COMUNICAT DE PRESĂ
Prevederile legale în vigoare privind deţinerea, transportul,
comercializarea
şi folosirea articolelor pirotehnice de divertisment
Conform prevederilor Legii nr. 126 din 2005, actualizată, privind
regimul materiilor explozive, pentru prevenirea evenimentelor nedorite, a
accidentărilor şi a incendiilor, este permisă comercializarea către persoanele
fizice doar a articolelor pirotehnice de divertisment care prezintă un risc şi un
nivel de zgomot foarte scăzut si neglijabil. Acestea pot fi utilizate şi în spaţii
restrânse, cum ar fi şi interioarele clădirilor.
În fiecare an, la începutul lunii decembrie, întrucât comercializarea
articolelor pirotehnice de distracţie, precum şi folosirea lor (organizarea de
jocuri de artificii) prezintă o mare intensificare, inspectorii de muncă din
cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă împreună cu reprezentanţii
inspectoratelor de poliţie, acordă o atenţie sporită acestor activităţi prin
intensificarea acţiunilor de control şi de verificare a modului în care se
efectuează depozitarea-păstrarea, transportul, comercializarea şi folosireautilizarea articolelor pirotehnice de divertisment, în vederea respectării
prevederilor legale în vigoare şi a prevenirii evenimentelor cu urmări nedorite.
Verificările vizează aspectele legate de caracteristicile tehnice specifice ale
produselor, cele referitoare la securitatea cetăţeanului care foloseşte aceste
obiecte şi/sau participă la evenimentele în cadrul cărora sunt organizate focuri
de artificii. De asemenea, este verificată existenţa instrucţiunilor de utilizarefolosire, a termenelor de valabilitate şi etichetarea articolelor pirotehnice de
distracţie.
În controalele efectuate la unităţile care solicită eliberarea autorizaţiilor
şi avizelor anuale, se urmăreşte, în mod explicit, existenţa evaluării riscurilor
şi a instrucţiunilor proprii specifice pentru desfăşurarea activităţilor care
implică articolele pirotehnice, în condiţii de securitate.

Articolele pirotehnice sunt clasificate şi trebuie să fie etichetate de
către producători şi/sau importatori, în funcţie de tipul acestora, de modul de
utilizare sau de scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv nivelul de zgomot.
Distribuitorul acestor articole trebuie să acţioneze în conformitate cu
legislaţia aplicabilă Uniunii Europene, respectiv să verifice dacă produsele
poartă marcajele de conformitate impuse de normele europene şi sunt însoţite
de instrucţiunile de utilizare traduse în limba română.
Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia
mediului este interzisă utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor
pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4 (funcţie de gramajul
materiei pirotehnice), a articolelor pirotehnice de scenă şi cele din categoria
P2 – articole cu nivel de risc scăzut, mediu şi mare.(ex: pocnitorile, obiectele
zburătoare şi artificiile.)
Articolele pirotehnice care prezintă un risc şi un nivel de zgomot foarte
scăzut şi neglijabil, pot fi comercializate doar în spaţiile special amenajate
pentru acest scop, spaţii care au primit avizul tehnic legal favorabil şi sunt
autorizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Obiectele pirotehnice de divertisment destinate folosirii în exterior, pot
fi utilizate numai de către pirotehnicieni (persoane autorizate de
inspectoratele teritoriale de muncă), în spaţiile pentru care s-a primit aviz de la
Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
Comercializarea şi utilizarea articolelor pirotehnice este permisă pe tot
parcursul anului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare prezentate.
Persoanele fizice (neautorizate) nu au dreptul să deţină, să transporte,
să comercializeze articole pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3, 4
şi T 2 sau să organizeze jocuri de artificii.
În prezent, în judeţul Sibiu sunt autorizate pentru comercializarea
articolelor pirotehnice de divertisment, 14 unităţi comerciale.
Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte articolele
pirotehnice de distracţie atrage după sine răspunderea penală privind
infracţiunea săvârşită.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la
7.500 lei , următoarele fapte:
- comercializarea şi păstrarea articolelor pirotehnice în spaţii care nu au
fost autorizate în acest sens, a articolelor pirotehnice neetichetate şi
fără instrucţiuni de folosire traduse în limba română;
- depozitarea materiilor explosive fără obţinerea autorizaţiei necesare;
-organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice fără avizul
autorităţilor locale;
- folosirea articolelor pirotehnice în locuri nepermise, nerespectând
distanţele legale în vigoare faţă de locuinţe, de instalaţiile electrice de
înaltă tensiune, de depozitele de combustibili, de instalaţiile de gaze, pe

drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe alei pietonale şi în
spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
- folosirea articolelor pirotehnice între orele 24,00 şi 6,00, fără
aprobarea autorităţilor locale;
- comercializarea articolelor pirotehnice din clasele II-IV, T1 şi T2,
precum şi a artificiilor din categoria ,,obiecte zburătoare luminoase” şi a
pocnitorilor din clasa I;
- lipsa evidenţelor privind intrările – ieşirile şi consumurile materiilor
explosive;
- confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice
altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele II-IV, T1 şi T2,
precum şi a artificiilor din categoria ,,obiecte zburătoare luminoase” şi a
pocnitorilor din clasa I de către persoanele fizice sau juridice
neautorizate.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, precum şi
de către poliţişti.

Inspector Şef,
Szombatfalvi - Török Francisc

LISTA UNITĂŢILOR AUTORIZATE ÎN BAZA PREVEDERILOR Legii 126/1995

1. SC METRO CASH & CARRY ROMANIA
2. SC KAUFLAND ROMANIA SCS PL. SIBIU ŞI MEDIAŞ
3. SC REAL HYPERMARKET ROMANIA SRL
4. SC CARREFOUR ROMANIA SA
5. SC ARTIROM SRL
6. SC NICO & MIHAI SRL
7. SC MINI MAX GRUP SRL
8. IF POPA CRISTINA „ANDI” AVRIG
9. SC MANDY COM SRL OCNA SIBIULUI
10. SC RODEN SORIN SRL
11. SC FUEGO SRL
12. SC AL DENIS SRL
13. SC PAUL & MIHAI CONSTRUCŢII SRL

