 a MLPTL, care a aprobat
reglementarea tehnică „Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice
de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua” indicativ PCC 021/2000.
Această reglementare tehnică, conform ordinului ministrului nr. 337/N, se aplică de Organismele de
Inspecţie de terţă parte, iar ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii) are obligaţia de a aplica şi urmări
realizarea prevederilor cuprinse în acest ordin.
Având la bază această procedură generală, pentru efectuarea unei inspecţii tehnice, organismele de
inspecţie, au elaborat proceduri tehnice de inspecţie. Aceste proceduri au fost elaborate pe tipuri de
echipamente tehnologice. Pentru instalaţiile de procesare a materialelor ( instalaţii pentru prelucrat
agregate minerale, instalaţii pentru preparat mixturi asfaltice, centrale pentru producerea betoanelor
etc.) au fost elaborate proceduri tehnice pentru fiecare tip de instalaţie în parte.
Factorii implicaţi în procesul tehnologic pe şantierele de construcţii şi care trebuie să respecte
instrucţiunile din procedură sunt:
- agenţii economici cu activitate de construcţii care exploatează sau pun în funcţiune pentru prima
dată echipamentele tehnologice de construcţii (noi sau importate la mâna a doua).

- agenţii economici, persoane juridice, care importă, comercializează, închiriază prin leasing sau
exploatează echipamente tehnologice de construcţii la mâna a doua.
- laboratoarele de încercări, care efectuează verificările tehnice şi testele de specialitate în vederea
inspecţiei tehnice a echipamentelor tehnologice de construcţii.
- inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice şi amenajarea teritoriului.
2.2. Desfăşurarea activităţii de inspecţie în viitor
Având la bază experienţa a mai mult de 14 ani de inspecţii, evaluări şi expertize tehnice la
echipamentele de procesare a materialelor (instalaţie de producere agregate minerale, instalaţie de
producerea mixturi asfaltice, instalaţie de preparare emulsie bituminoasă, ş.a.) şi ţinând seama de
îmbunătăţirea continuă a procesului de inspecţie, de introducerea unor tehnologii noi, de
modificare a unor cerinţe specifice pentru produsele de construcţii, autoritatea naţională în domeniu
(MDRT) a aprobat un program pentru elaborarea unor reglementări tehnice printre care şi pentru
pentru inspecţia echipamentelor tehnologice pentru producerea unor materiale pentru construcţii.
Reglementările vor fi elaborate sub forma unor proceduri de inspecţie pe subclase de echipamente
sau familii în cazul echipamentelor de procesare a materialelor, capabile de a desfăşura tehnologii
compexe de lucru (ex. producerea mixturilor asfaltice, aşternerea şi compactarea mixturilor
asfaltice, lucrări de terasamente pentru drumuri, lucrări de îmbunătăţiri funciare, etc).
Cu alte cuvinte, procesul de inspecţie va fi mai riguros desfăşurat având în vedere că vor fi
elaborate mai multe proceduri de inspecţie de reglementare (se are în vedere elaborarea unui număr
de şapte proceduri de reglementare).
Elaborarea acestor reglementări tehnice face parte din Programul 3/2010 al MDRT privind
elaborarea de activităţi specifice de reglementare/reglementări în domeniul construcţiilor, Anex 5a,
poziţia 5, aprobat prin OMRDT nr. 1956/11.08.2010.
a. Obiectivele principalele ale noilor proceduri de inspecţie
Principalele obiective pe care trebuie să le atingă noile proceduri de inspecţie sunt următoarele:
- evaluarea capabilităţii tehnologice a echipamentelor cu scopul transpunerii cerinţelor tehnologice
de calitate prevăzute în Legea 10/1995;
- stabilirea unor ,,valori de prag” pentru echipamentele tehnologice, astfel încât să existe garanţia
realizării unor lucrări, la un nivel de calitate predictibil şi acceptat. Valorile de prag stabilite în
proceduri, trebuie să fie în concordanţă cu tehnologiile de lucru stabilite în proiectele de execuţie;
- stabilirea condiţiilor minime în care se acceptă ,,nivelul tehnic de capabilitate” al echipamentelor
în scopul asigurării performanţelor de lucru la ,,niveluri parametrice de prag” pentru sistemul de
evaluare şi atestare a echipamentelor în vederea emiterii Raportului de inspecţie de organisme de
inspecţie de terţă parte acreditate.
- asigurarea menţinerii parametrilor de lucru ai echipamentelor tehnologice la ,,niveluri de prag” pe
întreaga durată de viaţă a acestora, printr-un sistem de mentenanţă special implementat (sistemul de
mentenanţă care va fi implementat va conţine obligatoriu un control riguros al calităţii intervenţiilor
asupra sistemelor de control al parametrilor de lucru);
b. Conţinutul noilor proceduri de inspecţie
Procedura de inspecţie în conformitate cu obiectivele menţionate la punctul a trebuie să conţină
metode de analiză şi evaluare, după cum urmează:
- capabilitatea funcţională şi tehnologică echipamentului la nivelul de calitate impus;
- sistemul de mentenanţă care trebuie să asigure menţinerea performanţelor tehnologice ale
echipamentului;
- nivelurile de prag minime sau maxime pentru principalii parametri care influenţează direct
calitatea lucrărilor şi compararea acestora cu valorile determinate în cadrul inspecţiei;
- respectarea cerinţelor de bază privind securitatea şi protecţia mediului la echipamentele
tehnologice.
c. Activităţi cuprinse în procesul de inspecţie
Activităţile care se desfăşoară în procesul de inspecţie al echipamentelor tehnologice pentru construcţii şi gospodărie comunală se pot grupa în trei etape:
ETAPA 1. Iniţierea certificării.

Activităţi:
- solicitarea unui Organism de inspecţie a documentelor necesare pentru începerea activităţilor de
inspecţie (formular de cerere, chestionar de autoevaluare, documente relevante ale echipamentului
tehnologic pentru care se solicită inspecţia), formulare care vor fi completate şi depuse la organism;
- înregistraea documentelor înaintate organismului şi completarea dosarului cu alte documente
solicitate de organism, stabilirea echipei de lucru;
- contractarea ( după completarea dosarului);
ETAPA a 2-a. Inspecţia. În etapa a 2 – a se realizează inspecţia în care se face examinarea
produsului stabilindu-se conformităţiile cu cerinţele specifice sau, pe baza judecăţi profesionale, cu
cerinţele generale.
De asemenea, în funcţie de necesităţi, se realizează şi prelevarea probelor pentru încercări în
laborator. La majoritatea echipamentelor tehnologice se realizează evaluarea parametrilor prin
măsurare, pe şantiere, la locul de amplasare sau punctul de lucru. După efectuarea încercărilor de
către un laborator acreditat, raportul de încercări elaborat va constitui parte componentă a dosarului
de inspecţie. Toate datele obţinute în urma inspecţiei vor fi transferate în Fişa de inspecţie care
constituie documentul principal al inspecţiei.
ETAPA a 3 - a. Evaluarea şi emiterea raportului de inspecţie. În această etapă sunt examinate
următoarele documente de sinteză:
- fişa de inspecţie;
- raportul de încercări;
- documentaţia tehnică a produsului.
După analiza documentelor de sinteză şi a documentelor auxiliare din dosar de către un evaluator,
de şeful departamentului de inspecţie al organismului şi directorul executiv al organismului de
inspecţie, se emite Raportul de Inspecţie şi înscrierea acestui în Registrul produselor inspectate.
3. Documente rezultate în procesul de inspecţie
În urma procesului de inspecţie va rezulta un dosar care va cuprinde cel puţin următoarele
documente:
- cererea pentru inspecţia produsului;
- chestionarul de autoevaluare;
- elemente din documentaţia tehnică a produsului;
- documente justificative pentru anumite activităţi desfăşurate de organizaţie în legătură cu
mentenanţa echipamentului tehnologic supus inspecţiei, etalonarea echipamentului de dozare,
documente ISCIR, documente RAR, certificate de conformitate de la producător, buletine PRAM de
măsurare a rezistenţei prizelor de împământare (pentru instalaţiile fixe), autorizaţia de mediu (pentru
instalaţiile fixe, care interacţionează cu mediul ambiant, schema de flux tehnologic pentru instalaţiile complexe (ex. instalaţie de producere agregate minerale, instalaţie de producerea mixturi
asfaltice, instalaţie de preparare emulsie bituminoasă, ş.a.);
- rapoarte de încercări;
- raportul de inspecţie;
- anexa la raportul de inspecţie.
Obs. 1. Solicitantul va primi de la organismul de inspecţie următoarele documente finale:
- raportul de inspecţie;
- anexa la raportul de inspecţie.
2. Raportul de Inspecţie este valabil pe o perioadă de doi ani
3. Raportul de Inspecţie asigură garanţia calităţii pentru echipamentul tehnologic verificat şi nu exonerează pe
deţinător de responsabilitatea legală asupra menţinerii condiţiilor de mentenanţă pentru asigurarea parametrilor de
exploatare stabiliţi.

La solicitarea deţinătorilor de echipamente, în cazul expirării valabilităţii unui raport de inspecţie,
un organism de inspecţie notificat supune echipamentul respectiv din nou, procedurii de inspecţie.
4. Concluzii
- realizarea inspecţiei tehnice furnizează încrederea că echipamentul tehnologic inspectat satisface
cerinţele esenţiale prevăzute de directive;
- ,,obligă” deţinătorul echipamentului tehnologic la conservarea capabilităţii tehnice şi tehnologice a
acestora;

- introducerea sau menţinerea în circuitul economic a unor echipamente cu durata normală de
funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, dar a căror resursă tehnică,
tehnologică şi de securitate răspund cerinţelor esenţiale din directive;
- perfectionarea continuă a activităţii de inspecţie trebuie privită ca un proces dinamic, necesar şi nu
ca o simplă formalitate care trebuie îndeplinită atât de cel care inspectează cât şi de cel care deţine
echipamentul tehnologic utilizat în construcţii, motiv pentru care este nevoie, ca periodic pe baza
experienţelor acumulate, reglementările tehnice să devină cât mai explicite, mai suple şi foarte bine
documentate.
Bibliografie
- Legea securităţii şi sanatăţii în muncă nr.319/2006 (Directiva-cadru 89/391/CEE);
- Hotărârea de Guvern nr. 1146 (Directiva 89/655/CEE) din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
- Legea 137:1995, Protecţia mediului;
- HG 2139:2004, Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- SR EN ISO/CEI 17020:2005 – Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează
inspecţii;
- NE 003/1997 – Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a
maşinilor şi utilajelor pentru construcţii;
- Standarde pentru produs.

