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Către,

In atenția domnului primar

în perioada 21.11.2022 - 04.01.2023, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov 

desfășoară activități specifice în vederea prevenirii producerii accidentelor cauzate de 

folosirea necorespunzătoare sau ilicită a articolelor pirotehnice.

Vă rugăm să ne sprijiniți, prin mijloacele aflate la dispoziția dvs. (site-ul oficial, 

facebook, avizier, etc.), în transmiterea materialului preventiv atașat, destinat 

informării și conștientizării populației privind importanța respectării legislației în 

domeniu.

Cu stimă,

ȘEFUL INSPECTORATULUI
Chestor de poliție

FLUCUȘ VALENTIN
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SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ!
CU PETARDELE NU ESTE DE JOACĂ!

Ca la fiecare sfârșit de an, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ reprezintă o oportunitate de a face 
bani și de distracție, atât pentru firme, dar și pentru populație. Cum? - Prin vânzarea de pocnitori, 
petarde, și toată gama de obiecte artizanale și de distracție pe baza de amestecuri pirotehnice.

Poliția Română reamintește că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul 
larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4, a articolelor pirotehnice 
de scenă (TI și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2 (care sunt destinate manipulării 
ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni), din motive de ordine și siguranță publică, securitate și 
pentru protecția mediului.

Conform normelor legislative în vigoare, articolele pirotehnice se clasifică în:

> articole pirotehnice de divertisment:

Categoria FI - articole pirotehnice de ’divertisment, 
care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot 
neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, 
inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate 
utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință;

Categoria F2 - articole pirotehnice de divertisment,
care prezintă risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spații 
restrânse și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
V Categoria F3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc mediu destinate 
utilizării în exterior în spații deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății 
umane și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

Categoria F4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de 
“ articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către 
pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane.

> articole pirotehnice de scenă:

V Categoria TI - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut și 
care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
V Categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării 
exclusive de către pirotehnicieni;

> alte articole pirotehnice:

V Categoria PI - articole pirotehnice, altele decât articole pirotehnice de divertisment și 
articole de scenă, care prezintă un risc scăzut;



J Categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment și 
articole pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către 
pirotehnicieni.

Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu 
articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 și F4 numai în condițiile în care există 
acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean și avizul inspectoratului de 
poliție județean pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și 
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria FI (articole pirotehnice de 
divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil, destinate utilizării 
în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul 
clădirilor) pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 
ani.

De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoria PI (altele decât cele 
de divertisment și articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut) către persoane cu 
vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum și comercializarea către publicul 
larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și 
se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Articolele pirotehnice din categoria PI, denumite generic „emițătoare de sunet”, se pot utiliza 
doar în scopurile menționate de producătorul acestora (pentru îndepărtarea animalelor agresive sau 
pentru a speria animalele sălbatice de către fermieri sau vânători) sau alte destinații tehnice, 
utilizarea necorespunzătoare a acestora fiind sancționată conform Legii nr. 61/1991, pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

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.

.Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

a) între orele 24.00 și 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, 
în baza aprobării autorităților locale;
b) la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai 
puțin de 100 de metri față de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanță mai mică de 500 de metri de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de 
depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze.
d) 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;
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spațiile deschise cu 
aglomerări de persoane;
g) la o distanță mai mică de 500 de metri de păduri.
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