BULETIN INFORMATIV
REGULI GENERALE DE COMPORTARE PENTRU PREVENIREA
ACCIDENTELOR CAUZATE DE DESCOPERIREA MUNIŢIILOR
NEEXPLODATE
Muni

Bucăţi din metal, grenade, proiectile, bombe - toate aceste elemente de muniţie, rămase
nexplodate din vremea războaielor, reprezintă reale pericole pentru cei care le găsesc şi nu ştiu
cum să procedeze cu ele. Descorerite la întâmplare sau în urma unor lucrări agricole sau de
construcţie, elementele de muniţie se găsesc cel mai frecvent în păduri, parcuri sau chiar în
gospodăriile cetăţeneşti, îngropate sub pământ, prinse în zidăriile construcţiilor vechi sau zăcând sub
apă, în râuri, lacuri sau bălţi.
Pentru evitarea unor accidente cu consecinţe deosebit de grave, la găsirea unor astfel de
elemente cetăţenii au următoarele obligaţii:
• să anunţe evenimentul de urgenţă la numărul unic 112;
• să nu mişte de pe loc muniţiiile descoperite neexplodate;
• să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate;
• să nu predea muniţia pentru valorificarea ca fier vechi;
• să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate.
Pentru prevenirea accidentelor sau expunerea la riscuri în zonele în care există sau se
presupune existenţa unor muniţii rămase neexplodate, componente de muniţii sau mijloace de
iniţiere, este interzis cu desăvârşire:
• accesul persoanelor şi animalelor;
• executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice;
• aprinderea focului deschis;
• executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare;
• circulaţia vehiculelor;
• atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte;
• folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi
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focoasele sau alte elemente ale acestora.

IMPORTANT DE REŢINUT!!!
NU lăsaţi persoanele care au în posesie muniţie neexplodată, să plece cu aceasta, deoarece o
vor abandona, ea neputând fi valorificată! De cele mai multe ori copiii sunt cei care o găsesc
ulterior şi vor avea cel mai mult de pierdut.
sau initiate, care nu au avut efect final prin nefunctionare sau cele neutilizate si care nu au fost distruse.
Munitiile rămase neexplodate reprezintă toate categoriile de munitii utilizate în scop militar, trecute
prin gura de foc, lansate sau initiate, care rămase neexplodate reprezintă toate categoriile de munitii
utilizamilitar,ecute prin gncare nu au avut efect final prin nefunctionare sau cele neutilizate si care nu

„Suferinţa omenească este cea mai mare catastrofă”
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