Primăria Municipiului Piatra Neamţ
Biroul Managementul Situaţiilor de Urgenţă
INFORMAREA CETĂŢENILOR
PRIVIND FOLOSIREA MIJLOACELOR EXPLOZIVE
PE TIMPUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ.
În perspectiva Sărbătorilor de iarnă, ocazii cu care se intensifică utilizarea articolelor pirotehnice
de divertisment, cu un maxim de intensitate la trecerea între ani, în noaptea de Revelion, pentru
conştientizarea integrării în eforturile comunităţii locale de diminuare a riscurilor şi nu în ultimul rând
pentru dezvoltarea spiritului civic – responsabil din partea utilizatorilor acestor obiecte, trebuie acţionat în
mod corespunzător pentru respectarea prevederilor legale la utilizarea unor astfel de materiale pirotehnice
şi transmiterea, în vederea diseminării, a unor informaţii privind legalitatea şi condiţiile de utilizare a
acestora.
UTILIZAREA OBIECTELOR ARTIZANALE DE DISTRACŢIE
PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE (extrase legislative)

GENERALITĂŢI, conform Legii nr. 126/27.12.1995 privind regimul materiilor explozive,
republicată în M.Of. nr. 660/15.09.2011, H.G. nr. 612/2010, H.G. nr. 95/2011: - În sensul legii, prin
materii explozive se înţelege: explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de
iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de
şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articolele pirotehnice;
În conformitate cu prevederile H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la
dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică după cum urmează:
a) articole pirotehnice de divertisment;
b) articole pirotehnice de scenă;
c) alte articole pirotehnice.
Articolele pirotehnice de divertisment la rândul lor se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot
neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment
destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut
şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în
exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de “articole
pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al
căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
Articolele pirotehnice de scenă se împart în următoarele categorii:
a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;
b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către
pirotehnicieni.
Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice
de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice
de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Limite de vârstă
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care
au împlinit vârsta de 16 ani.

Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la
dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Începând cu data de 1 iulie 2015, corespondenţa între articolele pirotehnice clasificate conform
prezentei hotărâri şi cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare,
în formă prescurtată, este după cum urmează:
a) F1, F2, F3 şi F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3 şi, respectiv, 4;
b) T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi, respectiv, T2;
c) P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 şi, respectiv, P2.
Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din
care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea,
depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze
cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de
control prevăzute în prezenta lege.
- Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai
persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice după cum
urmează:
1. Persoane juridice autorizate:
a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile
pentru care au fost autorizate;
b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele
pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai
în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după
caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.
2. Persoanele fizice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole
pirotehnice din clasele/categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .
b. pot detine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona,
importa sau comercializa.
3. Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local,
naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă
de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi
livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi
petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de
persoane;
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de

18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.
B. Contravenţii
Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi
cu modificările ulterioare.

COMERŢUL cu petarde şi artificii este permis doar în zilele de 30 şi 31 decembrie.
Legea permite folosirea doar a celor care conţin sub un gram de explozibil. Conform legii, de
sărbători se pot vinde doar obiectele pirotehnice din Categoria I.
Obiectele pirotehnice din categoria I, admise la comercializare, sunt: focurile
bengale, chibriturile bengale, beţişoarele bengale, pocnitorile de Crăciun, jerbele, granule
scânteietoare, chibriturile detonante, pocnitorile pentru petreceri, şerpii, scânteile, pocnitorile
cu confetti, bobiţele explozive.

Conform legii, FOLOSIREA petardelor şi artificiilor
este permisă numai în zilele de 31 decembrie şi 1 ianuarie.

Petardele îţi pun viaţa în pericol!
ATENŢIE LA PETARDE ŞI POCNITORI
De-a lungul anilor s-a demonstrat faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă tot mai mulţi comercianţi
sunt întâlniţi prin pieţe sau zone aglomerate vânzând ilegal produse pe bază de amestecuri
pirotehnice, petarde, pocnitori, artificii etc.
Foarte puţini conştientizează cât de periculoase pot fi aceste obiecte, în special dacă nu sunt
mânuite cu atenţie, fiind înregistrate anual accidente constând în arsuri provocate mai ales în zona
ochilor, atât la adulţi cât şi la copii.
Fenomenul s-a amplificat şi tot mai des sunt văzuţi copii de toate vârstele cu petarde în mană, iar
pentru unii tineri utilizarea acestor pocnitori şi petarde reprezentând un mod de a se distra de
sărbători.
Este foarte clar că aceste jocuri periculoase nu vor dispărea definitiv, iar eradicarea acestui fenomen
depinde şi de modul nostru de gândire şi anume prin a nu cumpăra aceste pocnitori sau petarde, dar
şi prin denunţarea acestor comercianţi organelor abilitate.
De la simpla distracţie a unor indivizi certaţi cu bunul simţ s-a ajuns la glume neinspirate,
provocându-se astfel diverse accidente grave, necesitand intervenţia medicilor. Multe persoane
rămânând cu sechele pe viaţă, dar şi cu pagube materiale prin distrugerea geamurilor, avarierea
maşinilor etc.

Un rol important în această perioadă îl au şi părinţii care sunt rugaţi să-şi supravegheze şi
mai atent copiii pentru a se evita eventualele accidente care pot surveni în urma utilizării
necorespunzătoare a acestor obiecte de distracţie.
PǍRINŢI!
- eliminaţi din jocul copiilor artificiile, petardele sau pocnitorile;
- păstraţi în locuri sigure chibriturile şi brichetele;
- nu utilizaţi artificiile, petardele, rachetele şi alte mijloace pirotehnice în încăperi
şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase.
Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare,

în aer liber, la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule;

Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile şi periculoase. Din acest considerent, folosirea
lor necesită control şi supraveghere, dar şi responsabilitate sporită în ceea ce ţine de
respectarea condiţiilor esenţiale de securitate.
Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent instrucţiunile şi măsurile de
securitate indicate pe ambalajul produsului.

Iată câteva sfaturi pentru a nu avea neplăceri şi accidente provocate de folosirea în
mod necorespunzător a unor astfel de obiecte de distracţie:


Nu aprinde artificii sau lumânări în brad. Acesta poate lua foc rapid, ducând la
incendierea locuinţei.



Dacă vrei să ai propriul spectacol de lumini cu ocazia Revelionului, apelează la firme
specializate, singurele care au voie să folosească elemente pirotehnice cu efecte
speciale.



Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune
cu petarde şi pocnitori, precum şi cu artificii, efectuate fără drept, constituie infracţiune.
Persoanele fizice pot doar deţine şi folosi articole pirotehnice clasa I (steluţe, lumânări
scânteietoare, jerbe cu scântei), al căror conţinut de material pirotehnic nu depăşeşte 3
grame.



Majoritatea materialelor pirotehnice pot fi extrem de periculoase. Pentru că există riscul
ca utilizatorii să rămână mutilaţi pe viaţă, aceste artificii ar trebui folosite doar de
profesionişti.

Totodată, artificiile nu trebuie îndreptate spre alte persoane, spre case, clădiri, copaci, tufişuri
şi lucruri inflamabile.
În cazul unor accidente provocate de artificii este recomandată vizita imediată la medic.
Dacă e vorba de o rană la ochi, nu va fi atins locul cu mâinile pentru că leziunile se pot
agrava; de asemenea, nu este indicat să clătiţi cu apă ochiul rănit şi nici aplicarea vreunei
creme.
Petardele şi artificiile interzise de lege pot fi periculoase în cazul în care nu sunt folosite
corect, sunt multe cazuri de copii care au ajuns cu arsuri la spitalele de urgenţă, după ce au fost
îndemnaţi de părinţi să folosească astfel de materiale pirotehnice.

ALTE RECOMANDĂRI:

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
- anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;

- evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii / amenajării precum şi a bunurilor importante
adăpostite, în ordinea valorii;
- stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.

