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COMUNICAT DE PRESĂ 2 
 

• Poliţia Locală Braşov doreşte ca, prin intermediul mass-media, să atragă atenţia 
cetăţenilor cu privire la riscurile la care se expun în cazul comercializării sau 
folosirii obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de 
amestecuri pirotehnice, astfel în conformitate cu prevederile legale:  

Obiectele artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice se clasifică 
din punct de vedere al periculozităţii lor şi scopului de utilizare în următoarele 
clase: I, II, III, IV, T1 si T2. 

 
1. Obiectele pirotehnice din clasa I au un amestec pirotehnic de maximum 3 

grupe şi se împart în următoarele categorii: artificii şi pocnitori care la rândul lor 
pot fi găsite la comercializare sub formă de: 
- lumânări scânteietoare  
- jerbe cu scântei  
- minifacle  
- minisori  
- inele de foc, sateliti  
- minipetarde cu confeti  
- obiecte zburatoare luminoase 
 

2. Obiectele pirotehnice din clasa a II- a au un amestec pirotehnic de maximum 
200 gr. şi se împart în următoarele categorii: artificii, rachete şi pocnitori care la 
rândul lor pot fi găsite la vânzare sub formă de: 
- baterii de artificii  
- arteziana de artificii  
- jerbe cu scântei  
- jeturi luminoase  
- minicandele  
- rachete cu meteoriti  
- pocnitori mici de diferite tipuri  
- tunet de tun si petarde de diferite tipuri. 
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3. Obiectele pirotehnice din clasa a III-a au un amestec pirotehnic de maximum 
1200 gr. si se împart în următoarele categorii: cascade de apă, baterii de artificii, 
artificii, rachete si pocnitori. 
 

4. Obiectele pirotehnice din clasa a IV- a au un amestec pirotehnic mai mare 
decât cele din clasa a III- a si împreună sunt folosite la executarea de jocuri de 
artificii de către persoane juridice autorizate. 
 

5. Obiectele pirotehnice din clasele T1 si T2 pot fi găsite sub formă de: 
fumigene, artificii de scenă, obiecte luminoase si sunt folosite pentru scopuri 
tehnice. 

În conformitate cu prevederile Legii 406 din 2006 vânzarea obiectelor artizanale 
şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice se 
face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în 
locurile autorizate potrivit legii. Spaţiile de comercializare a obiectelor artizanale şi 
de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice vor fi 
construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele 
teritoriale de muncă, în afara imobilelor de locuit după obţinerea prealabilă a 
autorizaţiei. Persoanele juridice nu au voie să comercializeze către persoanele 
fizice obiecte artizanale şi de distracţie din clasele II-IV, T1, T2 precum şi a 
artificiilor din categoria “obiecte zburătoare luminoase “şi a pocnitorilor din 
clasa I. Persoanele juridice autorizate în condiţiile legii pot folosi obiecte artizanale 
şi de distracţie numai în interes propriu şi numai în locurile autorizate. 

Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice 
altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri 
pirotehnice din clasele II-IV, T1, T2 precum şi a artificiilor din categoria 
“obiecte zburătoare luminoase “şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără 
drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. 

Comercializarea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri 
pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au 
împlinit vârsta de 18 ani se sancţionează cu amendă contravenţională de la  3.000 - 
6.000lei. 

 
În perioada imediat următoare poliţişti din cadrul Poliţiei Locale Braşov împreună 
cu specialişti ai Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Toxice din cadrul I.J.P. 
Braşov vor verifica modul de respectare a dispoziţiilor legale de mai sus. 
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                                                      Chirilă Marcel 


