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                                                                                                      PRIMAR, 

                                                                                                 RESMERIȚĂ  LUCIAN MARIUS 

  

ANUNŢ 
Privind obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor  

în cazul descoperirii de muniții neexplodate 

 
Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele: cartuşe pentru arme militare, 

de tir şi de vânătoare, proiectile, muniţie reactivă, torpile, mine, cartuşe de semnalizare, petarde, 

grenade, bombe şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive. 

La întâlnirea unei astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli: 

➢ nu le atingeţi; 

➢ nu le loviţi sau mişcaţi; 

➢ nu le introduceţi în foc; 

➢ nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente; 

➢ nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente; 

➢ nu ridicaţi, nu transportaţi sau introduceţi muniţiile neexplodate în încăperi, locuinţe sau 

grămezi de fier vechi; 

➢ în zonele unde se presupune că ar exista muniţii neexplodate nu executaţi lucrări de 

îmbunătăţiri funciare, săpături manuale, nu aprindeţi focul şi interziceţi circulaţia vehiculelor, 

oamenilor şi animalelor; 

➢ când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor anunţaţi imediat organul de poliţie cel mai 

apropiat sau inspectoratele de protecţie civilă. 

 

Obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de muniții 

neexplodate: 

 

➢ să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau 

inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de muniţii neexplodate ; 

➢ să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite neexplodate ; 

➢ să  nu introducă în clădiri, încăperi sau locuinţe  muniţii descoperite neexplodate; 

➢ să nu desfacă sau să predea la agenţii economici specializaţi muniţii neexplodate pentru 

valorificarea ca deşeuri metalice; 

➢ să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente; 

➢ să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate; 

➢ să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate sau să le 

introducă în foc; 

➢ să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii 

neexplodate. 

REŢINEŢI! 

NEUTRALIZAREA ŞI DISTRUGEREA MUNIŢIILOR SE EXECUTĂ DE CĂTRE 

SPECIALIŞTI PIROTEHNIŞTI CARE AU PREGĂTIREA ŞI DOTAREA CU 

APARATURĂ SPECIALĂ PENTRU ACEASTĂ MISIUNE PERICULOASĂ. 
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MUNIŢIA  NEEXPLODATĂ 
Măsuri  de  protecție 

 

            Persoanele fizice şi juridice care iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor au 
obligaţia să anunţe de îndată centrul operaţional din cadrul serviciului de urgenţă 
profesionist, dispeceratul integrat de urgență (112), poliţia sau primarul, după caz. 
 
Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să utilizeze 
muniţia neexplodată. 
 
Sub denumirea generală de muniții sunt incluse următoarele: 
- cartuşele de toate tipurile; 
- proiectilele; 
- bombele; 
- torpilele; 
- minele; 
- petardele; 
- grenadele; 
- orice elemente încărcate cu substanţe explozive. 
 
În cazul descoperirii elementelor de muniţie se interzice: 
- ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe; 
- comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase; 
- lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă; 
- introducerea muniţiilor în foc; 
- topirea elementelor metalice de muniţii; 
- tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură; 
- folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte; 
- utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii în scopuri artizanale; 
- demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente; 
- folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele 
şi focoasele sau alte elemente ale acestora. 
 
În zona în care sunt descoperite elemente de muniție se interzice: 
- accesul persoanelor şi animalelor; 
- executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice de către persoane 
neautorizate; 
- aprinderea focului deschis; 
- executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare; 
- circulaţia vehiculelor. 
 
Obligaţiile cetăţenilor pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii de 
muniţii neexplodate: 
- să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau 
inspectoratul pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de muniţii neexplodate; 
- să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii 
neexplodate; 
- să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea organelor de poliţie sau a 
personalului specializat al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 


