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INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CONSTANȚA 
- SERVICIUL CONTROL SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - 

 
Acte necesare în vederea obţinerii avizului / autorizaţiei / vizei anuale 
din punct de vedere al Legii nr. 126/1995 şi a Normei Tehnice 2002,  

modificate şi completate, privind regimul materiilor explozive 
 
 
 
 
 

 
L e g i s l a ţ i e : 

 
 

Prevenirea si Stingerea Incendiilor              - Acte normative P.S.I. în vigoare 
 
Legea nr. 126 / 1995                                                             - Monitorul Oficial nr. 298 / 28.12.1995 
-Legea nr. 464 / 2001-compl. şi modif. L.126/1995              - Monitorul Oficial nr. 423 / 30.07.2001 
-Legea nr. 478 / 2003-compl. şi modif. L.126/1995              - Monitorul Oficial nr. 831 / 24.11.2003 
-Legea nr. 262 / 2005-compl. şi modif. L.126/1995              - Monitorul Oficial nr. 904 / 10.10.2005 
-Legea nr. 406 / 2006-compl. şi modif. L.126/1995  - Monitorul Oficial nr. 956 / 28.11.2006 
 
Hotărârea nr. 536 / 2002 - Norme Tehnice 2002                - Monitorul Oficial nr. 479 / 04.07.2002 
-Hotărârea nr. 1207 / 2005 - compl. şi modif. N.T.2002        - Monitorul Oficial nr. 941 / 21.10.2005 
 
Ordinul nr. 234 / 2004 - Norme Metodologice 2004          - Monitorul Oficial nr. 505 / 04.06.2004 
 
Norme specifice de securitate a muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materialelor explozi-
ve - Ordinul nr. 838 / 14.11.1997                                           - Monitorul Oficial nr. 346 / 08.12.1997 
 
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive 
     - Ordinul nr. 68 / 11.02.2004     - Monitorul Oficial nr. 147 / 19.02.2004 
 
Legea nr. 333 / 08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modi-
ficată şi completată.                 - Monitorul Oficial nr. 525 / 22.07.2003 
 
Ordinul nr. 1045 / I.G. / 29.08.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului 
pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice - Monitorul Oficial nr. 636 / 17.09.2007 
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Dosarele înaintate la I.T.M. CONSTANȚA pentru: avizare spaţii de 
păstrare materii explozive - altele decât materiile explozive propriu-zise,  

autorizare conform art. 8 şi art. 9, viză anuală - trebuie să cuprindă: 
 

a) Pentru persoanele juridice, cazul în care unitatea are/nu are autorizaţie/viză anuală obţinută 
în baza art. 8 din Legea nr. 126/1995 (cererea se depune în original; actele se depun în copie, 
acestea fiind certificate spre conformitate prin semnătură şi ştampilă) 

- Cerere adresată către I.T.M. Constanța, cu număr de înregistrare - în original (copia se înmânează 
soli-citantului). Modelul de cerere se solicită de la inspectorul de muncă de specialitate. 

- Contract prestări servicii pentru autorizare/viză anuală, conform cererii + chitanţă şi factură (plata 
se efectuează la casieria I.T.M. Constanța, iar cele trei acte se depun la dosar, în copie). Modelul 
de contract de prestări servicii se solicită de la inspectorul de muncă de specialitate. 

- Autorizaţia veche (art. 8) şi avizul (după caz), ambele în original, pentru înscrierea vizei anuale; 
dacă sunt îndeplinite condiţiile legale de retragere a autorizaţiei / avizului, se procedează la 
retragerea acestora, conform prevederilor legislative în vigoare. 

- Autorizaţia model 2002, dacă este cazul de emitere a unei autorizaţii noi (modelul nou de autori-
zaţie se obţine de la I.T.M. Constanța, după îndeplinirea condiţiilor legale de emitere a 
acesteia). 

- Actul de identitate al conducătorului unităţii, respectiv: buletin / carte de identitate, permis şedere, 
paşaport, după caz.  

- Certificatul de înregistrare privind înfiinţarea unităţii, însoţit de Anexele şi/sau Certificatele cons-
tatatoare referitoare la autorizarea activităţilor unităţii, eliberate de către Oficiul Registrului Co-
merţului de pe lângă Tribunalul Constanța în baza prevederilor Legii nr. 359 / 2004 modificată şi 
com-pletată (pentru sediul social şi pentru punctele de lucru). Documentele trebuie să conţină 
codurile CAEN actualizate conform Ordinului nr. 337/2007. 

- Certificatul constatator eliberat în baza prevederilor Legii nr. 26 / 1990 modificată şi completată, 
privind situaţia unităţii la data solicitării autorizării / vizei anuale. 

- Actul legal în baza căruia funcţionează unitatea (Statutul unităţii sau Actul constitutiv, după caz). 
- Dovada deţinerii spaţiului destinat păstrării materiilor explozive (extras de carte funciară, contract 

de închiriere, contract de comodat sau alt tip de contract similar). 
- Contractul cu unitatea care are depozit autorizat, însoţit de autorizaţiile emise în baza art. 8 şi art. 

9 ale acesteia, în copie, după caz. 
- Contractul cu unitatea care asigură paza şi însoţirea transportului privind materiile explozive, pe 

traseul: de la furnizor la depozitul declarat de unitatea care solicită autorizaţia / viza anuală şi de la 
depozit la locul de utilizare, după caz. 

- Contractul cu unitatea care efectuează paza / protecţia depozitului declarat de solicitant. 
- C`opii după carnetul de artificier / pirotehnist autorizat, după caz. 
- Dovada efectuării verificării anuale a cunoştinţelor personalului care mânuieşte, transportă, 

păstrează şi foloseşte materii explozive, conform prevederilor art. 125 din Hotărârea nr. 536 / 
2002 (Norme Tehnice). 

- Documentul privind numirea gestionarului materiilor explozive.              
- Un dosar care să conţină documentele solicitantului. 

 
b) Pentru persoanele juridice, cazul în care unitatea are/nu are autorizaţie/viză anuală obţinută 

în baza art. 9 - depozit - din Legea nr. 126/1995 (cererea se depune în original; actele se de-
pun în copie) 

-    Autorizaţia veche (art. 9) în original, pentru înscrierea vizei anuale; dacă sunt îndeplinite condiţiile 
legale de retragere a autorizaţiei, se procedează la retragerea acesteia. 

- Se depun aceleaşi acte ca la punctual a), la care se adaugă: 
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- Contractul cu unitatea care asigură paza şi însoţirea transportului privind materiile explozive, pe 
traseul: de la furnizor la depozitul declarat de unitatea care solicită autorizaţia / viza anuală şi de la 
depozit la locul de utilizare. 

- Dovada deţinerii spaţiului destinat depozitării materiilor explozive (contract de închiriere, de co-
modat, sau alt contract similar, extras de carte funciară). 

- Contractul cu unitatea care efectuează paza / protecţia depozitului declarat de solicitant. 
- Cantităţile maxime de materii explozive, pe tipuri, care pot fi depozitate şi locul unde se depozi-

tează. 
- C`opii după carnetul de artificier / pirotehnist autorizat, după caz. 
- Dovada efectuării verificării anuale a cunoştinţelor personalului care mânuieşte, transportă, 

păstrează şi foloseşte materii explozive, conform prevederilor art. 125 din Hotărârea nr. 536 / 
2002 (Norme Tehnice).                

- Un dosar care să conţină documentele solicitantului. 
 

c) Pentru persoanele fizice, cazul în care unitatea are/nu are autorizaţie/viză anuală obţinută în 
baza art. 8 din Legea nr. 126/1995 (cererea se depune în original, actele se depun în copie) 
-     Cerere adresată către I.T.M. Constanța, cu număr de înregistrare - în original (copia se  

înmânează solicitantului).  
- Contract prestări servicii conform cererii + chitanţă + factură (plata se efectuează la casieria 

I.T.M. Constanța, iar cele trei acte se depun la dosar în copie). 
- Autorizaţia veche în original, pentru înscrierea vizei anuale (dacă nu mai sunt rubrici pentru  

viza anuală, se retrage autorizaţia veche şi se emite o nouă autorizaţie). 
- Autorizaţia nouă model 2002 (în original) + chitanţă şi factură (în copie), dacă este cazul. 
- Buletin/Carte Identitate din care să rezulte Codul Numeric Personal şi alte date necesare. 
- Autorizaţia eliberată de către Primăria de care aparţine solicitantul, cu viza la zi. 
- Certificatul de înregistrare privind înfiinţarea unităţii, eliberat de către Oficiul Registrului Co-

merţului Constanța. 
- Dovada deţinerii spaţiului destinat păstrării materiilor explozive.  
- Dovada efectuării verificării anuale a cunoştinţelor personalului care mânuieşte, transportă, 

păstrează şi foloseşte materii explozive, conform prevederilor art. 125 din Hotărârea nr. 536 / 
2002 (Norme Tehnice).               

- Un dosar care să conţină actele solicitantului. 
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Autorizarea artificierilor şi pirotehniştilor 
 
1. Înscrierea la cursurile de pregătire, în baza următoarelor acte: 

- Cererea candidatului 
- Copie de pe diploma de bacalaureat sau -după caz- adeverinţa de absolvire a cel puţin 8 clase 
- Certificat medical din care să rezulte că este sănătos 
- Certificat psihologic din care să reiasă că este apt pentru activitatea de artificier, respectiv de piro-

tehnist pentru focuri de artificii 
- Acte din care să reiasă că îndeplineşte condiţiile prevăzute la capitolul X din Norme Tehnice 

2002, în funcţie de lucrările care urmează să le execute 
- Avizul Inspectoratului de Poliţie judeţean, respectiv Direcţiei de Poliţie a municipiului Bucureşti, 

în raza căruia domiciliază. 
2. Absolvirea cursului de artificier sau de pirotehnist pentru focuri de artificii, susţinerea exame-

nului în faţa comisiei din cadrul unităţii care a organizat cursul şi eliberarea certificatului de 
absolvire. 

3. Susţinerea examenului în vederea autorizării pentru exercitarea activităţii de artificier sau de 
pirotehnist pentru focuri de artificii, în baza prezentării următoarelor acte: 
- Cererea candidatului 
- Copie de pe certificatul de absolvire a cursului de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri 

de artificii 
- Două fotografii 3 x 4 

Examenul se susţine imediat sau după maximum 60 de zile de la absolvirea cursului de pregătire. 
4. Autorizarea se atestă prin eliberarea unui carnet conform modelelor prezentate în Anexele nr. 

10-a) şi nr. 10-b) din Normele Tehnice din anul 2002. 
 
 
 
 

Verificarea cunoştinţelor pe care trebuie să le posede personalul care 
mânuieşte, transportă, păstrează şi foloseşte materii explozive 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 536 din 30 mai 2002 (*actualizată*) 
 
    ART. 125 
    (1) Persoanele juridice organizează cel puţin anual verificarea 
cunoştinţelor pe care trebuie sa le posede personalul care manuieste, 
transporta, păstrează şi foloseşte materii explozive. 
    (2) Verificarea cunoştinţelor privind regimul materiilor explozive 
va fi precedată de efectuarea unui examen psihologic în baza căruia se 
confirma ca artificierul, respectiv pirotehnistul pentru focuri de 
artificii, este apt pentru activitatea pe care o îndeplineşte. 
    (3) Verificarea cunoştinţelor şi examinarea psihologică nu exclud 
efectuarea instructajelor prevăzute în normele specifice de protecţie 
a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi în 
instrucţiunile de securitate a muncii. 
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ORDIN nr. 1.323 din 26 mai 2009 
privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de 
servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii 
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 3 iunie 2009  
Data intrarii in vigoare : 03/06/2009 
 
    Având în vedere: 
    - prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi 
organizarea Inspecţiei Muncii, republicată; 
    - prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 767/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea 
eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice 
centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002; 
    - prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 561/2009; 
    - Nota inspectorului general de stat nr. 481 din 7 mai 2009, în baza art. 
12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Normativul cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii 
efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
              p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 
                             Dumitru-Nicu Cornoiu, 
                                secretar de stat 
 
    Bucureşti, 26 mai 2009. 
    Nr. 1.323. 
 
 
    ANEXĂ 
                                    NORMATIV 
                    cu tarifele pentru plata prestaţiilor de 
           servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii 
 
    ART. 1 
    (1) Inspecţia Muncii efectuează, prin personalul propriu analize, 
expertize tehnice şi acordă asistenţă de specialitate şi consultanţă în 
domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
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denumite în continuare prestaţii de servicii, la cererea persoanelor fizice, 
juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în 
condiţiile legii. 
    (2) Contravaloarea prestaţiilor de servicii efectuate în condiţiile 
prevăzute de prezentul normativ se suportă de către beneficiarii acestora şi 
se virează în contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial 
de muncă care efectuează prestaţia. 
    ART. 2 
    (1) Prestaţiile de servicii prevăzute în prezentul normativ se efectuează 
numai după confirmarea achitării tarifului. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care prin 
lege se precizează că prestaţiile de servicii trebuie efectuate de îndată ce 
au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi 
ulterioară realizării acestora. 
    ART. 3 
    În funcţie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de 
la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate şi de la alte 
entităţi constituite în condiţiile legii sunt următoarele: 
    1. Participarea inspectorilor de muncă la efectuarea determinărilor de 
noxe, respectiv participarea la activităţile pentru acordarea unor drepturi 
prevăzute de legislaţia în vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor 
de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    Tarif: 40 lei/oră. 
    2. Analiza documentaţiei şi expertizarea unităţilor în vederea eliberării 
autorizaţiei de deţinere a materialelor explozive în conformitate cu 
prevederile art. 8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor 
explozive, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 360 lei; 
           - obiecte artizanale şi de distribuţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice - 300 lei. 
    3. Expertiza şi analiza în vederea eliberării autorizaţiei de depozitare 
a materiilor explozive, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 
126/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Tarif: 400 lei. 
    4. Expertiza şi analiza documentaţiei în vederea acordării vizei anuale a 
autorizaţiei de deţinere materii explozive, conform prevederilor art. 11 din 
Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Tarif: - materiale explozive propriu-zise - 60 lei; 
           - obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri piro-
tehnice - 200 lei. 
    5. Analiza documentaţiei şi efectuarea expertizării în vederea: 
    - acordării vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare a depozitelor de 
materii explozive - emiterii avizului de amplasare a firidelor de explozivi 
la persoanele juridice cu profil minier, potrivit prevederilor art. 19 din 
Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - expertizării/avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi 
manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolţuri, fuzee 
antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de 
asomare, spaţii destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate 
depozitării muniţiilor, capselor, pulberilor de muniţie, conform prevederilor 
Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.102/2008 
privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau 
pulberilor pentru muniţie; 
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    - aprobării depăşirii cu 25 % a cantităţii maxime de exploziv pentru care 
s-a eliberat autorizaţia depozitului, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
    Tarif: 200 lei/aviz. 
    6. Examinarea artificierilor şi pirotehniştilor în vederea autorizării 
acestora şi asistenţă tehnică la pregătirea activităţilor pentru autorizarea 
şi reautorizarea artificierilor, conform art. 29^3 din Legea nr. 126/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    Tarif: 50 lei/candidat. 
    7. Eliberarea de certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în 
arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, 
juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a 
obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 
privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 
autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 223/2002. 
    Tarif: 40 lei/document. 
    8. Eliberarea de copii în baza documentelor existente în arhivele 
inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice 
sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi obţine aceste 
informaţii, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    Tarif: 0,5 lei/pagină. 
    9. Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date 
organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a 
salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 
privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a 
salariaţilor, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 
33/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002. 
    Tarif: 10 lei/salariat. 
    10. Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor 
pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin preluarea informaţiilor 
din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 161/2006, cu modificările ulterioare. 
    Tarif: 50 lei/registru de cel mult 1 MB, plus 10 lei pentru fiecare MB 
suplimentar. 
    ART. 4 
    Prin excepţie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru 
prestarea de servicii către: 
    a) instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub 
autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Informaţiile 
furnizate se utilizează numai în scopul menţionat în mod expres în 
solicitarea adresată de către aceste instituţii, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    b) instanţele de judecată, organele de cercetare penală, organele de 
urmărire penală, organele fiscale, precum şi oricare alte instituţii pentru 
care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife şi comisioane; 
    c) instituţiile cu care Inspecţia Muncii a încheiat protocoale de 
colaborare privind efectuarea de prestaţii cu titlu gratuit, necesare 
realizării atribuţiilor acestora, potrivit legii. 
 
                                      ---- 
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Condiţii pentru încăperile de păstrare şi pentru cantităţile de păstrare  
a obiectelor pirotehnice 

Nr. 
crt. Cerinţa de securitate Actul legislativ 

şi articolul 

1. Unitatea are aviz pentru încăperile de păstrare a materiilor explozive, altele decât ex-
plozivii propriu-zişi şi mijloacele de iniţiere. 

L. 126/1995 
Art.19 

2. Încăperile pentru păstrarea materiilor explozive, altele decât explozivii propriu-zişi şi 
mijloacele de iniţiere, respectă următoarele cerinţe: 

- sunt construite din materiale incombustibile; 
- au o singură uşă de acces, confecţionată din metal; 
- pardoseala este incombustibilă, plană şi fără fisuri; 
- nu se păstrează alte materiale; 
- există mijloace verificate pentru stingerea incendiilor, accesibile în orice mo-

ment; 
- sunt interzise fumatul şi utilizarea flăcării deschise; 
- distribuirea şi evidenţa materiilor explozive se efectuează doar de persoane de-

semnate în scris de către conducătorul unităţii; 
- semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă. 

N.T. 2002 
Art.66 

Alin.(1) 
Alin.(1) 
Alin.(2) 
Alin.(3) 

 
Alin.(3) 
Alin.(4) 

 
Alin.(5) 

H.G. 971/2006 
3. Pulberea de vânătoare se păstrează într-un seif sau dulap metalic  cu grosimea pereţi-

lor şi a uşii de minimum 3 mm, prevăzut cu încuietoare, amplasat într-o încăpere cons-
truită conform prevederilor art. 66 din N.T. 2002. 

N.T. 2002 
Art. 67-alin.(1) 

3.1 Temperatura din încăperile de păstrare a pulberii de vânătoare nu o depăşeşte pe cea 
maximă admisă de depozitare, stabilită de producător. 

N.T. 2002 
Art. 67-alin.(1) 

3.2 Unitatea păstrează pulberea de vânătoare astfel: 
 
a) în clădiri cu spaţii comerciale:  
- într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare: se admite păstrarea a maximum 3 
kg neto de pulbere de vânătoare; 
b) în încăperile de comercializare: este interzisă păstrarea pulberii de vânătoare; 
c) în clădiri nelocuite situate în zone populate:  
- în încăperi de depozitare ale unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri 
industriale: se admite păstrarea a maximum 25 kg neto de pulbere de vânătoare. 

N.T. 2002 
Art. 67-alin.(1) 

lit.a) 
 
  

lit.b)  
lit.c) 

3.3 Cantităţi mai mari decât cele menţionate în art. 67 alin.(1) din N.T. 2002 se păstrează 
numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii. 

N.T. 2002 
Art. 67-alin.(2) 

4. Obiectele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare 
cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite conform prevederilor art. 66 din 
N.T. 2002. 

N.T. 2002 
Art. 68-alin.(1) 

4.1 Temperatura din încăperile de păstrare a obiectelor pirotehnice nu o depăşeşte pe cea 
maximă admisă de depozitare, stabilită de producător. 

N.T. 2002 
Art. 68-alin.(1) 

4.2 Unitatea păstrează obiectele pirotehnice astfel: 
 
a) în clădiri cu spaţii comerciale: 
- în încăperi de comercializare: doar clasele I, II, T1 - până la 100 kg brut; 
- în încăperi alăturate spaţiului de comercializare, care nu servesc şederii continue a 
persoanelor: doar clasele I, II, T1 - până la 300 kg brut; 
b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau în încăperi de depozitare ale unei 
clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale: clasele I, II, T1 - până la 1000 kg 
brut. 

N.T. 2002 
Art. 68-alin.(1) 

lit.a) 
 
 
 

lit.b) 
 

4.3 Cantităţi mai mari decât cele menţionate la art. 68 alin.(1) şi obiectele pirotehnice din 
clasele III, IV, T2 se păstrează numai în depozite de materii explozive autorizate 
conform legii. 

N.T. 2002 
Art. 68-alin.(2) 
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5. Capsele pentru pistoale de împlântat bolţuri se păstrează în ambalajul original sau 
în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, într-un seif, dulap metalic sau la-
dă metalică având grosimea pereţilor şi a capacului de minimum 3 mm, prevăzută cu 
încuietoare, amplasată într-o încăpere construită conform prevederilor art. 66 din N.T. 
2002. 

N.T. 2002 
Art. 69-alin.(1) 

5.1 Unitatea păstrează capsele pentru pistoale de împlântat bolţuri astfel: 
 
a) în clădiri cu birouri şi spaţii comerciale: 
- este admisă păstrarea a maximum 10.000 capse. 
b) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau în încăperi de depozitare ale unei 
clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale, precum şi în depozite semimobi-
le metalice (baracă metalică tip) situate într-o zonă industrială: 
-este admisă păstrarea a maximum 250.000 capse. 

N.T. 2002 
Art. 69-alin.(1) 

lit.a) 
 

lit.b) 

5.2 Cantităţi mai mari decât cele menţionate în art. 69 alin.(1) din N.T. 2002 se păstrează 
numai în depozite de materii explozive autorizate conform legii. 

N.T. 2002 
Art. 69-alin.(2) 

 
PROCEDURĂ PENTRU AVIZARE ÎNCĂPERI, AUTORIZARE, VIZARE ANUALĂ 

- obiecte pirotehnice - 
 Unitatea solicitantă va depune la I.T.M. Constanța, cu număr de înregistrare, cererea însoţită de 

dosa-rul care va conţine actele prevăzute de legislaţie, fără a plăti taxa de expertizare în această 
etapă; 

 I.T.M. Constanța va efectua un control la unitatea solicitantă pentru a verifica încăperile de 
comercia-lizare şi de păstrare în vederea emiterii avizului prevăzut de art. 19 din Legea nr. 
126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată; încăperile respective 
trebuie să corespundă cerinţelor legale prevăzute de art. 66 şi de art. 68 din Normele Tehnice din 
anul 2002 pentru apli-carea Legii nr. 126/1995 modificată şi completată; 

 Dacă încăperile controlate corespund cerinţelor legale, I.T.M. Constanța se va pronunţa favorabil, 
în scris, în actul de control; în această etapă, unitatea solicitantă se va prezenta la I.T.M. Constanța 
unde va încheia contractul de prestări servicii în vederea expertizării şi va efectua plata prestaţiei 
solici-tate în cerere; 

 I.T.M. Constanța va emite: 1) avizul nou, respectiv avizul anual pentru încăperile expertizate; 2) 
auto-rizaţia nouă, respectiv autorizaţia veche vizată pentru anul în curs emisă în baza art. 8, după 
caz. 

 În situaţia în care încăperile de păstrare, respectiv de comercializare verificate nu corespund, 
I.T.M. Constanța va stabili măsuri pentru remedierea deficienţelor. 

 Pentru unităţile care solicită autorizare în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 126/1995 privind 
regimul materiilor explozive, modificată şi completată (depozit autorizat - cantitate peste 1000 kg 
brut - obiecte pirotehnice), procedura este aceeaşi, cu excepţia faptului că unitatea solicitantă va 
trebui să respecte prevederile Cap. IV, Secţiunile 1, 2, şi 3 din Normele Tehnice de aplicare a 
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată. 
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