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MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,

RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

TEMATICĂ
PENTRU EXAMINAREA ÎN VEDEREA ATESTĂRII CA FORMATOR:

Stivuitorist - Modulul nr. 15
LEGISLAŢIE, NORMATIVE SPECIFICE

Legislaţie referitoare la organizarea şi funcţionarea ISCIR
Legea nr. 64 din 2008, republicată, – privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 2001 – privind organizarea şi funcţionarea ISCIR, cu
modificările şi completările ulterioare.

Legislaţie referitoare la introducerea pe piaţă a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR
Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 2008 - privind condiţiile introducerii pe piaţă a
maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prescripţii Tehnice ISCIR și Ordine ale Inspectorului de Stat Șef al ISCIR
PT CR8-2009 - Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi
acceptarea personalului auxiliar de deservire
PT R1-2010 - Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme
autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru
vehicule şi maşini de ridicat de tip special)
PT R3-2010 - Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a
elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii
utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele
asemenea
Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 8 din 2009 privind atestarea persoanelor
care au dreptul de a participa ca formator la programele de formare profesională
organizate pentru ocupaţiile reglementate de Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 165 din 2011 pentru aprobarea
metolologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate, cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 130 din 2011 pentru aprobarea
metolologiei privind autorizarea operatorilor RSVTI, cu modificările şi completările
ulterioare

Legislaţie conexă
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49 din 2009, privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a
adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 1610/2007, emis de ministrul economiei şi comerţului, pentru aprobarea
Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL
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Standarde

Standarde de proiectare pentru fabricaţie, securitate, utilizare şi mentenanţă:
SR EN ISO 3691-1:2012/AC:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi
verificare. Partea 1: Cărucioare de manipulare autopropulsate, altele decât cele fără
conductor însoţitor, cu furcă retractabilă şi cărucioare transportoare de sarcini
SR ISO 2328:2013 Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu agăţători şi plăci
portechipamente. Dimensiuni de montaj
SR ISO 2330:2013 Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă. Caracteristici tehnice
şi încercări
SR EN 1459+A3:2012 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Cărucioare cu braț
retractabil variabil autopropulsate

Noţiuni de specialitate care fac obiectul modulului


