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Unitatea ……………………………………………………………………………………………. 

Nr. ………… Data …………………… 

Telefon fix …………………………………….. Telefon mobil ………………………………….. 

Către, 

       Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța 

Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă 

Subsemnatul(a)………………………………………………….. legitimat(ă) cu B.I. / C.I. 

seria …………..., nr. ……………………., C.N.P. ………………………………………………., 

eliberat(ă) de Poliţia …………………............................ la data de ...……………………………, 

conducător / reprezentant legal al unităţii ………………………………..………………………... 

solicit prin prezenta cerere a se acorda în anul ……………..:   

         Autorizaţia, în baza prevederilor art. 8        Viza anuală, în baza prevederilor art.11 

din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, completată şi modificată, pentru a 

produce, prepara, deţine, transporta, comercializa, folosi materii explozive propriu-zise pre-

văzute de Normele Tehnice din anul 2002 aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 536 / 2002, 

astfel:  

Denumire materii explozive propriu-zise Cantitatea 

Conform art.12 din Normele Tehnice 2002 pentru aplicarea Legii nr. 126/1995 privind 

regimul materiilor explozive, completată şi modificată, se prezintă datele de identificare ale uni-

tăţii, după cum urmează: 

 Pentru societăţi comerciale, persoane juridice:

- Denumirea unităţii: ………………………………………………………………………... 

- Sediul social ……………………………………………………………………………….. 

- Activitatea principală: ……………………………………………………………………... 

- Cod CAEN al activităţii principale: …………. 

- Atribut fiscal …………………. Cod Unic de Înregistrare ……………………………….. 

- Nr. de ordine în Registrul Comerţului …………………………………………………….. 

- Anexa/anexele la Certificatul de înregistrare privind autorizaţiile de funcţionare pentru

activităţile desfăşurate în unitate, respectiv Certificatele constatatoare privind autorizarea

unităţii, emise conform prevederilor Legii nr. 359/2004 modificată şi completată.

- Actul legal de funcţionare al unităţii:  statut  act constitutiv      

- Numărul de angajaţi în unitate este: total …….., din care ……. femei. 
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 Punctele de lucru ale unităţii privind utilizarea materiilor explozive propriu-zise sunt ur-

mătoarele: 

 

 

 Transportul şi mijlocul de transport al materiilor explozive:  

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 Artificieri / Pirotehnişti autorizaţi:  

 

 Unitatea păstrează materiile explozive propriu-zise, după cum urmează: 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 

Se prezintă în copie documentele necesare autorizării / vizării anuale prevăzute de art.12 

din Normele Tehnice 2002. 

 

        Conducător unitate: 

 

       …………………………………….. 

 

       …………………………………...... 

Nr. 

crt. 

Localitatea Adresa şi nr. de telefon Cantitatea  maximă de 

materii explozive 

1    

2    

3    

4    

5    

Nume şi prenume 

artificier / pirotehnist autorizat 

Nr. carnet 

autorizare 

Anul emiterii 

carnetului 

Emis de ITM al judeţului 

    

    

    

    

    




