
INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC.h. COVASNA

~Mf or DEC-ZOlUNr 1CSSMI : .

ACTE NECESAREAUTORIZARII ~I INREGISTRARII DETINATORILORDE MATERII EXPLOZIVE

Cerinte impuse de:
'4. Legea 126/1995 republicata privid regimul materiilor explozive*' Norma Tehnica privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,

transportul, depozitarea, manuirea ~i folosirea materiilor explozive aprobate de
Hot.536/2002 -numit In continuare NT
Hot. 95/2011 pentru modificarea si completarea NT

Unde Va adresati pentru obtinerea autorlzatiet pe baza art.8 (1) din Legea 126/1995: Inspectoratului
Teritorial de Munca ?i Inspectoratului Judetean de Politte pe raza carora desfasurati activitatea.

Cine are obligatia de a obtine autorizare pe baza art.8 (1) din Legea 12/1995:.,* Persoanele juridice care au ca obiect de activitate prepararea materialelor explozive, prevede
art.8(1) din Legea 126/1995

4. Persoanele juridice ~i fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive,
prevede art.8(2) din Legea 126/1995
Persoanele care produc, detin, transfera sau cornercializeaza articole pirotehnice, prevede
art.8(3) din Legea 126/1995

Durata autorizarii, este pe durata deterrninata cu posibilitate de prelungire, prevede art.8(4) din
Legea 1261 1995 ~i se face la solicitarea celui interesat.

Vizare anuala, prevede art.12(1) din Legea 126/1995 modificat de Hot. 9512011. Persoana autorizata
care solicita viza trebuie sa depuna la Inspectoratul Teritorial de Munca certificatul constatator de la
Oficiul National al Registrului Cornertului prin care se certifica faptul ca are acelasi obiect de
activitate, precum si declaratia pe propria raspundere prin care sa rnentioneze ca nu s-au schimbat
conditiile initiate de autorizare

Dosarul depus pentru obtinerea autorizarf contine cele prevazute de art.11 ~i art.12 din NT, modificat
de Hot. 95/2011 :

4. Cerere pentru autorizare, care sa cuprinda: denumirea, sediul, obiectul actlvitatii, adresa,
nurnarul de telefonl fax pentru persoana de contact, precum ~i tipul materiilor explozive cu
care efectueaza operattuni

\*' Copie de pe certificatul constatator de lnregistrare ~i statutul operatorului economic
Cazierul judiciar pentru asociatl ?i administratori din care sa rezulte ca nu au fost condarnnati
printr-o hotarare judecatoreasca deflrritiva la pedeapsa cu lnchisoare mai mare de 2 ani pentru
tnfractiuni comise cu intentle

'*' Planul locatiei unde se realizeaza activitatea In care sa fie evidentiate amplasarea locurilor de
rnunca, distantele dintre obiectivele interioare, distantele de siguranta, drumuri interioare, cai
ferate uzinale, delimitarea teritoriului, cai de evacuare, la scara 1: 1000

4. Schema electrica rnonofilara de alimentare cu energie electrica a locatiei unde se desfasoara
activitatea

Sediu ITM Covasna: 520032 - SIr Muncilorilor, nr 12-14, Sfantu Gheorghe
Tellfax: 0267-351298; 0267-351553: 0267-351 109
E-mail: itmcov8sna<cvitmcoVe.Jsllf.l.ro
www.inspectiamun£.u.~.r.Q; ~y:!:!w.itrn£Qy_asn:@.I.Q

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~ial Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectta persoanelor fizice in ceea ce prtveste prelucrarea datelor eu
caracter personal ~iprivind Iibera ctrculat!e a acestor date ~ide abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectta datelor], lnformatille referitoare la datele cu caracter personal
cup rinse in acest document sunt confldentiale, Acestea sunt destinate exclusiv persoanet/persoanetor rnentionate ca destinatar/destinatari ~i altor persoane autorizate sa-l prtmeasca. Qadi att prirnit
acest document in mod eronat; va adresarn rugarntntea de a return a documentul prtmrt, expeditorului



Schema privind modul de asigurare a iluminatului
~ Planul cuprinzand dotarite ~i amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea ~i prevenirea

incendiilor
Schema tnstalatiei de protectie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor
atmosferice cu precizarea rezultatelor masurartt rezistentel prizelor efectuate la termenul
scadent

~ Descrierea modului de asigurare a pazei si a gardurilor lmprejmuitoare acolo unde este cazul
Descrierea modului de asigurare a depozitarii materiilor prime ~i a productiei finite

• Descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmarii ~i evacuant personalului In caz de
pericol

~ Lista mijloacelor de transport In interiorul depozitului
'. Lista cu personalul calificat si autorizat sa efectueze operatiuni cu materii explosive
• acordului unitatii inspectoratului pentru situatf de urgenta In a caret raza de cornpetenta

functioneaza pentru spatiile destinate vanzarit

Termene care trebuie respectate:
Inspectoratul Teritorial de Munca In termen de 10 zile lucratoare, are obligatia de a analiza
dosarul depus spre avizare, dupa care 1l transmite insottt de avizul dosarului catre
Inspectoratul Judetean de Politte, prevede art.12(11) din Hot. 95/2011" care aduce modificare
la NT

.~ Depasirea termenului de vizare anuata cu 15 zile, at rage dupa sine pierderea dreptului
titularului de a efectua operatii cu materii explozive
In cazul unei cereri sau docurnentatie incomplete, solicitantul va fi informat In cel mai scurt
timp, dar nu mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea cererii sau documentatiei, prevede
art.12(9) din Hot. 95/2011 care aduce modificare la NT

Ordog Lajos
Inspector sef /7
Inspectorat .' 'rit
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