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INFORMARE GENERALĂ
PENTRU POPULAȚIA DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
A MUNICIPIULUI FĂLTICENI

Având în vedere faptul că, în perioada următoare ce marchează sărbătorile
de iarnă ocazionate de trecerea peste ani „REVELION 2020” și nu numai,
crește riscul producerii unor evenimente ce pot genera incendii, incidente și
accidente nedorite, cu consecințe deosebit de grave în ce privește sănătatea
corporală a populația și protejarea bunurile materiale ale acestora, pentru
prevenirea, evitarea, reducerea sau eliminarea unor astfel de evenimente, vă
aducem la cunoștință că sunt necesare respectarea unor reguli și măsuri
minimale.
În acest sens am anexat în documentul alăturat „NU E DE JOACĂ CU
PETARDELE ȘI ARTIFICIILE !”, un minim de reguli și măsuri ce
trebuie cunoscute și respectate de către cetățenii de pe raza
administrativ-teritorială a municipiului Fălticeni, în scopul afișării în puncte
destinate de informare preventivă.
PRIMAR MUNICIPIU,
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

Întocmit,
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspector de Protecție Civilă
Ref. princ. Coţofrei Vasile

NOTĂ: Se transmite și pe adresa de e-mail a conducerii instituțiilor din subordinea consiliului local,
instituțiilor publice, operatorilor și agenților economici locali.

NU E DE JOACĂ CU PETARDELE ȘI ARTIFICIILE !
Legislația prin care se stabilește modul în care persoanele fizice pot deține și utiliza articole
pirotehnice este reprezentată de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, care
după mai multe completări și modificări a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 15
septembrie 2011, Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de
securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, precum
și Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea,
prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor
explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea
artificierilor și a pirotehniștilor.
Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de
divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor
articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă publică, securitate şi pentru
protecţia mediului.
Conform prevederilor legale, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și
utiliza articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de
zgomot neglijabil, precum și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele
pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință, precum și
articole pirotehnice, altele decât cele de divertisment și de scenă, care prezintă un risc scăzut. Aceste
condiții le îndeplinesc următoarele articole pirotehnice:















focuri bengale
chibrituri bengale
bețișoare bengale
jerbe
granule scânteietoare
chibrituri detonante
șerpi
scântei
steluțe
lumânări scânteietoare
bobite explozive
baterii și combinații
bile pocnitoare
petarde















petarde duble
petarde luminoase
pocnitori cu confeti
pocnitori de Crăciun
pocnitori pentru petreceri
pocnitori săltărețe
morișcă săltăreață
mine
minirachete
rachete
candele romane
morișcă zburătoare
sori rotitori.

În plus, persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de
divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale,
animalelor și a mediului.
De asemenea, este interzisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:
 între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes
local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
 la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de
100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
 la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare
și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
 la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice
și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
 pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu
aglomerări de persoane;
 la o distanță mai mică de 500 m de păduri.
La achiziționarea articolelor pirotehnice trebuie să aveți grijă ca acestea să aibă inscripționate în
limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire,

termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau
folosirea lor. Mai mult, producătorul sau importatorul este obligat sa elibereze cumpărătorului
o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor
de control.
Amenda poate ajunge până la 7.000 de lei
Persoanele fizice care dețin și utilizează alte tipuri de articole pirotehnice decât cele menționate,
precum petarde, pocnitori și steluțe, pot fi sancționate cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei, potrivit
prevederilor legale.
În plus, orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an. Aceeași pedeapsă se aplică și pentru comercializarea
altor articolele pirotehnice decât de tipul celor menționate, către persoanele cu vârsta sub limita
prevăzută de lege, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi
utilizate de către pirotehnicieni.
De asemenea, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, folosirea sau orice
altă operațiune cu materii explozive, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. În cazul în care această infracțiune se referă la o cantitate mai
mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoțită de materiale de inițiere,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Totodată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole
pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei,
al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Suceava şi avizul Inspectoratului
Judeţean de Poliţie. Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu
vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a
articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de
muncă din cadrul Inspecției Muncii și de către polițiști, se menționează prevederile legale.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

RECOMANDĂRI
În această perioadă se recomandă părinţilor să supravegheze copiii cu atenţie deoarece aceştia pot fi
expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracţie pe bază de
amestecuri pirotehnice.
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.
Dacă le folosiți totuși, acordați multă atenţie articolele pirotehnice, pentru a evita producerea unor
incendii nedorite ori vătămări corporale ce ar putea să umbrească frumuseţea sărbătorilor de iarnă.
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