
Unitatea ………………………………………………….. 

Nr. ………… Data …………………… 

Telefon ……………………………….. 

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 obţinerea Avizului            Vizei anuale a avizului    privind am- 

plasamentul şi cantitatea maximă de păstrare a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de ames-
tecuri pirotehnice conform prevederilor art. 19, precum şi obţinerea  

         Autorizaţiei, în baza prevederilor art. 8          Vizei anuale, în baza prevederilor art.11 

din Legea nr. 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată, pentru a 
produce, prepara, deţine, transporta, comercializa, folosi materii explozive de tip: obiecte arti-
zanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, clasele: I , II , III , IV , T1 , T2  pre-
văzute de art. 5 din Normele Tehnice 2002 aprobate de Hotărârea nr. 536 / 2002 modificată şi com-
pletată (se marchează situaţiile solicitate). 

Cele menţionate mai sus se solicită pentru anul …………, privitor la deţinerea unei cantităţi 

           de maxim 3 kg.          între 3 şi 100 kg.    peste 100 kg., 

adică total …………. kg. brut maxim, dar nu mai mult de 1.000 kg brut; 
Alte obiecte pirotehnice …………………………………………………………………………….. 
Cantitatea ……………………………………………………………………………………………. 

Obiectele pirotehnice se păstrează în încăperi ce respectă prevederile art. 66 şi în cantităţile 
şi locaţiile prevăzute la art. 67, art. 68 şi art. 69, după caz, situaţiile fiind prevăzute de Normele Teh-
nice din anul 2002 aprobate de Hotărârea nr. 536 / 2002 modificată şi completată. 

Conform art. 12 din Normele Tehnice 2002 pentru aplicarea Legii nr. 126/1995 privind regi-
mul materiilor explozive, completată şi modificată, se prezintă datele de identificare ale unităţii, du-
pă cum urmează: 
 Pentru Societăţi Comerciale:
- Denumire unitate: …………………………………………………………………………. 
- Sediul social ……………………………………………………………………………….. 
- Activitatea principală: cod CAEN ………. denumire …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 
- Atribut fiscal …………………… Cod Unic de Înregistrare ……………………………… 
- Nr. de ordine în Registrul Comerţului …………………………………………………….. 



- Anexele şi/sau Certificatele constatatoare care însoţesc Certificatului de Înregistrare, pri-
vitoare la autorizarea funcţionării activităţilor derulate în unitate. 

- Actul legal de înfiinţare al unităţii: Statutul unităţii; Actul constitutiv. 
Numărul de angajaţi în firmă este de: ……, din care …… femei. 
 

 Punctele de lucru ale societăţii comerciale privind operaţiunile efectuate cu obiecte piroteh-
nice sunt următoarele: 

 
 Pentru Persoane Fizice şi Asociaţii Familiale: 
- Nr. autorizaţie ………… / data …………………… Primăria ………………………………. 
- B.I. / C.I. seria ………………nr. ………………eliberat(ă) de Poliţia ………………………. 
- C.N.P. ………………………………………….. 
- Domiciliul P.F. / A.F. ……………………………………………………………………........ 
- Activitatea principală: cod CAEN ……………. Denumire cod CAEN ……………………... 

…………………………………………………………………………………………….................... 
- Activitate secundară ………………………………………………………………………….. 
- Nr. de ordine în Registrului Comerţului: ……………………………………………………... 
- Cod Unic de Înregistrare ……………………………. Atribut fiscal ………………………... 
- Punctele de lucru privitor la desfăşurarea activităţilor ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….................... 
 Încăperile în care se păstrează obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pi-
rotehnice respectă cerinţele impuse de art. 66 din Normele Tehnice 2002; se respectă şi cerinţele 
privind cantităţile brute de păstrare prevăzute de art. 68 din Normele Tehnice 2002. 
 
 Transportul şi mijlocul de transport al obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de ames-

tecuri pirotehnice sau al altor obiecte pirotehnice se efectuează astfel: ……………………… 
……………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………… 
 Se prezintă în copie documentele necesare autorizării / avizării prevăzute de art. 12 din Nor-

mele Tehnice 2002. 
 
            Conducător unitate / Reprezentant legal: 
 
       …………………………………….. 
 
       …………………………………...... 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Adresa şi nr. de telefon Cantitatea  brută 
maximă păstrată 

conform art. 68 din 
Norma Tehnică 2002 
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