- PROCEDURĂ DE OBŢINERE -

AUTORIZAŢIE DE DEŢINERE ŞI COMERCIALIZARE
pentru materii explozive (obiecte artizanale de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice)
1 - CONŢINUTUL DOSARULUI NECESAR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI:

1*. cerere pentru autorizare sau viză anuală conform anexei nr.1;
2. dovada existenţei unui spaţiu (în proprietate sau închiriat) pentru păstrarea
şi/sau comercializarea obiectelor pirotehnice, conform prevederilor art. 66 şi 68 din
NORME TEHNICE aprobate prin HG nr.536/2002;
3. copia anexei certificatului de înregistrare a persoanei juridice la Registrul
Comerţului, din care să rezulte că are cuprins în obiectul de activitate cel puţin una din
următoarele activităţi:
- fabricarea explozivilor (clasa CAEN 2461);
- comerţ cu ridicata a produselor chimice (clasa CAEN 5155);
- comerţ cu ridicata al altor produse (clasa CAEN 5190);
- comerţ cu amănuntul în magazine specializate a altor produse n.c.a. (clasa
CAEN 5248);
4. să facă dovada că persoanele care comercializează obiectele pirotehnice sunt
angajate;
5. cerere de solicitare a instruirii şi testării vânzătorilor respectivi pe linia
prevederilor Legii 126/1995, Legii 464/2001 şi HG 536/2002 - de către inspectorii de
specialitate din cadrul ITM Vrancea;
6. caracterizarea vânzătorilor semnată de conducătorul persoanei juridice, cu
ştampila firmei;
7. acte medicale din care să rezulte că vânzătorii sunt apţi să desfăşoare această
activitate;
8. copiile actelor de studii pentru vânzători;
9. cazierul vânzătorilor şi avizul inspectoratului poliţiei judeţene;
10. copia ordinului sau chitanţei de plată a taxei pentru expertiza unităţii,
instruirea şi testarea vânzătorilor, conform tarifului aprobat prin ordinul MMSS.
¤

¤

¤

* Observaţie: cererea tipizată este pusă gratuit la dispoziţia solicitantului.

CONDUCEREA ITM VRANCEA

- PROCEDURĂ DE OBŢINERE -

Viza anuală a

AUTORIZAŢIEI DE DEŢINERE ŞI COMERCIALIZARE
pentru materii explozive (obiecte artizanale de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice)
CONŢINUTUL DOSARULUI NECESAR PENTRU ELIBERAREA VIZEI:

1*. cerere pentru viză anuală conform anexei nr.1;
2. dovada existenţei unui spaţiu (în proprietate sau închiriat) pentru păstrarea
şi/sau comercializarea obiectelor pirotehnice, conform prevederilor art. 66 şi 68 din
NORME TEHNICE aprobate prin HG nr.536/2002;
3. să facă dovada că persoanele care comercializează obiectele pirotehnice sunt
angajate (numărul şi data contractului individual de muncă);
4. cerere de solicitare a instruirii şi testării vânzătorilor respectivi pe linia
prevederilor Legii 126/1995, Legii 464/2001 şi HG 536/2002 - de către inspectorii de
specialitate din cadrul ITM Vrancea;
5. caracterizarea vânzătorilor semnată de conducătorul persoanei juridice, cu
ştampila firmei (dacă sunt alţi vânzători decât în anul precedent);
6. acte medicale din care să rezulte că vânzătorii sunt apţi să desfăşoare această
activitate;
7. copiile actelor de studii pentru vânzători (dacă sunt alţi vânzători decât în anul
precedent);
8. cazierul vânzătorilor;
9. avizul inspectoratului poliţiei judeţene (dacă sunt alţi vânzători decât în anul
precedent);
10. copia ordinului sau chitanţei de plată a taxei pentru expertiza unităţii,
instruirea şi testarea vânzătorilor, conform tarifului aprobat prin ordinul MMSS.
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* Observaţie: cererea tipizată este pusă gratuit la dispoziţia solicitantului.

CONDUCEREA ITM VRANCEA

2 - MODELUL FORMULARULUI CERERII (anexa nr.1):

Solicitant _____________________
Nr______ / __________

Către,
Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Vrancea
Subsemnatul _____________________, în calitate de ________________, în
conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995 solicit efectuarea expertizei unităţii
(subunităţii) _______________________________________________ aflată la adresa
____________________________________________ în vederea deţinerii şi utilizării
(comercializării) următoarelor obiecte pirotehnice: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Deasemeni, solicit instruirea şi testarea următoarelor persoane, în vederea
manipulării/comercializării obiectelor de mai sus: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitant,
______________________
Semnătura, ştampila.

