Anexa nr. 3
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE
ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
INSPECŢIA MUNCII

Autorizaţie
pentru efectuarea activităţii de
o clasificare a minelor
o zonelor din mină
o lucrărilor subterane
Nr. ................... din .................
emis în temeiul art. 40 alin. (2) din H.G. nr.______/_____ privind stabilirea condiţiilor de clasificare a
minelor, zonelor din mină şi lucrărilor subterane din punct de vedere al degajărilor de gaze, în baza
dosarului înregistrat la Inspecţia Muncii cu nr. .............. din data de……….

Titular ......................................................................... cu sediul în localitatea ...................................
adresa completă ........................................................... Judeţ/sector ................................
Cod unic de înregistrare .............................................................
Nr. înregistrare în Registrul Comerţului ......................................................
Prezenta autorizaţie confirmă că în urma analizei dosarului depus, titularul poate desfăşura
activităţi de clasificare a minelor/ zonelor din mină/ lucrărilor subterane din punct de vedere al
degajărilor de metan şi/sau dioxid de carbon.

INSPECTOR GENERAL DE STAT

Anexa nr. 4
OPERATORUL DE CLASIFICARE
Datele operatorului..........................................................
Autorizaţie pentru efectuarea activităţii de clasificare a minelor/zonelor din mină/lucrărilor subterane
Nr. ................... din .................
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
CERTIFICAT DE CLASIFICARE / VERIFICARE A CLASIFICĂRII A
o MINEI
o ZONEI DIN MINĂ
o LUCRĂRII SUBTERANE
DIN PUNCT DE VEDERE AL DEGAJĂRILOR DE GAZE
Numărul...................... din..........................
BENEFICIAR:
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ DE REFERINŢĂ în baza căreia s-a acordat certificatul :
Parte scrisă: Memoriu tehnic de prezentare a minei/zonei din mină/lucrării subterane;
Rezultatele studiului degajărilor de gaze;
Concluzii şi propuneri;
Parte grafică: Harta orientativă de aeraj a minei/zonei din mină/lucrării subterane.
Certificatul se conformează cu cerinţele specificate de actele şi normativele în vigoare:
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
CONCLUZIA CERTIFICATULUI: Se propune:
◙ încadrarea din punct de vedere al degajărilor de metan..........................
◙ încadrarea din punct de vedere al degajărilor de dioxid de carbon.........
Prezentul certificat de clasificare poate fi reprodus numai în integritatea sa şi fără nici o
modificare şi are valabilitate numai însoţit de adresa de înaintare nr.......................
Ref. Contract nr.
Dosar nr.
Cuvinte cheie
Data întocmirii

:
:
:
:

COLECTIV TEHNIC DE CLASIFICARE

