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MUNIŢIILE RĂMASE NEEXPLODATE 

UN PERICOL REAL ŞI ASTĂZI! 
CELE MAI MARI TRAGEDII SE PRODUC ÎN RÂNDUL COPIILOR 
 
Deşi au trecut zeci de ani de la terminarea celor două războaie mondiale, care au 

provocat multe nenorociri şi suferinţe omenirii şi care, din păcate, continuă să provoace şi 
astăzi victime în rândul populaţiei, în special a copiilor, pentru PIROTEHNICIENI, 
“războiul” nu s-a terminat. 

Pentru liniştea dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră şi a celor pe care îi 
educaţi, explicaţi-le că  se interzice cu desăvârşire : 

- atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte; 
- lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă; 
- introducerea muniţiilor în foc; 
- demontarea focoaselor sau a altor componente; 
- joaca copiiilor cu diferite muniţii ca: grenade, cartuşe, focoase, proiectile, sau 

alte elemente de muniţie; 
- ridicarea, transportul şi introducerea muniţiei în încăperi sau locuinţe; 
- folosirea muniţiei pentru ascuţirea uneltelor sau în loc de maiuri de pământ; 
- 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 se execută lucrări şi se depistează, cu ocazia săpăturilor, muniţii 
neexplodate, se sistează imediat lucrările, se îndepărtează intregul personal din 
zona periculoasă şi se anunţă organele de intervenţie; 

- când luaţi la cunostinţă despre existenţa muniţiilor neexplodate, anunţaţi 
imediat prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 
pirotehnicienii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al 
judeţului Constanţa. 

 
RETINEŢI! – NEUTRALIZAREA ŞI DISTRUGEREA MUNIŢIILOR SE 

EXECUTĂ DE CĂTRE SUBUNITATEA PIROTEHNICĂ CE ARE PREGĂTIREA 
ŞI DOTAREA PENTRU ACESTE MISIUNI PERICULOASE. 

COPII SUNT SCHIMBUL DE MÂINE, SĂ-I APĂRĂM ÎNVĂŢÂNDU-I, ZI 
DE ZI CA MUNIŢIA REPREZINTĂ UN PERICOL DE MOARTE! 


