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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

 

privind regimul articolelor pirotehnice 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

Prezenta lege privind regimul articolelor pirotehnice transpune parţial 

Directiva 2007/23/ce a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 

privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Articolul 1. Domeniul de reglementare 

(1) Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale regimului articolelor 

pirotehnice, categoriile de articole pirotehnice şi reglementează condiţiile de 

circulaţie a acestora pe teritoriul Republicii Moldova, asigurînd, în acelaşi timp, un 

înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a securităţii publice, precum şi protecţia 

şi siguranţa consumatorilor, ţinînd cont de aspectele relevante legate de protecţia 

mediului. 

 (2) Prezenta lege reglementează cerinţele esenţiale de securitate pe care 

trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice în vederea introducerii lor pe 

piaţă. 

(3) Prezenta lege se aplică articolelor pirotehnice, menţionate la poziţia 

tarifară 3604 10 000, conform Nomenclatorului Mărfurilor Republicii Moldova, 

definite potrivit prevederilor art. 6 al prezentei legi. 

(4) Prezenta lege nu se extinde asupra: 

 a) articolelor pirotehnice destinate utilizării în scop necomercial de către 

organele administraţiei publice, care au competenţă în domeniul apărării naţionale, 

securităţii statului şi ordinii publice, precum şi unităţile aflate în subordonarea sau 

coordonarea acestora, al căror regim este reglementat prin legi şi acte normative 

speciale;  

b) echipamentelor marine; 

c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială; 

d) rachetelor antigrindină destinate utilizării în domeniul influenţei active 

asupra proceselor hidrometeorologice;  

e) capselor acţionate prin percuţie, produse special pentru jucării; 

f) explozivilor de uz civil şi militar; 

g) muniţiilor, şi anume proiectilelor şi încărcăturii de propulsie, precum şi 

muniţiilor oarbe utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de 

foc. 



(5) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte prevăd alte reguli decît cele prevăzute de legislaţia naţională privind regimul 

articolelor pirotehnice, se aplică prevederile tratatului internaţional. 

 

Articolul 2. Noţiuni principale 

(1) În sensul prezentei legi, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii: 

a) articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un 

amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunet, gaz 

sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice 

exotermice autoîntreţinute; 

b) articole pirotehnice de divertisment - articolele pirotehnice destinate 

divertismentului; 

c) articole pirotehnice de scenă - articolele pirotehnice destinate utilizării pe 

scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice ori de 

televiziune sau în scopuri asemănătoare; 

d) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor 

de securitate din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru 

activarea acestora sau a altor mecanisme; 

e) introducere pe piaţă – punerea la dispoziţie pe piaţă a unui anumit produs 

în vederea distribuţiei şi/sau a utilizării sale, indiferent că are loc în schimbul unei 

plăţi sau cu titlu gratuit; Nu se consideră a fi introduse pe piaţă articolele 

pirotehnice de divertisment, care sînt produse de un producător autorizat pentru uz 

propriu şi care sînt utilizate pe proprietatea sa cu aprobarea autorităţilor 

competente potrivit legii; 

f) producător - persoana juridică autorizată să proiecteze şi/sau producă, 

asambleze un articol pirotehnic ori care determină proiectarea şi producerea sau 

asamblarea unui astfel de articol în vederea introducerii sale pe piaţă sub propriul 

său nume ori propria sa marcă de comerţ; 

g) importator – persoana juridică licenţiată în domeniu, care în cadrul 

activităţii sale comerciale, importă şi pune la dispoziţie pe piaţă, articole 

pirotehnice provenite dintr-o altă ţară; 

h) distribuitor - persoana fizică sau juridică autorizată în condiţiile prezentei 

legi, din lanţul de distribuţie, care pune la dispoziţie pe piaţă, în cadrul activităţii 

sale comerciale, articole pirotehnice;  

i) pirotehnician autorizat – persoana care are pregătire de specialitate, 

autorizată să manipuleze şi/sau să utilizeze articole pirotehnice de divertisment din 

categoriile 3 şi 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole 

pirotehnice din categoria P2, definite potrivit prevederilor art.5; 

j) aviz  – document emis, în condiţiile legii de Ministerul Afacerilor Interne 

sau subdiviziunile teritoriale al acestuia, prin care se atestă întrunirea condiţiilor 

stabilite pentru spaţiile de depozitate şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice, 

pentru efectuarea focurilor de artificii în locuri publice cu articole pirotehnice de 

divertisment din categoriile 3, 4 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2, 

precum şi efectuarea spectacolelor pirotehnice, în încăperi, cu produse pirotehnice 

de scenă din categoria T2.  



       Articolul 3. Delimitarea competenţelor 

(1) Reglementarea juridică a regimului articolelor pirotehnice ţine de 

competenţa Parlamentului.  

(2) În conformitate cu împuternicirile sale, Guvernul: 

a) aprobă actele normative de aplicare a prezentei legi; 

b) realizează politica de stat în domeniul circulaţiei şi folosirii articolelor 

pirotehnice. 

         (3) Organul de specialitate abilitat în domeniul licenţierii are următoarele 

funcţii: 

          a) eliberează, reperfectează, suspendă şi retrage licenţa;  

b) emite prescripţii privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de 

licenţiere. 

(4) De competenţa Ministerului Economiei ţine elaborarea şi promovarea 

politicii statului în domeniul evaluării conformităţii articolelor pirotehnice şi 

elaborarea reglementării tehnice corespunzătoare.  

(5) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea de reglementare în 

domeniul pirotehniei conform prevederilor prezentei legi şi este abilitat cu 

următoarele funcţii: 

a) avizarea spaţiilor de producere, asamblare, depozitare şi/sau 

comercializare a articolelor pirotehnice; 

b) avizarea efectuării focurilor de artificii în locurile publice cu articole 

pirotehnice de divertisment din categoriile 3, 4 şi/sau alte articole pirotehnice din 

categoria P2, definite potrivit prevederilor art.5; 

c) avizarea efectuării focurilor de artificii în încăperi cu produse pirotehnice 

de scenă din categoria T2, definite potrivit prevederilor art.5; 

d) autorizarea accesului persoanelor la lucrări cu articole pirotehnice. 

(6) Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor este autoritatea 

competentă care coordonează transportul de articole pirotehnice pe teritoriul 

Republicii Moldova.  

(7) De competenţa autorităţilor publice locale ţine autorizarea  amplasării şi 

funcţionării unităţilor de comercializare a articolelor pirotehnice de divertisment 

categoriile 1, 2, alte articole pirotehnice din categoria P1 şi/sau articole pirotehnice 

de scenă din categoria T1; 

(8) De competenţa Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 

 Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase ţine autorizarea pirotehnicienilor. 

 

Articolul 4. Restricţii şi interdicţii  
Se interzice: 

a) importul, transportul, comercializarea şi folosirea petardelor, bateriilor de 

petarde, petardelor luminoase şi bateriilor de petarde luminoase; 

b) introducerea în ţară de către persoane fizice care nu dispun de licenţă în 

domeniu, pentru uz propriu, a articolelor pirotehnice de divertisment din 

categoriile 3, 4, articolelor pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole 

pirotehnice din categoria P2; 



c) utilizarea articolelor pirotehnice în localităţi, în timpul nopţii, de la ora 

22.00 pînă la ora 07.00, cu excepţia cazurilor efectuării focurilor de artificii cu 

ocazia sărbătorilor naţionale;  

d) vînzarea sau punerea în alt mod la dispoziţie de către producători, 

importatori sau distribuitori a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 

3, 4, articolelor pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole 

pirotehnice din categoria P2, altor persoane, decît celor care dispun de carnet de 

pirotehnician autorizat;  

e) vînzarea sau punerea în alt mod la dispoziţie a articolelor pirotehnice de 

divertisment de categoriile 1 şi/sau 2, consumatorilor care au vîrsta sub 16 ani; 

f) vînzarea sau punerea în alt mod la dispoziţie a articolelor pirotehnice de 

categoria P1 şi/sau articole pirotehnice de scenă din categoria T1, consumatorilor 

care au vîrsta sub 18 ani; 

g) comercializarea articolelor pirotehnice în pieţe, precum şi prin reţeaua de 

comerţ ambulant; 

h) depozitarea şi/sau comercializarea articolelor pirotehnice în blocuri 

locative, instituţii cultural-artistice şi de învăţămînt sau similare acestora, în 

încăperile şi tribunele stadioanelor, în parcurile de cultură şi odihnă, în încăperi din 

pasajele subterane, aeroporturi, gări auto şi feroviare, chioşcuri, tonete, 

tarabe, coşuri, cărucioare, autoremorci, automagazine şi pe teritoriul 

întreprinderilor cu pericol de explozie-incendiu şi de incendiu; 

i) portul şi folosirea articolelor pirotehnice la întruniri, manifestaţii şi 

activităţi cultural artistice fără avizul Ministerului Afacerilor Interne sau 

subdiviziunilor teritoriale al acestuia; 

j) dezmembrarea, modificarea sau utilizarea articolelor pirotehnice contrar 

destinaţiei lor speciale. 

 

CAPITOLUL II 

CLASIFICAREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE 

 

Articolul 5. Clasificarea articolelor pirotehnice 
(1) Articolele pirotehnice, în funcţie de modul de utilizare a acestora sau de 

scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv nivelul lor de zgomot, se clasifică după cum 

urmează în:  

a) articole pirotehnice de divertisment; 

b) articole pirotehnice de scenă; 

c) alte articole pirotehnice.  

(2) Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele 

categorii: 

a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc 

foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sînt destinate utilizării în spaţii 

restrînse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în 

interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă; 



b) categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc 

scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sînt destinate utilizării în exterior în 

spaţii restrînse; 

c) categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc 

mediu, care sînt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror 

nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane; 

d) categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, care sînt 

destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi şi ale căror nivel de 

zgomot nu este dăunător sănătăţii umane. 

(3) Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii: 

a) categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă 

un risc scăzut; 

b) categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sînt 

destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi.  

(4) Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii: 

a) categoria P1 - articole pirotehnice altele decît articolele pirotehnice de 

divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut; 

b) categoria P2: Articole pirotehnice altele decît articolele pirotehnice de 

divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sînt destinate manipulării ori 

utilizării exclusive de către pirotehnicieni autorizaţi. 

(5) Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, alte articole 

pirotehnice din categoria P1 şi/sau articole pirotehnice de scenă din categoria T1 

nu necesită deprinderi sau cunoştinţe speciale şi se comercializează liber 

persoanelor fizice şi juridice.  

(6) Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3, 4, articolele 

pirotehnice de scenă din categoria T2 şi alte articole pirotehnice din categoria P2, 

se utilizează exclusiv de către pirotehnicieni autorizaţi.  

 

CAPITOLUL III 

OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR, IMPORTATORILOR, 

DISTRIBUITORILOR  ŞI EVALUAREA CONFORMITĂŢII 

ARTICOLELOR PIROTEHNICE 

 

Articolul 6. Obligaţiile producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor  

(1) Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se încredinţa 

că procesul de producţie asigură conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de 

securitate stabilite în anexa 2 a prezentei legi. 

(2) Producătorul trebuie să utilizeze un sistem de calitate certificat pentru 

proiectare, producţie, inspecţia finală a produsului şi testare. 

(3) Importatorul trebuie să se asigure că articolele pirotehnice introduse pe 

piaţă întrunesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa 2 a prezentei 

legi. În acest sens importatorul este responsabil în faţa autorităţilor Republicii 

Moldova. 



(4) În cazul în care producătorul nu este stabilit în Republica Moldova, 

importatorul trebuie să se asigure că producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile care îi 

revin conform prezentei legi sau îşi asumă el însuşi aceste obligaţii. 

(5) Importatorul şi/sau distribuitorul va asigura, în special, faptul că articolul 

pirotehnic: 

a) poartă marcajul producătorului sau marcajele impuse; 

b) este însoţit de documentele necesare. 

 

Articolul 7. Evaluarea conformităţii 

(1) Evaluarea conformităţii articolelor pirotehnice se efectuează de 

organisme de certificare şi laboratoare de încercări acreditate de organismul 

naţional de acreditare. 

(2) Organismul de certificare a articolelor pirotehnice constată şi atestă că un 

exemplar reprezentativ din producţia de acelaşi tip respectă dispoziţiile 

corespunzătoare ale prezentei legi. 

(3) Procedurile de evaluare a conformităţii articolelor pirotehnice va fi 

stabilită de Guvern. 

(4) Pînă la acreditarea organismului de certificare a articolelor pirotehnice, 

se interzice importul articolelor pirotehnice care nu dispun de marcajul „CE” 

(produse în ţările Comunităţii Europene), recunoscut în Moldova, sau în lipsa 

certificatelor de conformitate, emise în ţările cu care Moldova a semnat acord de 

recunoaştere a rezultatelor certificării sau încercărilor. 

(5) Articolele pirotehnice importate din Comunitatea Europeană, care dispun 

de marcajul de conformitate „CE”, nu se supun certificării sau testării repetate.  

 

CAPITOLUL IV 

CONDIŢIILE DE ÎNTRODUCERE PE PIAŢĂ ŞI ETICHETAREA 

ARTICOLELOR PIROTEHNICE  

 

Articolul 8. Condiţiile de introducere pe piaţă a articolelor pirotehnice 

(1) Articolele pirotehnice sînt introduse pe piaţă numai în condiţiile în care: 

a) îndeplinesc condiţiile prezentei legi; 

b) poartă marcajul „CE” sau marcajele stabilite în ţările cu care Republica 

Moldova a semnat acorduri de recunoaştere a acestora; 

c) sînt însoţite de certificat de conformitate. 

(2) În cazul în care un articol pirotehnic prezintă un risc grav pentru 

sănătatea şi/sau siguranţa persoanelor, se întreprind măsuri privind restricţionarea 

importului acestuia. 

 

Articolul 9.  Etichetarea articolelor pirotehnice  

(1) Producătorii, importatorii sau distribuitorii asigură ca articolele 

pirotehnice, cu excepţia celor prevăzute la art.10 alin.(1), să fie etichetate în mod 

corespunzător, vizibil, lizibil şi indelebil în limba de stat. 

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice vor cuprinde cel puţin următoarele 

informaţii: 



a) numele şi adresa producătorului şi/sau importatorului; 

b) denumirea şi tipul articolului; 

c) limita minimă de vîrstă a persoanelor care le pot utiliza, cu respectarea 

prevederilor art. 4 lit. e) şi f); 

d) categoria;  

e) instrucţiunile de folosire; 

f) anul producerii, pentru articolele pirotehnice de divertisment de categoriile 

3 şi 4; 

g) raza minimă de securitate, după caz; 

h) cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ; 

i) termenul limită de folosire a articolului; 

 (3) Eticheta articolelor pirotehnice de divertisment, suplimentar 

informaţiilor prevăzute la alin.(2), va conţine cel puţin următoarele atenţionări şi 

informaţii, în funcţie de categorie: 

a) categoria 1: atunci cînd este cazul, „A se utiliza numai în exterior" şi raza 

minimă de securitate; 

b) categoria 2: „A se utiliza numai în exterior" şi, atunci cînd este cazul, raza 

minimă de securitate;  

c) categoria 3: „A se utiliza numai în exterior" şi raza sau razele minime de 

securitate;  

d) categoria 4: „A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi raza sau razele 

minime de securitate. 

(4) Eticheta articolelor pirotehnice de scenă, suplimentar informaţiilor 

prevăzute la alin.(2), va conţine cel puţin următoarele atenţionări şi informaţii, în 

funcţie de categoria în care acestea sînt clasificate: 

a) categoria T1: După caz: „A se utiliza numai în exterior" şi raza minimă de 

securitate;  

b) categoria T2: „A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi raza sau razele 

minime de securitate. 

(5) În cazul în care suprafaţa articolului pirotehnic nu este suficient de mare 

pentru a permite etichetarea sa potrivit cerinţelor prevăzute la alin.(2)-(4), 

atenţionările şi informaţiile aferente vor fi afişate pe cel mai mic ambalaj al 

acestuia. 

 

Articolul 10. Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor 

(1) Eticheta articolelor pirotehnice destinate vehiculelor vor cuprinde cel 

puţin următoarele informaţii: 

a) numele şi adresa producătorului şi/sau importatorului; 

b) denumirea şi tipul articolului; 

c) instrucţiunile de utilizare în condiţii de securitate. 

(2) În cazul în care suprafaţa articolului respectiv nu este suficient de mare 

pentru etichetarea acestuia potrivit cerinţelor alin.(1), informaţiile aferente vor fi 

afişate pe ambalaj. 

(3) Importatorii sau, după caz, distribuitorii vor pune la dispoziţia 

pirotehnicienilor autorizaţi o fişă tehnică de securitate, redactată în limba de stat. 



(4) Fişa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hîrtie sau în format 

electronic, cu condiţia ca destinatarul să dispună de mijloacele necesare pentru 

accesarea acesteia. 

CAPITOLUL V 

GENURILE DE ACTIVITATE PIROTEHNICĂ 

SUPUSE REGLEMENTĂRII PRIN LICENŢIERE 

 

Articolul 11. Genurile de activitate pirotehnică supuse reglementării 

prin licenţiere 

(1) Activităţile supuse licenţierii: 

a) importul şi depozitarea articolelor pirotehnice, precum şi prestarea 

serviciilor „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii”; 

b) producerea şi asamblarea articolelor pirotehnice. 

(2) Persoanele juridice licenţiate în domeniul pot desfăşura următoarele 

activităţi:  

a) cei licenţiaţi să desfăşoare importul şi depozitarea articolelor pirotehnice, 

precum şi prestarea serviciilor „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii”:  

import, reexport, transport, depozitare, vînzare şi casare de articole pirotehnice, 

precum şi prestare de servicii „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu 

articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3, 4, articolele pirotehnice de 

scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2; 

b) cei licenţiaţi să desfăşoare activităţi de producere şi asamblare a 

articolelor pirotehnice: proiectare, producere, fabricare, confecţionare, asamblare, 

experimentare, depozitare, vînzare, transport, export şi casare de articole 

pirotehnice, precum şi import, export, reexport de mijloace şi părţi componente de 

articole pirotehnice. 

(3) Activitatea de comercializare cu amănuntul prin unităţile de comerţ a 

articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, articolelor pirotehnice 

de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1, se supune 

autorizării de autorităţile publice locale. 

 

Articolul 12. Condiţii de licenţiere  
Licenţa pentru desfăşurarea activităţilor de import şi depozitare a articolelor 

pirotehnice, precum şi prestare a serviciilor „Spectacole pirotehnice şi focuri de 

artificii” sau, după caz, pentru desfăşurarea activităţii de producere şi asamblare a 

articolelor pirotehnice, se acorda persoanei fizice sau juridice care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

a) deţine spaţii destinate depozitării articolelor pirotehnice sau, după caz, 

destinate proiectării, experimentării, producerii  şi asamblării, precum şi depozitării 

articolelor pirotehnice, avizate de Ministerul Afacerilor Interne sau subdiviziuni 

teritoriale al acestuia;  

b) dispune de transport specializat pentru transportul mărfurilor periculoase, 

corespunzător condiţiilor, stabilite în Acordul european referitor  la 

transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) sau are închieat 



contract de prestare a serviciilor de transport cu persoană licenţiată în domeniul 

transportului de  mărfuri periculoase; 

c) administratorul întreprinderii dispune de certificat de absolvire a 

cursurilor de calificare în domeniul pirotehniei, organizate de o instituţie sau 

organizaţie acreditată în domeniu; 

d) cel puţin un angajat dispune de carnet de pirotehnician autorizat; 

e) toţi angajaţii întreprinderii întrunesc condiţiile prevăzute la art.20 alin.(1), 

nu se află în una din situaţiile prevăzute la art.20 alin.(2) şi sînt autorizaţi de către 

serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne sau subdiviziuni teritoriale al 

acestuia privind accesul la lucrări cu articole pirotehnice. 

 

Articolul 13. Documente suplimentare care se anexează la declaraţia 

pentru eliberarea sau prelungirea licenţei 

(1) La declaraţia de eliberare sau prelungire a licenţei pentru desfăşurarea 

activităţilor de import şi depozitare a articolelor pirotehnice, precum şi prestare a 

serviciilor „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii”, se anexează: 

a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;  

b) copia avizului prevăzut la art.3 alin.(5) lit.a); 

c) copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare în domeniul 

pirotehniei pentru administratorul întreprinderii; 

d) copia certificatului de pregătire a şoferilor mijloacelor de transport pentru 

transportarea mărfurilor periculoase sau copia contractului de prestare a serviciilor 

de transport cu o terţă persoană licenţiată în domeniul transportului de  mărfuri 

periculoase; 

e) copia certificatului de agreare pentru vehicule cate transportă mărfuri 

periculoase; 

f) copia carnetului de pirotehnician autorizat. 

(2) La declaraţia de eliberare sau prelungire a licenţei pentru desfăşurarea 

activităţii de producere şi asamblare a articolelor pirotehnice, se anexează: 

a) actele prevăzute la alin.(1);  

b) copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare în domeniul 

producerii şi asamblării pirotehniei pentru toţi angajaţii implicaţi în procesul de 

producere şi asamblare a articolelor pirotehnice; 

c) copia certificatului de acreditare a laboratorului de încercări a articolelor 

pirotehnice sau a contractului încheiat cu un laborator de încercări acreditat în 

Moldova sau în străinătate, recunoscut de organismul naţional de acreditare. 

 

Articolul 14. Temeiurile retragerii sau suspendării licenţei 

(1) Licenţa pentru desfăşurarea activităţilor de import şi depozitare a 

articolelor pirotehnice, precum şi prestare a serviciilor „Spectacole pirotehnice şi 

focuri de artificii” se retrage în următoarele situaţii: 

a) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.6 alin.(3), (4) şi (6); 

b) comercializarea articolelor pirotehnice interzise, cu termen de valabilitate 

expirat sau fără documente de provenienţă; 



c) comercializarea sau depozitarea articolelor pirotehnice în spaţii, neavizate 

în modul corespunzător;  

d) nerespectarea condiţiilor stabilite la art.12 lit.e); 

e) vînzarea sau punerea în vreun alt fel la dispoziţie a articolelor pirotehnice 

de divertisment din categoriile 3, 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 

şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2, vreunei persoane, care nu dispune 

de carnet de pirotehnician autorizat. 

f) stabilirea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de 

licenţiere; 

g) neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanţelor care au dus la 

suspendarea temporară a  licenţei. 

(2) Licenţa pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a articolelor 

pirotehnice se retrage în următoarele situaţii: 

a) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.9 şi art.10; 

b) producerea articolelor pirotehnice interzise; 

c) producerea sau depozitarea articolelor pirotehnice în spaţii neavizate în 

modul corespunzător; 

d) comercializarea articolelor pirotehnice care nu au trecut procedura de 

evaluare a conformităţii în modul stabilit; 

e) angajarea persoanelor neautorizate în modul stabilit privind accesul la 

lucrări cu articole pirotehnice. 

(3) Licenţele prevăzute la alin.(1) şi (2) se suspendă în următoarele situaţii: 

a) titularul nu întruneşte condiţiile prevăzute la art.12 lit.a) - d); 

b) neîndeplinirea prescripţiei organului de specialitate abilitat în domeniul 

licenţierii. 

(4) Retragerea licenţei atrage încetarea dreptului acordat persoanelor fizice 

sau juridice de a mai efectua activităţile pentru care aceasta a fost acordată. 

(5) La încetarea activităţii în legătură cu retragerea sau suspendarea licenţei, 

titularul este obligat să predea licenţa în termen de 15 zile, autorităţii care a emis-o. 

 

CAPITOLUL VI 

AUTORIZAREA PIROTEHNICIENILOR 

 

Articolul 15. Condiţiile de autorizare a pirotehnicienilor 

(1) Utilizarea articolelor pirotehnice prevăzute la art.5 alin.(6), precum şi 

supravegherea transportului acestora, se efectuează numai de către persoane care 

sînt autorizate ca pirotehnicieni. 

 (2) Pot fi autorizaţi ca pirotehnicieni în condiţiile prezentei legi, cetăţenii 

Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în Republica Moldova. 

(3) În vederea autorizării, solicitantul în prealabil va urma un curs de 

calificare în meseria de pirotehnician. 

(4) Obţinerea calificaţiei prevăzute la alin.(1) conferă persoanei respective 

dreptul de a solicita autorizarea care să-i permită exercitarea acestei meserii. 



(5) Cursurile de calificare în meserie de pirotehnician, prevăzute la alin.(3), 

pot fi organizate numai de către persoanele fizice sau juridice acreditate în acest 

domeniu. 

(7) Autorizarea pirotehnicienilor se face în baza unui examen susţinut în faţa 

unei comisii formate în cadrul Inspectoratului Principal de Stat pentru 

Supravegherea  Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. 

(8) Pentru a putea participa şi susţine examenul în vederea autorizării ca 

pirotehnician, candidatul va prezenta comisiei un dosar care să conţină următoarele 

documente: 

a) cererea care va cuprinde pe lîngă datele personale, şi lucrările pentru care 

solicită autorizarea; 

b) copia actului de identitate; 

c) copia certificatului de calificare în meseria de pirotehnician, autentificat 

de către solicitant; 

d) accesul la lucrări cu articole pirotehnice eliberat de organul de poliţie; 

e) două fotografii de tip document, 4x5cm.  

(9) Cererea de autorizare ca pirotehnician se adresează Inspectoratului 

Principal de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a Obiectelor Industriale 

Periculoase. 

(10) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, 

Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a Obiectelor 

Industriale Periculoase va informa solicitantul cu privire la data programării 

examenului de autorizare care nu poate depăşi 30 zile calendaristice de la data 

înregistrării cererii. 

(11) Ziua programată pentru examen poate fi modificată o singură dată, cu 

maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este 

afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen va fi 

motivată şi notificată solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. 

(12) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

prezenta lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele 

corespunzătoare, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a 

Obiectelor Industriale Periculoase comunică solicitantului refuzul de participare la 

examenul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării documentelor 

impuse. Refuzul de participare la examenul de autorizare se motivează în mod 

corespunzător. 

(13) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de 

pirotehnician, se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei. 

(14) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea 

activităţii ca pirotehnician se motivează în mod corespunzător şi poate fi contestată 

potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ. 

(15) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o 

practică timp de două luni sub supravegherea unui pirotehnician autorizat şi cu 

experienţă, timp în care va executa lucrări cu articole pirotehnice care să-i permită 

să desfăşoare singur activitatea pentru care a fost autorizat. 



(16) Eliberarea carnetului de pirotehnician autorizat se face după ce acesta 

face dovadă că a lucrat perioada prevăzută la alin.(15) şi constă în eliberarea 

acestuia, conform formei stabilite de Inspectoratul Principal de Stat pentru 

Supravegherea  Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. 

(17) Dosarele prevăzute la alin.(8) pentru persoanele cărora le-a fost eliberat 

carnetul de pirotehnician se înregistrează şi se păstrează în Inspectoratul Principal 

de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase unde au 

fost depuse.  

(18) Pentru persoanele care nu au promovat examenul de autorizare dosarul 

se restituie pe bază de semnătură. 

(19) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă 

de 30 de zile de la data restituirii dosarului. 

(20) Pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia, atunci cînd se schimbă datele de 

identitate ale acestora, să comunice modificările respective în termen de 5 zile 

lucrătoare de la schimbare Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea 

 Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. 

(21) Autorizarea pirotehnicienilor, precum şi avizarea spaţiilor de producere, 

asamblare, depozitare şi/sau comercializare a articolelor pirotehnice sînt exceptate 

de la procedura aprobării tacite. 

 

Articolul 16. Condiţiile de suspendare, anulare şi retragere a carnetului 

de pirotehnician autorizat 
(1) Carnetul de pirotehnician, poate fi suspendat pe termen de 6 luni de 

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a Obiectelor 

Industriale Periculoase în baza prescripţiei organelor cu atribuţii de control în acest 

domeniu, atunci cînd se constată abateri ale titularului de la prevederile legale 

privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

(2) Atunci cînd se constată abateri de la prevederile legale privind 

securitatea publică, organele cu atribuţii în asigurarea securităţii publice prezintă 

Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea  Tehnică a Obiectelor 

Industriale Periculoase prescripţia cu propuneri în vederea suspendării carnetului 

de pirotehnician pentru o perioadă de 4 luni. 

(3) Carnetul de pirotehnician autorizat, se anulează, de către autoritatea 

emitentă, în următoarele cazuri: 

a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind 

regimul articolelor pirotehnice; 

b) la întreruperea activităţii, pentru o perioadă de mai mult de 3 ani. 

(4) În cazul anulării carnetului de pirotehnician autorizat, acesta se predă la 

organul emitent. 

(5) Obţinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puţin 

doi ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare. 

 

 

 

 



Articolul 17.  Obligaţiile pirotehnicienilor autorizaţi 

(1) O dată la doi ani, pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să susţină testarea 

psihologică, organizată de o persoană juridică acreditată în domeniu, în baza căreia 

să rezulte dacă aceştia sînt sau nu apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc. 

(2) Testarea psihologică trebuie efectuată în termen de 30 zile înainte de data 

expirării valabilităţii ultimei testări. 

(3) Neefectuarea testării psihologice, în termenul scadent atrage după sine 

suspendarea carnetului de pirotehnician autorizat pînă la momentul susţinerii 

testării, iar în cazul în care testarea nu este efectuată în următoarele 4 luni, să se 

procedeze la anularea carnetului. 

(4) În cazul în care, în urma susţinerii testării psihologice, rezultă că 

persoana examinată nu este aptă să exercite meseria, i se retrage dreptul de 

practicare a meseriei de pirotehnician şi i se anulează carnetul. 
 

CAPITOLUL VII 

AVIZAREA SPAŢIILOR DE COMERŢ ŞI A DEPOZITELOR, PRECUM ŞI 

AUTORIZAREA EFECTUĂRII SPECTACOLELOR PIROTEHNICE ŞI 

FOCURILOR DE ARTIFICII 

 

Articolul 18. Condiţiile de avizare a spaţiilor de depozitare a articolelor 

pirotehnice 

(1) Persoanele fizice şi juridice, în vederea avizării spaţiilor pentru 

depozitarea articole pirotehnice, va depune subdiviziunilor teritoriale Ministerului 

Afacerilor Interne în raza căruia se află depozitul, un dosar, care va conţine date 

privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, 

numărul camerelor şi capacitatea acestora. 

(2) Orice depozit de articole pirotehnice poate fi modificat prin proiect şi 

poate funcţiona numai după obţinerea unui nou aviz. 

(3) Titularul de licenţă, va stabili prin instrucţiuni interne cantităţile maxime 

ce pot fi depozitate în depozitele deţinute. 

(4) Depozitele de articole pirotehnice vor corespunde normelor şi regulilor 

de apărare împotriva incendiilor şi efracţiei. 

(5) Încăperile în care se depozitează articole pirotehnice se construiesc din 

materiale incombustibile cu uşi confecţionate din metal. 

(6) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea 

de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite conform 

prevederilor alin. (5), după cum urmează: 

a) în clădiri cu spaţii comerciale, în încăperi de comercializare, numai 

articole pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2, articole pirotehnice de 

scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice de categoria P1, pînă la greutatea 

totală de 100 kg; 

b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte 

şederii continue a persoanelor, numai articole pirotehnice de divertisment de 

categoriile 1, 2, articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole 

pirotehnice de categoria P1, pînă la o greutate brută de 500 kg; 



c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de 

depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă 

păstrarea articolelor pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2, articole 

pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice de categoria 

P1, pînă la o greutate brută de 1000 kg; 

d) cantităţi mai mari decît cele menţionate la lit.a)-c) şi articole pirotehnice 

de divertisment din categoriile 3, 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 

şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2, se păstrează numai în depozite de 

articole pirotehnice avizate. 

(7) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura 

condiţiile prevăzute în instrucţiunile producătorului. 

                  

Articolul 19. Comercializarea către publicul larg a articolelor 

pirotehnice  

Articolele pirotehnice prevăzute la art.5 alin.(5) vor fi comercializate numai 

în spaţii destinate vînzării articolelor pirotehnice şi numai după obţinerea avizului 

Ministerului Afacerilor Interne sau subdiviziunilor teritoriale al acestuia şi 

autorizaţiei de amplasare şi funcţionare a unităţii comerciale eliberate de către 

administraţia publică locală.  

 

Articolul 20. Condiţii de autorizare a accesului persoanelor la 

efectuarea lucrărilor cu articole pirotehnice  

(1) Accesul la efectuarea lucrărilor cu articole pirotehnice se autorizează 

persoanelor, dacă nu se află în una din situaţiile prevăzute la alin.(2) şi îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 

a)  au împlinit vîrsta de 18 ani; 

b) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi 

folosi articole pirotehnice.  

(2) Accesul prevăzut la alin. (1) nu se autorizează persoanelor care se află în 

una din următoarele situaţii:  

a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru trafic de persoane, 

trafic şi consum ilicit de droguri, infracţiuni cu explozivi sau arme şi muniţii, 

infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, săvîrşite cu intenţie, 

precum şi pentru orice alte infracţiuni săvîrşite cu violenţă;  

b) au antecedente penale;  

c) au fost condamnate, prin hotărîre judecătorească irevocabilă, pentru 

infracţiuni comise cu intenţie, cu folosirea armelor sau muniţiilor, substanţelor şi 

materialelor explozive sau toxice, precum şi substanţelor narcotice, psihotrope şi 

precursori; 

d) au fost condamnate, prin hotărîre judecătorească irevocabilă, la o 

pedeapsă cu privaţiune de libertate, pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi 

excepţional de grave, comise cu intenţie; 

e) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a 

persoanelor şi se află la evidenţă specială a organelor de poliţie. 



(3) Cererea de autorizare a accesului la efectuarea lucrărilor cu articole 

pirotehnice se depune de către solicitant la Ministerului Afacerilor Interne sau la 

subdiviziunea teritorială a acestuia şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la 

data primirii acesteia. 

(4) Dacă autoritatea competentă pentru soluţionarea cererii constată că nu 

sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(1) sau persoana se află în una din 

situaţiile prevăzute la alin.(2), solicitantului i se refuză autorizarea accesului la 

efectuarea lucrărilor cu articole pirotehnice şi i se comunică, în scris, în termenul 

stipulat la alin. (3), decizia adoptată. 

(5) Deciziile emise în condiţiile alin. (4) pot fi contestate potrivit legislaţiei 

privind contenciosul administrativ. 

 

Articolul 21. Condiţiile de prestarea a serviciilor „Spectacole 

pirotehnice şi focurilor de artificii” 

 (1) Pentru efectuarea în locurile publice a focurilor de artificii cu articole 

pirotehnice prevăzute la art.5 alin.(6), persoanele, titulari de licenţe în domeniu, 

vor respecta următoarele condiţii: 

a) vor obţine avizul prevăzut la art.3 alin.(5) lit.b) al prezentei legi cu cel 

puţin 48 ore înainte de desfăşurarea acestora; 

b)  vor prezenta la Ministerul Afacerilor Interne sau subdiviziunile teritoriale 

al acestuia o cerere, în vederea avizării efectuării focurilor de artificii, care va 

conţine: denumirea, sediul şi domeniul de activitate, adresa, numărul de telefon, 

persoana responsabilă, tipul articolelor pirotehnice prevăzute pentru utilizare, lista 

mijloacelor de transport şi lista pirotehnicienilor autorizaţi;                                                

c) vor anexa la cerere schiţa de prezentare în care să fie evidenţiate 

amplasarea locurilor de lansare a artificiilor, distanţele dintre obiective, raza de 

siguranţă, drumuri interioare, delimitarea teritoriului. 

(2) Pirotehnicienii autorizaţi vor efectua lucrări cu articole pirotehnice în 

locurile publice, numai după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Interne sau 

subdiviziunilor teritoriale al acestuia. 

(3) Cererea solicitantului întocmită conform alin.(1) se procesează în cel mai 

scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data depunerii 

documentaţiei complete. Termenul de procesare a cererii poate fi prelungit o 

singură dată de către conducătorul organului către care a fost adresată cererea, 

pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. 

(4) Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea 

dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi 

durata acestei prelungiri trebuie motivată în modul corespunzător şi notificată 

solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. 

(5) În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete, solicitantul este 

informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea 

cererii, cu privire la necesitatea prezentării documentelor suplimentare, precum şi 

cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la 

alin.(3). 



(6) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură 

procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 5 

zile lucrătoare de la depunerea cererii. 

 

CAPITOLUL  VIII 

TRANSPORTUL ŞI CASAREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE 

 

Articolul 22. Condiţiile de transport a articolelor pirotehnice 
(1) Transportul articolelor pirotehnice se efectuează cu mijloace de transport 

speciale, marcate în modul stabilit, în conformitate cu Acordul european 

referitor  la transportul  rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) şi 

reglementările privind transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

(2) Transportul articolelor pirotehnice cu mijloace de transport a căror masă 

cu încărcătură depăşeşte 3500 kg se efectuează cu avizul prealabil al  subdiviziunii 

Ministerului Afacerilor Interne în a cărui rază de competenţă teritorială se află 

locul de destinaţie a articolelor pirotehnice.  

(3) Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3, 4, articole 

pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria 

P2, vor fi transportate numai fiind însoţite de către un pirotehnician autorizat. 

(4) Transportul articolelor pirotehnice de divertisment de categoriile 1, 2, 

articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi/sau alte articole pirotehnice de 

categoria P1, greutatea totală a cărora nu depăşeşte 100 kg, se efectuează sub 

răspunderea personală a transportatorului, cu respectarea condiţiilor de securitate 

impuse de producător. 

(5) În actele însoţitoare se va menţiona categoria articolelor pirotehnice. 

 

Articolul 23. Casarea articolelor pirotehnice  

(1) Casării se supun articolele pirotehnice care nu corespund următoarelor 

cerințe de secuitate și inofensivitate: 

a) care nu realizează caracteristici de funcţionare specificate de către 

producător și nu asigură un grad înalt de securitate şi de fiabilitate; 

b) nu au stabilitate fizică şi chimică în condiţiile de mediu normale şi 

previzibile la care au fost supuse, în timpul depozitării sau transportului acestora; 

c) nu dispun de instrucţiuni corespunzătoare şi, după caz, marcaje referitoare 

la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv raza de securitate) şi a 

neutralizării, scrise în limba de stat; 

d) care conţin materiale care pot cauza riscuri pentru sănătate, bunuri şi 

mediu; 

e) la care metoda de aprindere nu este clar vizibilă sau nu este indicată prin 

etichetare ori instrucţiuni; 

f) care au o traiectorie necontrolată şi imprevizibilă conform scopului în care 

a fost fabricat; 

g) articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1 și 2  care nu sînt 

protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecţie, prin 



ambalare sau prin construcţia articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de 

divertisment din categoriile 3 și 4 nu sînt protejate împotriva aprinderii accidentale 

prin metode indicate de producător; 

h) a căror dispozitive de aprindere nu sînt capabile să asigură o declanşare 

fiabilă şi suficientă în condiţiile de utilizare normală şi previzibilă; 

i) deteriorate sau la care nu a funcţionat amorsa; 

j) la care au funcţionat parţial elementele pirotehnice; 

k) cu termen de valabilitate expirat; 

l) fără acte de provenienţă.  

(2) În dependenţă de construcţia produselor pirotehnice, casarea poate fi 

efectuată prin următoarele metode: 

a) prin ardere; 

b) prin amplasare într-un recipient cu apă pe un termen de cel puţin 8 ore; 

c) mixtă (înmuiere, dezmembrare şi ardere). 

(3) Casarea se efectuează de către producător, importator, distribuitor sau 

serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, în modul stabilit prin acte 

normative de aplicare a prezentei legi. 

 

CAPITOLUL  IX 

CONTROLUL ÎN DOMENIUL PIROTEHNIEI 

 

Articolul 24. Controlul în domeniul pirotehniei 

(1) Controlul privind respectarea regimului articolelor pirotehnice, în 

condiţiile prezentei legi se asigură de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 (2) Subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne dispun toate măsurile 

corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare pentru a asigura că articolele 

pirotehnice sînt introduse pe piaţă numai dacă nu pun în pericol sănătatea şi 

securitatea persoanelor, atunci cînd sînt depozitate în modul corespunzător şi 

utilizate în scopul pentru care au fost produse. 

(3) Întru asigurarea controlului de supravegherea se efectuează inspecţii 

periodice ce vizează articolele pirotehnice atît la transportul acestora pe teritoriul 

ţării, cît şi în locurile de depozitare, de utilizare şi de comercializare ale acestora. 

(4) La efectuarea controlului respectării regimului articolelor pirotehnice, 

autoritatea de control va ţine cont de următoarele principii: 

 a) legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de legi; 

b) tratarea dubiilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea persoanei 

supuse controlului; 

c) efectuarea cheltuielilor de control din contul statului; 

d) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în 

rezultatul controlului.  

(5) Controalele planificate asupra respectării de către persoanele fizice şi 

juridice a regimului articolelor pirotehnice, se efectuează cel mult odată în decursul 

a 6 luni calendaristice, cu cooptarea, după caz, a reprezentanţilor instituţiilor cu 

funcţii de reglementare şi de control, conform competenţei. 



(6) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei sesizări scrise 

din partea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control privind încălcarea de 

către persoana supusă controlului a regimului articolelor pirotehnice sau în scopul 

de a verifica îndeplinirea prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de 

regimul articolelor pirotehnice. 

(7) Prin derogare de la prevederile alin.(6), în cazurile şi conform 

procedurilor expres stabilite de alte legi, controalele inopinate privind respectarea 

regimului articolelor pirotehnice, pot fi efectuate de către autoritatea de control şi 

în baza autosesizării sau în temeiul sesizării scrise, depuse conform prevederilor 

legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor sau cu privire la petiţionare. 

(8) La efectuarea controlului privind respectarea regimului articolelor 

pirotehnice, persoana supusă controlului prezintă informaţia şi documentele 

relevante scopului controlului şi asigură condiţiile pentru efectuarea acestuia. 

(9) În baza rezultatelor controlului se întocmeşte un act în 2 exemplare, unul 

dintre care se expediază (înmînează) persoanei supuse controlului, iar al doilea se 

păstrează la autoritatea de control. În caz de dezacord cu rezultatele controlului 

efectuat, persoana supusă controlului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întocmirii actului de control, poate prezenta în scris argumentarea dezacordului, 

anexînd documentele de rigoare. 

(10) În cazul în care se depistează încălcări ale regimului articolelor 

pirotehnice, autoritatea de control, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

întocmirii actului de control, emite prescripţia privind înlăturarea deficienţelor 

stabilite. 

(11) În caz de depistare a încălcărilor regimului articolelor pirotehnice, 

instituţiile cu funcţii de reglementare şi control, sînt obligate să sesizeze autoritatea 

de control sau după caz autoritatea de licenţiere, prezentîndu-le documentele 

corespunzătoare.  

 

CAPITOLUL X 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Articolul 25.  

(1) Tarifele pentru serviciile prestate şi pentru actele emise în domeniul 

pirotehniei sînt stabilite conform anexei nr. 1 la prezenta lege. Tarifele prevăzute 

la punctele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege, se virează pe contul unităţilor 

care prestează serviciile respective. 

(2) Autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, 

instituţiile, organizaţiile, întreprinderile, persoanele juridice şi persoanele care 

utilizează articole pirotehnice, în termen  de 6 luni din data intrării în vigoare a 

prezentei legi, vor întreprinde măsuri pentru executarea şi respectarea cerinţelor 

acesteia. 

(3) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi 

activitatea de antreprenoriat care decurge din domeniul licenţiat, dar nu se supune 

licenţierii, se consideră valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate a 

licenţei. 



 

Articolul 26.  

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării. 

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare 

în corespundere cu prezenta lege; 

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege; 

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a 

actelor lor normative ce contravin prezentei legi; 

d) va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa aplicarea 

prezentei legi.  

 

 

    Preşedintele Parlamentului                                                

 



Anexa nr.1 

 

Lista taxelor stabilite pentru serviciile prestate şi pentru actele emise în 

domeniul pirotehniei, în sensul prezentei legi: 

 

Nr. 

d/o 

Serviciul prestat Denumirea actului 

emis 

Cuantumul taxei, în lei 

pentru una unitate 

1 2 3 4 

1. Autorizarea activităţii de 

pirotehnician 

Carnet de pirotehnician 

autorizat  

300 lei 

2. Avizarea funcţionării 

depozitului de articole 

pirotehnice 

Aviz pentru 

funcţionarea 

depozitului de articole 

pirotehnice 

150 lei 

3. Autorizarea accesului la 

lucrările cu articole 

pirotehnice 

Autorizaţie de acces la 

lucrările cu articole 

pirotehnice 

80 lei 

 

 

Anexa nr.2 

 

Cerinţe esenţiale de securitate 

 

 (1) Fiecare articol pirotehnic va realiza caracteristici de funcţionare 

specificate autorităţii de certificare notificată de către producător cu scopul de a 

asigura cel mai înalt grad de securitate şi de fiabilitate posibil. 

(2) Fiecare articol pirotehnic va fi proiectat şi fabricat astfel încît să poată fi 

neutralizat în siguranţă printr-un procedeu adecvat, cu efecte negative minime 

asupra mediului. 

(3) Fiecare articol pirotehnic va funcţiona corect atunci cînd va fi folosit în 

scopul în care a fost fabricat. 

(4) Articolele pirotehnice pot fi testate în condiţii reale (în care vor fi 

utilizate), dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator de încercări acreditat. 

(5) În cazurile în care sînt aplicabile, vor fi luate în consideraţie sau supuse 

testării următoarele informaţii şi proprietăţi: 

a) proiectarea, fabricarea şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia 

chimică amănunţită (masa şi proporţiile substanţelor utilizate), precum şi 

dimensiunile; 

b) stabilitatea fizică şi chimică a articolului pirotehnic în toate condiţiile de 

mediu normale şi previzibile la care poate să fie expus; 

c) sensibilitatea la operaţiuni normale şi previzibile de manipulare şi 

transport; 



d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii 

lor chimice; 

e) rezistenţa articolului pirotehnic la umezeală, atunci cînd acesta este 

destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi cînd umezeala poate 

să influenţeze nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia; 

f) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci cînd articolul pirotehnic este 

destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi cînd răcirea ori 

încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate 

să influenţeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia; 

g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea 

intempestivă ori accidentală; 

h) instrucţiuni corespunzătoare şi, după caz, marcaje referitoare la 

securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv raza de securitate) şi a 

neutralizării, scrise în limba de stat; 

i) capacitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor 

componente de a rezista la deteriorarea survenită în condiţii normale de depozitare, 

cît şi previzibile; 

j) specificarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare, precum şi 

elaborarea instrucţiunilor de folosire necesare pentru funcţionarea sigură a 

articolului pirotehnic. 

(6) În timpul transportului sau utilizării, articolele pirotehnice vor fi însoţite 

de descrierea compoziţiei lor pirotehnice, cu excepţia cazului în care aceste 

informaţii sînt specificate în instrucţiunile producătorului. 

(7) Articolele pirotehnice nu vor conţine: 

a) explozivi comerciali, cu excepţia pulberii negre şi a compoziţiilor folosite 

pentru efecte luminoase; 

b) explozivi militari. 

 

Cerinţe suplimentare de securitate pentru articolele pirotehnice de 

divertisment 

(1) Producătorul va diviza articolele pirotehnice de divertisment în diferite 

categorii, conform art.5, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, 

distanţele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria 

va fi indicată clar pe etichetă. 

(2) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 vor fi 

îndeplinite următoarele condiţii: 

a) raza de securitate va fi cel puţin 1 m, dar în unele cazuri poate fi mai 

mică; 



b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB (A, imp) sau un nivel de 

zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate; 

c) categoria 1 nu va conţine petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi 

baterii de petarde luminoase; 

d) pocnitorile din categoria 1 nu vor conţine mai mult de 2,5 mg de fulminat 

de argint. 

(3) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 2 vor fi 

îndeplinite următoarele condiţii: 

a) raza de securitate va fi cel puţin 8 m, dar în unele cazuri poate fi mai 

mică; 

b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB (A, imp) sau un nivel de 

zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate. 

(4) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 3 vor fi 

îndeplinite următoarele condiţii: 

a) raza de securitate va fi cel puţin 15 m, dar în unele cazuri poate fi mai 

mică; 

b) nivelul maxim de zgomot nu va depăşi 120 dB (A, imp) sau un nivel de 

zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate. 

(5) Articolele pirotehnice de divertisment pot conţine numai materiale care 

reduc riscurile pentru sănătate, bunuri şi mediu, datorate proiectării de fragmente. 

(6) Metoda de aprindere va fi clar vizibilă sau va fi indicată prin etichetare 

ori instrucţiuni. 

(7) Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie să aibă o traiectorie 

necontrolată şi imprevizibilă. 

(8) Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi 3 vor fi 

protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecţie, prin 

ambalare sau prin construcţia articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de 

divertisment din categoria 4 vor fi protejate împotriva aprinderii accidentale prin 

metode indicate de producător. 

 

Cerinţe suplimentare de securitate pentru alte articole pirotehnice 

(1) Articolele pirotehnice vor fi proiectate astfel, încît să reducă la minimum 

riscurile pentru sănătate, bunuri şi mediu, în condiţii de utilizare normală. 

(2) Metoda de aprindere va fi clar vizibilă sau va fi indicată prin etichetare 

ori instrucţiuni. 

(3) Articolul pirotehnic va fi proiectat astfel, încît să reducă riscurile pentru 

sănătate, bunuri şi mediu, datorate proiectării de fragmente în caz de aprindere 

accidentală. 



(4) Articolul pirotehnic trebuie să funcţioneze corect pînă la data expirării 

indicată de producător. 

 

Cerinţe suplimentare de securitate pentru dispozitive de aprindere 

(1) Dispozitivele de aprindere trebuie să fie capabile de o declanşare fiabilă 

şi să aibă o capacitate de declanşare suficientă în toate condiţiile de utilizare 

normală şi previzibilă. 

(2) Dispozitivele de aprindere trebuie să fie protejate împotriva descărcărilor 

electrostatice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile. 

(3) Aprinzătoarele electrice trebuie să fie protejate împotriva cîmpurilor 

electromagnetice în condiţii normale şi previzibile de depozitare şi utilizare. 

(4) Învelişul fitilurilor trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi să 

protejeze în mod adecvat încărcătura explozivă atunci cînd aceasta este expusă la 

solicitări mecanice normale şi previzibile. 

(5) Parametrii care determină timpul de ardere a fitilurilor trebuie să fie 

furnizaţi împreună cu articolul. 

(6) Caracteristicile electrice ale aprinzătoarelor electrice (de exemplu curent 

minim de funcţionare, rezistenţă etc.) trebuie să fie furnizate împreună cu articolul. 

(7) Reoforii aprinzătoarelor electrice trebuie să aibă o izolaţie şi o rezistenţă 

mecanică suficientă, inclusiv în ceea ce priveşte soliditatea legăturii cu 

aprinzătorul, ţinînd seama de utilizarea acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


