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INFORMARE I CON TIENTIZARE

Utilizarea echipamentelor de munc  destinate activit ilor specifice în antierele temporare i mobile
în regim de macara sau stivuitor

În antierele temporare i mobile în care se execut  lucr ri de instala ii utilitare, respectiv canaliz ri,
aliment ri cu ap  sunt utilizate tot mai frecvent echipamente de munc  tip buldoexcavator, excavator sau
înc rc tor frontal, atât pentru realizarea s turilor necesare, cât i pentru ridicarea i transportarea
sarcinilor (profile metalice, elemente de structur  din beton armat, containere sau materiale de
construc ii paletizate), respectiv sunt utilizate în regim de macara sau stivuitor.
S-a  constatat  c  utilizarea  acestor  echipamente  de  munc  în  regim  de  macara  sau  stivuitor  se  face  în
condi iile în care au fost identificate diferite moduri de echipare, respectiv cu dispozitive de ridicare
recomandate i puse la dispozi ie de furnizorul echipamentului de munc  sau prin adapt ri artizanale,
cum ar fi sudarea unor cârlige sau bra e.
În general, ridicarea i transportul sarcinilor se face de c tre aceea i deserven i, califica i ca mecanici sau
deserven i de utilaje i care nu au fost califica i sau cel pu in instrui i ca i macaragii sau stivuitori ti.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin (1) din prescrip ia tehnic  PT R 1-2010 ma ina de ridicat de tip
special este ma ina de ridicat la care, constructiv, exist  posibilitatea mont rii mai multor dispozitive
specifice ma inilor de ridicat i poate lucra în regim perma-nent/nepermanent de macara, stivuitor,
platform  ridic toare i altele asemenea (inclusiv excavatoare i buldoexcavatoare echipate cu
dispozitive de prindere specifice ma inilor de ridicat);
În  conformitate  cu  prevederile  art.  42,  alin  (1)  din  prescrip ia  tehnic  PT  R  1-2010  personalul  de
deservire pentru ma inile speciale de ridicat de tip special la care constructiv exist  posibilitatea
mont rii mai multor dispozitive de prindere specifice ma inilor de ridicat la care produc torul a furnizat
declara ia de conformitate în acest sens, trebuie s  fie autorizat/instruit pentru fiecare regim de lucru
al ma inii de ridicat, în conformitate cu prevederile din prescrip ia tehnic  PT CR 8-2009;
De in torul/utilizatorul excavatoarelor i buldoexcavatoarelor, utilizate în regim de ma in  de ridicat de
tip special trebuie s  prezinte la cerere urm toarele documente:
Autorizarea ISCIR pentru func ionarea ma inii de ridicat, aferent  regimului de func ionare pentru care
este echipat  ma ina de ridicat de tip special (macara, stivuitor, platform );
Autoriza ia ISCIR de inut  de personalul de deservire, corespunz tor regimului de func ionare pentru
care este echipat  ma ina de ridicat de tip special (macaragiu grupa A sau stivuito-rist) i, dup  caz,
adeverin a care atest  instruirea personalului auxiliar de deservire ca leg tor de sarcin  la macarale, sau
adeverin  care atest  instruirea personalului auxiliar de deservire ca manevrant pentru platforme,
eliberate în conformitate cu prescrip iile teh-nice PT CR 8-2009;
În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1) i alin. (2) din Legea nr. 64/2008, republica-t , persoana
fizic  sau juridic  ce de ine/utilizeaz  instala iile/echipamentele prev zute în anexa nr. 2, pct. 1 – 4 a
prezentei legi, are obliga ia s  le înregistreze la ISCIR, s in  eviden a centralizat  a acestora, s
comunice la ISCIR orice modificare intervenit  în situa ia tehnic  sau juridic  a acestora i s  asigure un
operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnic  a instala iilor/echipamentelor, denumit RSTVI,
în conformitate cu prevederile prescrip iei tehnice.
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