
Unitatea ………………………………………………….. 

Nr. ………… Data …………………… 

Telefon ……………………………….. 

Către, 

          Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța 
Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă 

Subsemnatul ……………………………………………………….. legitimat cu B.I. / C.I. 
seria ……….., nr. …………………, eliberat(ă) de Poliţia ………………………………………. 
la data de ………………, C.N.P. ………………………………... conducător / reprezentant legal 
al unităţii ………………………………………………………..........., solicit prin prezenta cerere 
acordarea:   

         Autorizaţiei, în baza prevederilor art. 9          Vizei anuale, 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 de tip: obiecte 
artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, clasele: I , II , III , IV , T1 , T2 
prevăzute de art. 5 din Normele Tehnice 2002 aprobate de Hotărârea nr. 536 / 2002 modificată şi 
completată. 

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

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

adică total …………. kg. brut; obiectele pirotehnice se păstrează în depozite ce respectă preve-
derile prevăzute de Normele Tehnice 2002 aprobate de Hotărârea nr. 536 / 2002 modificată şi 
completată.  

Conform art. 12 din Normele Tehnice 2002 pentru aplicarea Legii nr. 126 / 1995 privind 
regimul materiilor explozive modificată şi completată, se prezintă datele de identificare ale unită-
ţii, după cum urmează: 

- Număr angajaţi în unitate: ……, din care ……. femei şi …… tineri sub 18 ani. 
- Denumire unitate: …………………………………………………………………………. 
- Sediul social ……………………………………………………………………………….. 
- Activitatea principală: cod CAEN ……… denumire ……………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 
- Atribut fiscal …… Cod Unic de Înregistrare …………………… 
- Nr. de ordine în Registrul Comerţului …………………………………………………….. 
- Anexa/anexele la certificatul de înregistrare privind autorizaţiile de funcţionare pentru ac-

tivitatea/activităţile derulate în unitate.
- Actul legal de funcţionare al unităţii (Statutul unităţii, Actul constitutiv, etc.)



 Punctele de lucru ale unităţii, privind comercializarea obiecte artizanale şi de distracţie pe 
bază de amestecuri pirotehnice, sunt următoarele: 
  

 
Depozitul / depozitele se află la adresa / adresele: 
1. ……………………………………………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………... 
3. ……………………………………………………………………………………………... 

 
Transportul şi mijlocul de transport al obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de a-

mestecuri pirotehnice: ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Depozitul are paza asigurată cu unitatea …………………………………………………..,  
prin contractul nr. …………….. data ………………… începând cu data de ……………………, 
valabil până la data de……………………………………. 
 Depozitul în care se păstrează obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice respectă cerinţele impuse de Normele Tehnice 2002. 
 
 Artificieri / Pirotehnişti autorizaţi:  

 
Nume şi prenume ………………………………………………………………………….    
Carnet autorizare nr. ……….. anul …..…….. ITM ………………………......................... 
 
Nume şi prenume ………………………………………………………………………….    
Carnet autorizare nr. ……….. anul …..…….. ITM ………………………......................... 
 
Nume şi prenume ………………………………………………………………………….    
Carnet autorizare nr. ……….. anul …..…….. ITM ………………………......................... 

 
 Se prezintă în copie documentele necesare autorizării / avizării prevăzute de art. 12 din 
Normele Tehnice 2002. 
 
        Conducător unitate 
 
       …………………………………….. 
 
       …………………………………...... 

Nr. 
crt. 

Localitatea Adresa şi nr. de telefon Cantitatea maxima păstrată, 
conform Normei Tehnice 2002 
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