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Utilizarea articolelor pirotehnice

A r mas pu in timp pân  la debutul s rb torilor de iarn , care vin cu multe bucurii i a tept ri. Printre
acestea putem men iona participarea multor persoane la jocurile de artificii. Pentru a putea realiza
jocuri de artificii v  reamintim c  trebuie s  se urm reasc  respectarea urm toarelor cerin e:
- Potrivit art. 7 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicat ,
„(1) Persoanele fizice nu au dreptul s  de in , s  utilizeze, s  transporte, s  depoziteze, s
experimenteze ori s  mânuiasc  explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dac  nu fac dovada
calit ii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat i nu reprezint  o persoana juridic
autorizat i înregistrat  conform prevederilor legale.
(3) Prin excep ie de la prevederile alin. (1):
a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot de ine si utiliza articole pirotehnice din categoriile
F1 i P1 conform H.G. nr. 536/2002, pentru aprobarea „Normelor tehnice privind de inerea,
prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea i folosirea materiilor
explozive utilizate în orice alte opera iuni specifice în activit ile de in torilor, precum i autorizarea
artificierilor i a pirotehnicienilor’’.
Potrivit acestui act normativ articolele pirotehnice sunt definite i încadrate în diferite categorii, fiind
men ionat expres la art. 5, alin. 2) faptul c  „articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2 i
P2 pot fi folosite numai de c tre pirotehnicieni i numai în scopul pentru care sunt destinate.
„Potrivit art. 16 alin. 2) din HG 1102/2014 privind stabilirea condi iilor pentru punerea la dispozi ie pe
pia  a articolelor pirotehnice „articolele pirotehnice de scen  din categoria T1 i alte articole
pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispozi ie pe pia  numai persoanelor care au împlinit vârsta
de 18 ani.
De asemenea, art. 18 din acela i act normativ precizeaz  c :
- „Produc torii, importatorii i distribuitorii pot pune la dispozi ie pe pia exclusiv pirotehnicienilor
urm toarele articole pirotehnice:
a) articole pirotehnice de divertisment interzise publicului larg din categoriile F2 i F3, potrivit
prevederilor art. 6, i din categoria F4;
b) articolele pirotehnice de scena din categoria T2 i alte articole pirotehnice din categoria P2”.
Persoanele juridice i fizice care produc, de in, transfer  sau comercializeaz  articole pirotehnice,
precum i cele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obliga ia de a ob ine
autoriza ia din partea inspectoratului teritorial de munc i de la Direc ia General  de Poli ie a
Municipiului Bucure ti sau a inspectoratului jude ean de poli ie pe raza c ruia î i desf oar  activitatea
conform art.8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicat . Opera iunile de
preparare a materiilor explozive pot fi efectuate numai de persoanele juridice care, prin actul
constitutiv al societ ii, au ca obiect de activitate astfel de opera iuni. Acestea sunt obligate s  ob in
în prealabil autoriza ia tot din partea inspectoratului teritorial de munc i de la Direc ia General  de
Poli ie a Municipiului Bucure ti sau a inspectoratului jude ean de poli ie pe raza c rora î i desf oar
activitatea.
De asemenea acestea trebuie s  îndeplineasc  prevederile art. 12 din ,,Normele tehnice privind
de inerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea i folosirea
materiilor explozive utilizate în orice alte opera iuni specifice în activit ile de in torilor, precum i
autorizarea artificierilor i a pirotehnicienilor’’ aprobate prin H.G. 536/2002.
Pentru ca o persoana fizic  sau juridic  s  poat  executa jocuri cu articole pirotehnice de divertisment,
acestea  trebuie  sa  de in  sau  sa  aib  contract  de  custodie  cu  o  societate  care  de ine  un  depozit  de
materii explozive autorizat conform legii. În acest sens aceste depozite se autorizeaz  conform
prevederilor art. 9 din Legea nr. 126/1995, completat i modificat  iar pentru certificarea îndeplinirii
condi iilor se elibereaz  o autoriza ie pentru func ionarea depozitului de materii explozive conform
modelului din anexa nr. 2 din H.G. nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind de inerea,
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prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea i folosirea materiilor
explozive utilizate în orice alte opera- iuni specifice în activit ile de in torilor, precum i autorizarea
artificierilor i a pirotehnicienilor.
Pentru utilizarea articolelor pirotehnice în deplin  siguran , produc torul este obligat s  stabileasc  o
distan a minim  de securitate. Utilizatorul, pentru siguran a sa, se va retrage, dup  ini ierea fitilului,
la o distan  mai mare decât distan a de securitate. Aceasta trebuie inscrip ionat  pe fiecare articol
pirotehnic, în limba român  vizibil i lizibil conform art. 31 alin 1) i 2) din H.G. nr. 1.102/ 2014 privind
stabilirea condi iilor pentru punerea la dispozi ie pe pia  a articolelor pirotehnice. Etichetarea
articolelor pirotehnice cuprinde cel pu in informa iile privind produc torul, iar în cazul în care
produc torul nu este stabilit în Uniunea European , informa iile privind produc torul i importatorul,
numele si tipul articolului pirotehnic, num rul s u de înregistrare i num rul produsului, al lotului s u
de serie, limitele minime de vârst  admise a le utiliza, categoria i instruc iunile de folosire adecvate,
anul produc iei pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F3 i F4, precum i distan a
minim  de securitate trebuie tip rite pe etichet . De asemenea, etichetarea cuprinde con inutul net de
explozivi (CNE), conform art. 32 alin 1) i 2) din H.G. nr. 1.102/ 2014 privind stabilirea condi iilor
pentru pu-nerea la dispozi ie pe pia  a articolelor pirotehnice.
Articolele pirotehnice de divertisment trebuie s  fie înso ite, de cel pu in urm toarele informa ii:
- categoria F1: dup  caz: "A se utiliza numai în exterior", al turi de distan a minim  de securitate;
- categoria F2: "A se utiliza numai în exterior", al turi de distan a sau distan ele minime de securitate,
dup  caz;
- categoria F3: "A se utiliza numai în exterior", al turi de distan a sau distan ele minime de securitate;
- categoria F4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", al turi de distan a sau distan ele minime de
Securitate;
- categoria T1: dup  caz: "A se utiliza numai în exterior", al turi de distan a sau distan ele minime de
securitate;
- categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", al turi de distan a sau distan ele minime de
securitate conform art. 33 i 34 din H.G. nr. 1.102/ 2014 privind stabilirea condi iilor pentru punerea la
dispozi ie pe pia  a articolelor pirotehnice.
Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile F1, P1 i T1 se face în înc peri care vor fi avizate
anual de c tre inspectoratul teritorial de munc  pe teritoriul c ruia se afl  amplasate acestea.
Celelalte categorii de articole pirotehnice se comercializeaz  din depozite de materii explozive
autorizate în acest sens de c tre inspectoratul teritorial de munc i inspectoratul jude ean de poli ie
pe teritoriul c rora se afl  amplasate acestea.


