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INTRODUCERE 

 
Annual sunt raportate peste 8000 de accidente legate de utilizarea stivuitoarelor. Acest lucru 

poate antrena moartea sau ranirea grava a persoanelor, precum si deteriorari ale echipamentului, 

cu costuri ridicate pentru angajatori si pentru societate in general. Amenzile pentru nerespectarea 

legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca la manevrarea stivuitoarelor pot fi enorme. In 

1998, Sainsbury’s a primit o amenda de 425000 lire sterline si alte costuri de 75000 lire sterline 

in urma unui accident in care un angajat a decedat ca urmare a ranilor suferite din cauza strivirii 

de catre utilaj in timpul verificarii stivuitorului. 

 
Principalele cauze ale accidentelor la utilizarea stivuitoarelor sunt urmatoarele: 

• lipsa instruirii personalului deservent; 

• zona de lucru inadecvate; 

• lipsa intretinere sau intretinere efectuata necorespunzator. 

 
Prezentul manual a fost conceput pentru a furniza informatii necesare angajatorilor, 

supraveghetorilor, operatorilor si altor persoane, atat pentru instruire si formare, cat si pentru o 

utilizare in vederea respectarii procedurilor de securitate. 

 
Angajatorul are obligatia de a evalua personalul de deservire al stivuitorului si de a intocmi 

proceduri specifice de securitate si sanatate a muncii, in scopul de a reduce sau de a limita, pe cat 

posibil, riscurile existente la manevrarea stivuitorului. 

 
Procedurile de securitate vor include modul de formare al operatorilor, proceduri pentru 

controlul deplasarii pietonilor in vecinatatea stivuitorului, instructiuni privind modul de circulatie 

al utilajului, precum si modul de punere in aplicare al procedurilor de intretinere 

corespunzatoare. 

 
Personalul de supraveghere al modului de exploatare al stivuitoarelor trebuie sa fie autorizat si 

calificat astfel incat sa poata supraveghea modul in care sunt respectate procedurile de exploatare 

in siguranta a utilajelor, posedand suficienta experienta privind operatiunea care urmeaza a se 

efectua astfel incat sa fie capabil sa recunoasca imediat orice manevra incorecta a stivuitoristului, 

identificand astfel necesitatile de instruire suplimentara a personalului deservent. 

 
Manualul este structurat in 2 (doua parti) principale, una privind operatorul stivuitorului si una 

privind detinatorul utilajului. 


