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Anexa nr.5.2 – MODEL I

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul …………………………..............................................................................................,

posesor al B.I.(C.I.) seria .........., nr. ..........................., eliberat(ă) de .....................................................,

CNP ................................... / paşaport nr. ..............................., eliberat de ................................................,

în calitate de .................................................................... (comerciant / asociat / fondator / administrator),

la  .....................................................................................................................................................................

....................................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii

este pedepsit de legea penală, următoarele:

I. Pentru situaţiile precizate la art.3 lit.b)
            din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere al protecţiei muncii:

A. - Activităţile enumerate mai jos se vor desfăşura, din punct de vedere al protecţiei muncii, în
conformitate cu prevederile:

- Legii nr.90/1996 privind protecţia muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.47 din 29 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare;

- Normelor generale de protecţie a muncii;
- Normelor specifice de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate;
- Standardelor de securitate;
- Ordinelor ministrului muncii şi solidarităţii sociale
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

B - Sediul social / sediile secundare şi activităţile desfăşurate în acestea sunt următoarele:
Nr.
crt.

Adresa sediu social /secundar Activităţi desfăşurate Cod
CAEN

Telefon Nr.
salariaţi
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C - Activităţile nominalizate mai sus se încadrează şi respectă prevederile:

Denumirea reglementării Da Nu
Nr. autorizaţie
şi/sau aviz

Decretul nr.466/1979 privind produsele şi substanţele toxice, publicat în
Buletinul Oficial nr.2 din 3 ianuarie 1980, cu modificările ulterioare.

Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.298 din 28 decembrie 1995, cu modificările
ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin
Legea nr.85/1995.

D - Sunt îndeplinite următoarele condiţii:

Condiţii Dacă este cazul,
se marchează cu X

1. Activitatea de protecţie a muncii se desfăşoară în mod organizat.

2. Riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate
sunt identificate.

3. Sunt stabilite măsurile de securitate şi sănătate în muncă corespunzătoare riscurilor
identificate.

4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale respectă cerinţele esenţiale (minime) de
securitate şi sănătate în muncă.

5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive sunt certificate din   punct
de vedere al calităţii de securitate a muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

6. Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accident
sau intoxicaţii.

7. Sunt nominalizate locurile de muncă cu pericol deosebit.

8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie corespunzător pericolelor
existente în activitate.

Ne angajăm ca în situaţia în care urmează să efectuăm şi alte activităţi şi/sau în situaţia
în care vom înfiinţa alte sedii secundare  să reactualizăm prezenta declaraţie şi să
solicităm reînnoirea autorizaţiei.

Data: ...............................
                                                                                             Semnătura         ..............................


