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ANEXA NR. 2 

TEMATICĂ 
PENTRU EXAMINAREA ÎN VEDEREA ATESTĂRII CA 

Personal tehnic de specialitate responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor 
(RVTA) 

 
LEGISLAŢIE, STANDARDE, NORMATIVE SPECIFICE 

 
Legislaţie referitoare la organizarea şi funcţionarea ISCIR 
Legea nr. 64 din 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  
Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 2001 privind organizarea si funcționarea ISCIR, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Legislaţie referitoare la introducerea pe piaţă a instalaţiilor/echipamentelor din 
domeniul ISCIR 
Hotărârea Guvernului nr. 410 din 2016 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea 
pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a 
componentelor de siguranță pentru ascensoare 
 
Prescripţii Tehnice ISCIR și Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR 
PT R2-2010 – Ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de 
mărfuri cu comandă interioară 
PT R3-2010 – Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a 
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii 
utilizate la instalații de ridicat: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele 
asemenea 
 
Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 165 din 2011 pentru aprobarea metolologiei 
de atestare a personalului tehnic de specialitate, cu modificările și completările ulterioare 
Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130 din 2011 pentru aprobarea metolologiei 
privind autorizarea operatorilor RSVTI, cu modificările și completările ulterioare 

Legislaţie conexă 
Hotărârea Guvernului nr. 2139 din 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Standarde specifice instalațiilor/echipamentelor: 
SR EN 81-80:2019 Reguli de securitate pentru execuția și montarea ascensoarelor. 
Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătățirea securității ascensoarelor de 
persoane și a ascensoarelor de materiale și persoane existente   
SR EN 81-20:2020 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. 
Ascensoare pentru persoane şi de materiale. Partea 20: Ascensoare pentru persoane şi 
ascensoare pentru persoane şi materiale 
SR EN 81-50:2020 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. 
Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale 
componentelor ascensoarelor 
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SR EN 81-22:2021 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. 
Ascensoare pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 22: Ascensoare electrice 
cu cale înclinată 
SR EN 13015+A1:2008 Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru 
elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă 
SR EN 115-1:2017 Securitatea scărilor și trotuarelor rulante. Partea 1: Construcție și 
montare 
SR EN 115-2:2021 Securitatea scărilor și trotuarelor rulante. Partea 2: Reguli pentru 
creșterea securității scărilor și trotuarelor existente 
 


