
GHIDUL CUMPARATORULUI 
Produsul procurat a fost evaluat la cerinţe de securitate în SNACP RM şi aparţine articolelor pentru focuri de artificii cu destinaţie 

uzuală şi în conformitate cu p. 5.1. GOST R 51270-99 (declarat naţional) şi comercializează liber populaţiei, iar operaţiunile de 

manipulare cu ele nu necesită cunoştinţe şi deprinderi speciale. 

Artificiile prezintă pericol incendiar. Productele primite în rezultatul arderii pot influenţa dăunător asupra oamenilor şi 

mediului ambiant. 

 

 

 

Înainte de a utiliza focuri de artificii grijă să citiţi 

instrucţiunile de operare de pe pachetul de focuri 

de artificii! 

 

Păstraţi o distanţă de siguranţă! 

Distanta de la focurile de artificii până la cel mai 
apropiat clădiri, copaci, lichide inflamabile, linii 

electrice ar trebui să fie de cel puţin 20 de metri. 

Distanţa exactă de produsul real prezentate în 
instrucţiunile de pe ambalaj! 

 

Asiguraţi-vă că pentru a ataşa focuri de artificii, 

se presara cu zăpadă, sol sau alte obiecte grele 

(pietre, cărămidă). Cu mâinile întinse dat foc la 
vârful de fitil şi imediat eliminat la o distanţă de 

siguranţă. 

 

În nici un caz nu se îndoaie peste produse 

pirotehnice! Mai ales nu te uita în tub "dispărut" 
articole! Dacă produsul nu funcţionează, nu vin la el 

pentru 10-15 minute. Nu încercaţi să facă muncă 

produs în cazul în care nu au de lucru pentru orice 
motiv. 

SE INTERZICE : 
1. Folosirea articolelor pentru focuri de artificii de copii sau lăsarea artificiilor fără supraveghere; 

2. Aducerea în stare de funcţionare a produselor care au defecte vizuale; 

3. Înclinarea asupra produselor, în timpul aducerii lor, în stare de funcţionare; 

4. Aducerea în stare de funcţionare a produselor, în apropierea unor obiecte cu risc ridicat de incendiu, spitale, şcoli-

internate, lansarea din mînă, de pe acoperişul casei sau de pe balcon; 

5. Dezmembrarea, modificarea constructivă sau utilizarea în alte scopuri; 

6. Aruncarea în fiinţe vii a articolelor pentru focuri de artificii, aduse în stare de funcţionare; 

7. Utilizarea articolelor pentru focuri de artificii de persoane aflate în stare de ebrietate sau sub influienţa substanţelor 

psihotrope, narcotice sau pastile medicale care influienţează negativ asupra reacţiei adecvate realităţii; 

8. Fumatul sau focul deschis în locul depozitării sau pregătirii de folosire a artificiilor; 

9. Folosirea focurilor de artificii în perioada de noapte de la 22.00 pînă la 7.00. Încălcarea acestei restricţii aduce la 

responsabilitatea administrativă conform legislaţiei;  

10. Amplasarea spectatorilor la o distanţă mai mică decît distanţa de securitate, indicată pe produs; 

11. Apropierea spre produsul care nu a funcţionat normal mai devreme de 15 minute; 


