
  ATENŢIE ! 
 

Dacă pe timpul unor 
săpături, întâlniţi ceva dur în 

pământ, nu loviţi cu forţă 
pentru că s-ar putea să fie 

muniţie neexplodată ! 
 

Scopul acestor 
măsuri este de a preveni 
evenimentele negative, 
de a vă ajuta.  

  
 Când luaţi la 
cunoştinţă  despre 
existenţa muniţiilor 
neexplodate, aveţi 
obligaţia să anunţaţi de 
u rgen ţă  p r imaru l , 
poliţia sau echipele 
specializate la numărul 
unic de urgenţă 
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Comportament  
în cazul descoperirii  

muniţiilor neexplodate 
 

Muniţiile neexplodate sunt 
încărcături de luptă explozive sau 
toxice rămase din primul sau cel de-
al doilea război mondial ca urmare a 
operaţiunilor de luptă, depozitare sau 
transport executate de către armată 
pe întreg teritoriul ţării.  

 
În aceeaşi categorie se cuprind 

şi muniţiile actuale din dotarea 
armatei proprii sau a unor ţări 
vecine, ”rătăcite” pe diverse terenuri 
sau containere de gunoi, precum şi 
cele puse cu “amabilitate” în comer-
ţul clandestin, de diverşi traficanţi.  
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 în zidăriile unor construcţii vechi 
rămase neobservate din timpul 
războiului;   

 sub apă în râuri, lacuri sau bălţi: 
 - se descoperă pe timpul unor 
lucrări hidrotehnice. 
 Se găsesc şi astăzi muniţii din 
primul război mondial (1914 - 1918)  
la care focoasele şi încărcătura 
funcţionează perfect, deşi la prima 
vedere par mâncate de rugină. 
 Periculoase sunt atât muniţiile 
rămase din cel de-al doilea război 
mondial cât şi grenadele nou nouţe 
ce au apărut în circulaţie în ultima 
vreme. 
 Din punct de vedere al 
pericolului pe care îl reprezintă, cele 
mai periculoase sunt muniţiile, 
folosite dar neexplodate, de artilerie 
sau bombele de aviaţie căzute în 
pământ.  
 La toate acestea focoasele 
sunt puse în funcţiune, dar pot fi 
blocate de un fir de praf sau o 
scamă, ceea ce face ca la cea mai 
mică mişcare sau lovire a lor, 
focosul să funcţioneze şi muniţia să 
explodeze. 

Muniţiile neexplodate pot fi:   
 de infanterie:  
 - cartuşe; 
 - grenade ofensive;  
 - grenade defensive; 
 - grenade fumigene; 
 - grenade incendiare; 
 - petarde; 
 - mine antitanc; 
 - mine antiinfanterie. 
 de artilerie:  
 - mine (bombe) de 
aruncător; 
 - proiectile de artilerie; 
 - rachete; 
 - proiectile reactive. 
 de aviaţie:  
 - bombe explozive;  
 - bombe incendiare; 
 - bombe toxice. 
 Locurile unde se găsesc 
astfel de muniţii, sunt: 
 la suprafaţa pământului: 
 - pe terenuri agricole; 
 - în desişuri; 
 - în păduri. 
 îngropate sub pământ, care ies 

la iveală cu ocazia: 
 - arăturilor; 
 - săpăturilor pentru fundaţii 
de clădiri; 
 - defrişărilor; 
 - lucrărilor de irigaţii. 
 

 Atunci când gasiţi muniţii 
n e e x p l o d a t e ,  r e s p e c t a ţ i 
următoarele reguli: 
 - nu le atingeţi; 
 - nu le loviţi sau mişcaţi; 
 - nu lăsaţi copiii să se joace 
cu asemenea componente 
periculoase; 
 - nu le introduceţi în foc; 
 - nu încercaţi să demontaţi 
focoasele sau alte elemente 
componente; 
 - nu ridicaţi, nu transportaţi 
sau int roduceţ i muni ţ i i le 
neexplodate în încăperi, sau 
locuinţe; 
 - nu le predaţi, în vederea 
valorificării, la depozitele de fier 
vechi; 
 - nu le folosiţi pentru 
improvizarea diferitelor ustensile 
sau ornamente.  
 
 În zona în care se 
presupune că ar exista muniţie 
neexplodată: 
 - nu permiteţi accesul 
vehiculelor, persoanelor şi 
animalelor în zona; 
 - nu faceţi foc; 
 - nu executaţi lucrări de 
îmbunătăţire, săpături, etc. 
 
 


