
 

 

Comercializarea articolelor pirotehnice  

 Ce este un  articol pirotehnic?   

     Orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe 

destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte 

prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute. 

Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează: 

    a) articole pirotehnice de divertisment, clasificate în categoriile: F1, F2, F3, F4 

    b) articole pirotehnice de scenă, clasificate în categoriile: T1 și T2 

    c) alte articole pirotehnice, clasificate în categoriile: P1 și P2 

 

Cine poate să comercializeze articole pirotehnice? 

    Conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 126/1995, cu modificările și completările 

ulterioare, pot comercializa articole pirotehnice doar operatori economici, persoane juridice, 

care sunt autorizate  de  Inspectoratul teritorial de muncă şi de  Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti sau Inspectoratul Judeţean de Poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară 

activitatea, după caz. Autorizația se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o durată 

determinată, cu posibilitate de prelungire. Autorizațiile se vizează anual de către autorităţile 

emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în 

termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a 

efectua operaţiuni cu materii explozive. 

Unde pot fi comercializate și cum se păstrează articolele 

pirotehnice? 

Conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 126/1995 și H.G. nr. 536/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate 

vânzării unor astfel de articole, în afara imobilelor cu destinaţia de locuit și numai după 

obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de 

muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
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Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a 

cărei rază de competenţă funcţionează.  

Încăperile în care se comercializează articole pirotehnice trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

 să fie construite din materiale incombustibile și să aibă o singură ușă de acces 

confencționată din metal; 

 pardoseala trebuie să fie încombustibilă, plană și fără fisuri; 

 în aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor 

materiale și trebuie să existe mijloace pentru combaterea incendiilor corespunzătoare, 

verificate și accesibile în orice moment; 

 în aceste încăperi sunt interzise fumatul și utilizarea flăcării deschise; 

 distribuirea și evidența materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de 

persoane desemnate în scris de către conducătorul unității deținătoare de materii 

explozive; 

 articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare 

cea mai mică a furnizorului. 

Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai 

mică a furnizorului, cu asigurarea condițiilor de depozitare stipulate de producător. 

Comerciantul poate păstra  în încăperile de comercializare, dacă acesta este amplasată într-o 

clădire cu spații comerciale, o cantitate de până la 100 kg de articole pirotehnice din categoria 

F1 și P1.  

Poate păstra o cantitate de până la 500 kg, articole pirotehnice din categoria F1 și P1, într-o 

încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către 

persoane. 

Poate păstra o cantitate de până la 1000 kg, articole pirotehnice din categoria F1 și P1, în 

clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri 

utilizate în exclusivitate în scopuri industriale. 

Păstrarea unei cantități mai mari de 1000 kg de articole pirotehnice din categoria F1 și P1 sau 

orice cantitate din categoriile F2, F3, F4, T2, P2 se poate face doar în depozite de articole 

pirotehnice autorizate conform legii. 

Obligații ale comerciantului de articole pirotehnice 

 Să nu comercializeze către populaţie articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T2 

și P2, cu excepția pirotehnicienilor autorizați conform legii. Obiectele pirotehnice din 

categoria F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului; 

  Să nu comercializeze articole pirotehnice din categoriile F1 şi P1 către persoane care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani. 

 Conform prevederilor cuprinse în HG nr. 1102/2014, înainte de a comercializa un 

articol pirotehnic de divertisment, de scenă sau alt articol pirotehnic ( cu excepția 

articolului pirotehnic destinat vehiculelor), operatorul  economic are obligația de a 

verifica dacă: 

a) articolul pirotehnic are aplicat marcajul CE; 

b) articolul pirotehnic este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii 

privind securitatea, în limba română 

c) producătorul și importatorul acestuia au asigurat pe articol sau când mărimea acestuia 

nu permite acest fapt, pe cel mai mic dintre ambalaje, următoarele informații : 



 articolul este etichetat vizibil, lizibil şi indelebil ( nu se șterge) în limba 

română. Etichetarea trebuie să fie clară, uşor de înţeles şi inteligibilă. 

 dacă pe articolul pirotehnic, pe ambalajul acestuia sau pe alt document care le 

însoțește este menționat denumirea comercială sau marca înregistrată, numele 

producătorului, adresa acestuia în limba română.  

 dacă pe articolul pirotehnic, pe ambalajul acestuia sau pe alt document care le 

însoțește este menționat denumirea comercială sau marca înregistrată, numele 

importatorului, adresa acestuia în limba română. 

 etichetarea conține numele şi tipul articolului pirotehnic, numărul său de 

înregistrare şi numărul produsului ( a se vedea și HG 116/2015), al lotului său 

de serie, limitele minime de vârstă prevăzute, categoria şi instrucţiunile de 

folosire adecvate, anul producţiei pentru articolele pirotehnice de divertisment 

din categoriile F3 şi F4, precum şi distanţa minimă de securitate, după caz. 

 etichetarea să cuprindă conţinutul net de explozivi (CNE). 

  articolele pirotehnice de divertisment să fie însoţite, de cel puţin următoarele 

informaţii: 

 categoria F1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de 

distanţa minimă de securitate; 

  categoria F2: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau 

distanţele minime de securitate, după caz 

 categoria F3: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau 

distanţele minime de securitate; 

  categoria F4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa 

sau distanţele minime de securitate. 

 articolele pirotehnice de scenă să fie însoţite, de cel puţin următoarele 

informaţii: 

 categoria T1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de 

distanţa sau distanţele minime de securitate; 

 categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa 

sau distanţele minime de securitate. 

 

 

 


