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Care sunt precursorii de explozivi - Regulamentul 
UE 1418/2019 privind precursorii de explozivi

◦ anexa 1 – precursori restricționați - Lista substanţelor care nu pot fi puse la dispoziţia persoanelor din 

rândul publicului larg şi nu pot fi introduse, deţinute sau utilizate de persoane din rândul publicului larg, 

izolate sau în amestecuri ori substanţe care conţin substanţele respective, cu excepţia cazului în care 

concentraţia este egală sau mai mică decât valorile-limită stabilite în coloana 2 (acidul azotic, 

peroxidul de hidrogen, acidul sulfuric, nitrometan, nitratul de amoniu, clorat si perclorat de potasiu si

sodiu) 

◦ anexa 2 – precursori care trebuie raportați - Lista substanţelor izolate sau în amestecuri sau în substanţe

pentru care tranzacţiile suspecte, precum şi dispariţiile şi furturile semnificative trebuie raportate în

termen de 24 de ore (ex. acetona, hexamina, azotat de potasiu, sodiu si calciu, nitrat de amoniu de 

calciu, pulbere de magneziu, pulbere de aluminiu, nitrat de magneziu hexahidrat)

Precursorii enumerați pe anexa 1 și 2 sunt considerați precursori reglementați.



Scopul legii și operatorii economici pentru 
care este relevantă legea

SCOP: Controlul substanţelor sau amestecurilor enumerate în cele două anexe din Regulament și limitarea accesului

persoanelor din rândul publicului larg, prin asigurarea raportării tranzacţiilor suspecte de-a lungul lanţului de 
aprovizionare.

RELEVANȚĂ PENTRU: 

Operatori economici care:

• Importă/achiziționează intracomunitar

• Introduc pe piața națională

• Pun la dispoziţie, distribuie sau deţin

• Transportă

• Utilizează

• Generează deșeuri

din substanțele sau amestecurile enumerate în anexele 1 și 2 ale Regulamentului, în concentrațiile menționate în colana 

2 din anexe.



Cerințe mai importante
◦ Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, 

deţinerea, transportul, tranzacţionarea, utilizarea, punerea la dispoziţie sau orice altă operaţiune cu precursori de 

explozivi restricţionaţi (anexa 1 a Regulamentului) se realizează numai de către operatori economici.

◦ Se interzice operatorilor economici, inclusiv pieţelor online, să pună la dispoziţia persoanelor din rândul publicului

larg precursori de explozivi restricţionaţi.

◦ Operatorii economici care pun un precursor de explozivi restricţionat la dispoziţia altor operatori economici îi

informează în scris pe aceștia din urmă cu privire la faptul că achiziţionarea, introducerea pe teritoriul României, 

deţinerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi restricţionat de către persoane din rândul publicului larg

este supusă restricţiilor. Operatorul economic, inclusiv piaţa online, care pune la dispoziţie un precursor de explozivi

restricţionat are obligaţia de a verifica dacă clientul potenţial este operator economic sau utilizator profesional, prin

solicitarea, în mod obligatoriu, a mai multor informatii (identitate, activitate, mod de utilizare etc. art. 9), printr-o 

declaratie a Clientului - model în anexă la lege (sancțiuni 15000-25000 lei)

◦ Operatorii economici care produc, introduc pe teritoriul României, deţin, experimentează, prelucrează, transportă, 

utilizează sau pun la dispoziţie precursori de explozivi reglementaţi (anexa 1 +2), inclusiv pieţele online, transmit 

punctului naţional de contact (Inpectortaul General de Poliție – IGP) o listă cuprinzând precursorii de explozivi

restricţionaţi sau amestecurile sau alte substanţe care conţin astfel de substanţe cu care efectuează operaţiuni

(anexa 1), nu mai târziu de 30 de zile de la data la care se naște obligația sau de la data la care au apărut 

modificări (sancțiuni 15000-25000 lei)



Cerințe mai importante
◦ Toți operatorii care desfășoară activități cu precursori de explozivi restricționați trebuie să trimită IGP (în 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a legii-25 septembrie 2022), dar și înainte de începerea activității cu precursori sau dacă sunt modificări -

decizia de numire a responsabilului și înlocuitorului acestuia pentru precursorii de explozivi (art. 13 - sancțiune 15000-25000 

lei) și lista cu precursorii restricționați.

◦ Operatorii economici care pun la dispoziţie precursori de explozivi restricţionaţi sunt obligaţi să asigure etichetarea

corespunzătoare a acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate suplimentare, fie prin verificarea existenţei pe 
etichetă a informațiilor referitoare la precursorii de explozivi. Eticheta trebuie să indice în mod clar că achiziţionarea, 

deţinerea sau utilizarea precursorului de explozivi restricţionat de către persoane din rândul publicului larg este interzisă. Fișa
cu date de securitate trebuie de asemenea să fie actualizată cu aceste informații (art. 14 sancțiuni 5000-10000 lei).

◦ Va exista o aplicaţie electronică - Registrul naţional electronic privind operaţiunile cu precursorii de explozivi restricţionaţi, 
gestionat de IGP, în care vor trebui înscrise toate tranzacțiile (sancțiune 15000-25000 lei).

◦ Deșeurile rezultate din precursorii de explozivi trebuie distruse în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al 

persoanei juridice care realizează eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum şi un reprezentant

al structurii cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative şi un reprezentant al structurii arme, explozivi şi substanţe

periculoase a Poliţiei Române competente teritorial şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu. Distrugerea se va
realiza și în conformitate cu cerințele OUG 92/2021.

◦ Acidul sulfuric a fost trecut pe lista precursorilor restricționați, în vechea lege fiind considerat precursor nerestricționat. 

Conform art.9 (6) din lege, operatorii economici pot comercializa acumulatori auto care conțin acid sulfuric într-o 

concentrație care depăşeşte valoarea-limită prevăzută pentru acesta în coloana a 2-a a tabelului din anexa I a 

Regulamentului, numai în situaţia în care acidul sulfuric a fost integrat în interiorul acumulatorilor auto. Orice operațiune de 

completare a acumulatorilor auto cu acid sulfuric se poate realiza numai de către operatori economici.



IMPLEMENTARE

◦ Conform legii se așteaptă o perioadă de 90 zile de conștientizare a operatorilor economici și a publicului

larg în legatură cu cerințele acestei legi prin informări, controale etc. derulate de autoritățile cu atribuții.

◦ Controalele pentru verificarea conformării vor fi realizate de către reprezentanții IGP, GNM, Direcţiei

Generale a Vămilor şi ANPC.

◦ Operatorii economici vizați de cerințele legii trebuie să:

◦ Identifice eventualii precursori reglementați, ca atare sau în amestec,

◦ Trimită la IGP listele cu precursorii restricționați și deciziile de numire responsbil/înlocuitor cu precursorii (30 zile de la 

data intrării în vigoare a legii și când intervin modificări), 

◦ Solicite clientului potențial Declarația prevăzută în anexă (model)

◦ Înscrie toate tranzacțiile în aplicația informatică a IGP - Registrul naţional electronic privind operaţiunile cu precursori

de explozivi restricţionaţi

◦ Verifice etichetele și fișele cu date de securitate ale precursorilor reglementați, dacă au toate informațiile prevăzute

de lege



Dacă sunt întrebări vă rugăm să vă 
adrersați

Mabeco SRL

https://www.mabecoweb.net/contact.html

https://www.mabecoweb.net/contact.html

