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                                 R  O  M  Â  N  I  A 

              MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

                                       
 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GALATI 

                          

 
 

 

 

 

 

INFORMARE 

 

 

 

Cu privire la măsurile de asigurare și menținere a gradului de siguranță a cetățenilor în perioada 

sărbătorilor de iarnă 2021 – 2022. Activitățile realizate pentru verificarea legalității operațiunilor cu 

articole pirotehnice de către persoane fizice sau juridice  

 

I. CADRUL LEGAL 

 

În domeniul de referință, misiunile Poliției Române se desfășoară în conformitate cu dispozițiile 

Legii de organizare și funcționare, respectiv Legea nr. 218/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu dispozițiile cuprinse în:  

-  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată 

-  H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 

articolelor pirotehnice,  

- H.G. nr. 536/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, 

experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor 

explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi 

autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 197/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul 

explozivilor de uz civil; 

- Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Poliţia Română este instituţia responsabilă pentru prevenirea, constatarea, identificarea şi 

combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează 

deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele 

fizice şi juridice. 

Din toate aceste acte normative alegem să vă prezentăm  prevederile art. 7 din Legea 126/1995, 

republicată, unde la alin 1) se arată că: „Persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să 

transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice 

dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană 
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juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale “. Nerespectarea acestor dispoziții sunt 

sancționate contravențional conform art. (38), alin 1), lit. d, din același act normativ, cu amendă de la 

5.000 lei la 7.500 lei.  

Același act normativ interzice prin art. 37 lit. a) - orice operațiune cu articole pirotehnice 

efectuate fără drept; lit. b) - comercializarea articolelor pirotehnice din categoria 1 și P1 către persoane 

care nu au împlinit vârsta de 18 ani și lit. c) - comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice 

destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, (respectiv cele din categoriile F2,F3,F4), sancționând 

comiterea acestor fapte cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă. 

 

II. OBIECTIVE 

 

În perioada sarbatorilor de iarnă, în baza Planului comun de acțiune “FOC DE ARTIFICII”, plan 

elaborat la nivelul I.G.P.R., polițiștii inspectoratului vor acționa, în conformitate cu reglementările actelor 

normative în vigoare, atât cu efective proprii, cât și în sistem integrat cu efective din cadrul Inspectoratului 

Județean de Jandarmi și Sectorului de Poliție de Frontieră Galați, precum și în comun cu efective din 

cadrul Poliției Locale, pentru:  

- prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei 

publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri etc.); 

- prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională  la 

regimul articolelor pirotehnice; 

- efectuarea de verificări şi controale atât în complexurile comerciale, pieţele și târgurile 

identificate pe raza de competenţă, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor de deţinere şi 

comercializare către populaţie sau persoane juridice a articolelor pirotehnice cât și în alte locuri 

de comercializare predispuse comerțului stradal, ambulant. 

- identificarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează operaţiuni fără drept cu articole 

pirotehnice, inclusiv în mediul online şi luarea faţă de acestea a măsurilor prevăzute de Legea nr. 

126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare. 

- optimizarea cooperării interinstituţionale (poliţie, inspectorate teritoriale de muncă, poliţie de 

frontieră, vamă, autorităţi locale) şi a schimbului de informaţii între agenţiile de aplicare a legii 

cu atribuţii în domeniu pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii; 

- organizarea de filtre împreună cu Poliția rutieră, pe raza localităților Galați, Tecuci, Tg. Bujor 

și Berești pentru identificarea transporturilor ilegale de articole pirotehnice.  

 

 

III. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 
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Activitățile ce se circumscriu Planului de Actiune arătat mai sus se vor desfăşura în perioada 22 

noiembrie 2021 – 09 ianuarie 2022, ocazie cu care vor fi verificate toate societăţile comerciale autorizate 

care desfăşoară operaţiuni cu articole pirotehnice, sub aspectul respectării regimului legal al acestor 

produse, urmărindu-se în principal următoarele aspecte: 

 - existenţa autorizaţiilor eliberate conform art. 8 şi eventual art. 9 din Legea nr. 126/1995 privind 

regimul materiilor explozive cu modificările şi completările ulterioare precum și categoriile permise a fi 

comercializate de societate și înscrise în autorizație; 

 - existenţa avizului Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru spaţiile de comercializare menţionate pe 

verso-ul autorizaţiei, unde este specificată adresa punctului de lucru şi cantitatea maximă de obiecte 

pirotehnice care poate fi comercializată; 

 -  existenţa documentelor justificative privind provenienţa mărfii; 

 -  inscripţionarea în limba română a instrucţiunilor de folosire, termenul de valabilitate, categoria din 

care fac parte obiectele pirotehnice expuse spre comercializare; 

 - legalitatea operaţiunilor de introducere pe teritoriul României a articolelor pirotehnice și existența 

marcajului CE. 

Totodată, polițiștii, împreună cu lucrători din celelalte structuri ale M.A.I., vor acționa zilnic 

pentru identificarea și verificarea persoanelor fizice și juridice care desfașoară activități neautorizate cu 

materiale pe bază de amestecuri pirotehnice., fiind vizat atât comerțul stradal/ambulant cît și zonele 

amenajate, respectiv târguri, piețe și oboare. 

Astfel, în cadrul Planului de acțiune arătat mai sus, sunt agrenați polițiști din cadrul I.P.J. Galați, 

respectiv Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Ordine Publică și structurile 

teritoriale corespondente, care vor acționa în colaborare cu reprezentanţii locali ai Inspectoratelor pentru 

Situaţii de Urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ai Poliţiei de Frontieră, precum şi ai 

Inspectoratelor Teritoriale de Muncă în vederea atragerii acestora în echipe mixte pentru efectuarea de 

verificări comune în teren. 

Până în prezent, polițiștii inspectoratului au executat activități preventive în unitățile de 

învățământ și în proximitatea acestora pentru conștientizarea elevilor asupra pericolului rezultat din 

folosirea articolelor pirotehnice, pentru a preveni și combate comerțul ilegal cu articole pirotehnice. 

De asemenea, Serviciul A.E.S.P., în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă  a primit, 

verificat, analizat și eliberat un număr de 4 autorizații, persoanelor juridice, pentru deținerea, 

comercializarea și folosirea materiilor explozive (articole pirotehnice). Din experiența anilor anterior, la 

nivelul județului Galați, se vor autoriza în vederea comercializării articolelor pirotehnice din categoria F1 și 

P1, aproximativ 20 – 25 persoane juridice. 

Din punct de vedere al activităților de combatere desfășurate până în prezent, polițiștii I.P.J. 

Galați s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni cu 

articole protehnice, într-un număr 6 cauze penale, în care au fost efectuate perchezii domiciliare, fiind 

descoperită și ridicată în vederea confiscării cantitatea de 570 kg articole pirotehnice. 
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Din perspectiva activităților de menținere a ordinii publice, vă informăm că în această perioadă, 

structurile de ordine publică vor acționa în medie cu 93 polițiști/3 schimburi pentru mediul urban și cu un 

număr de 115 polițiști medie/3 schimburi, pentru mediul rural. La aceste efective se adaugă efectivele 

primite în spijin de la colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi județen Galați și cei ai Inspectoratului 

Teritorial al Poliției de Frontieră, ce vor acționa atât în patrule mixte cât și independent, asigurându-se, 

astfel, o acoperire optimă a teritoriului de competență și o intervenție operativă la evenimente. 

La efectivele arătate mai sus se vor adăuga polițiștii structurilor de investigații criminale din 

cadrul I.P.J. Galați, precum și polițiștii rutieri ce vor acționa în medie cu un număr de aproximativ 40 – 45 

polițiști/3 schimburi, pentru prevenirea abaterilor de la regimul circulației pe drumurile publice și 

combaterea faptelor contravenționale și penale prevăzute de Codul Penal și Codul Rutier. 

 

Cu stimă, 

 

 

 

I N S P E C T O R  Ş E F, 

Comisar şef  de poliţie 

     CORNEL MOTOTOLEA 

 


