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1. INTRODUCERE 

1.1 Scop. Domeniu de aplicare 

 

 Stabilirea unui set unitar de reguli necesare asigurării 

intervenţiei operative pentru asanarea teritoriului naţional de muniţiile 

rămase neexplodate din timpul conflictelor armate. 

 Prezentul regulament stabileşte atribuţiile şi operaţiunile 

executate de personalul şi echipajele de intervenţie care se constituie în 

cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

1.2 Organizarea acţiunilor de asanare 

 Acţiunile de asanare se desfăşoară pentru neutralizarea 

muniţiilor rezultate din următoarele acţiuni: 

a) atacuri aeriene asupra teritoriului ROMÂNIEI; 

b) operaţiuni militare terestre duse în timpul războiului; 

c) explozii sau incendii la depozitele de muniţii sau materii 

explozive; 

d) accidente pe timpul transportului de muniţii; 

e) trageri de instrucţie cu muniţie de război în poligoane special 

amenajate.  

 Procedurile standard de asanare a terenului de muniţiile rămase 

neexplodate  comportă una sau mai multe din următoarele operaţiuni: 

a) cercetarea terenului de muniţiile rămase neexplodate; 

b) detectarea muniţiilor neexplodate îngropate în pământ, acoperite 

sau incluse în diverse elemente de construcţii; 

c) executarea lucrărilor de dezgropare, degajare şi dezvelire a 

muniţiilor pătrunse în pământ, acoperite cu dărâmături sau 

blocate de diferite elemente de construcţii, planşee de beton şi 

beton armat; 
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d) identificarea muniţiilor descoperite neexplodate; 

e) distrugerea pe locul de cădere a muniţiilor periculoase la 

transport; 

f) neutralizarea prin dezamorsare a muniţiilor rămase neexplodate 

(rateuri); 

g) ridicarea şi transportul la locul de depozitare sau distrugere a 

muniţiilor rămase neexplodate; 

h) dezmembrarea şi delaborarea muniţiilor în vederea recuperării 

unor elemente componente sau a metalelor; 

i) distrugerea muniţiilor rezultate din asanări. 

Lucrările de asanare sunt executate la sesizarea autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor publice, agenţilor 

economici, precum şi a cetăţenilor care iau cunoştinţă de existenţa 

muniţiilor rămase neexplodate şi care au obligaţia să anunţe de îndată, 

folosind SNUAU 112, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 

judeţene/al municipiului Bucureşti. 

Pentru organizarea şi executarea în siguranţă a lucrărilor de 

asanare se iau următoarele măsuri: 

a) selecţionarea şi înscrierea în ordinul de zi pe unitate a 

personalului participant la lucrările de asanare; 

b) pregătirea de specialitate a personalului, pentru asigurarea 

competenţei profesionale necesare executării în siguranţă a 

operaţiunilor; 

c) pregătirea psihologică a participanţilor direcţi la operaţiunile de 

asanare, pentru dobândirea stăpânirii de sine şi exactităţii în 

execuţie; 

d) asigurarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă, pe 

tipuri de operaţiuni;  

e) transportul în condiţii de securitate a muniţiilor neexplodate;  

f) asigurarea operativităţii mijloacelor tehnice din dotare; 

g) controlul pe timpul executării fiecărei operaţiuni; 

h) asigurarea instrucţiunilor şi actelor normative la locurile unde se 

execută operaţiuni de asanare; 

i) verificarea capacităţii de intervenţie la incendii; 

j) asigurarea condiţiilor pentru intervenţie şi evacuare în caz de 
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urgenţă medicală. 

 

1.3 Definiţii şi noţiuni 

 

În sensul prezentelor instrucţiuni, se definesc următoarele 

sintagme şi noţiuni: 

Asanarea terenului de muniț ia rămasă neexplodată –  

ansambul de operaţiuni executate pentru înlăturarea (distrugerea) 

muniţiei neexplodate (rateuri) de pe terenuri, altele decât poligoanele de 

trageri ale unităţilor Ministerului Apărării Naț ionale. 

 Muniţii rămase neexplodate  - toate categoriile de muniţii 

utilizate în scop militar, trecute prin gura de foc, lansate sau iniţiate, 

care nu au funcţionat conform destinaţiei, precum şi cele neutilizate  

care nu au fost distruse, descoperite în alte locuri decât cele permise. 

 Muniţii  - cartuşe pentru armamentul de infanterie, terestru, de 

pe maşinile de luptă sau antiaerian, până la calibrul 14,5 mm, loviturile 

pentru tunurile terestre, de bord sau de pe nave, peste calibrul 20 mm, 

bombele şi loviturile reactive pentru aruncătoare, rachetele terestre, de 

bord sau de pe nave, arme sub apă (torpile şi mine), bombe de aviaţie, 

grenade de mână, mine de geniu, cartuşe de semnalizare şi iluminare, 

petarde, pulberi, explozivi, materii incendiare şi fumigene utilizate 

pentru încărcarea muniţiilor, mijloacele pirotehnice de iniţiere şi 

aprindere, precum şi orice elemente ale acestora, încărcate cu substanţe 

explozive. 

 Desertizare  - operaţiunea de desfacere a elementelor unei 

muniţii îmbinate prin sertizare. 

 Pirotehnie  - (pir = foc; tehno = artă) arta focului; tehnica 

fabricării şi utilizării unor dispozitive, a unor materiale care servesc la 

aprinderea muniţiilor, a armelor de foc, a unor substanţe explozive şi a 

artificiilor; studiul compoziţiilor şi produselor care în urma reacţiei de 
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ardere dau un efect luminos, termic, incendiar şi de fum. 

 Pirotehnician  - specialist în pirotehnie. 

 Delaborare  - lucrare sau operaţie de scoatere a încărcăturii 

explozive din muniţiile devenite inutilizabile sau periculoase, astfel 

încât partea metalică a acestora să poată fi ulterior, refolosită 

(reîncărcată) sau trimisă la topit, ca fier vechi. 

 Eclatare  - acţiunea de spargere a muniţiilor, în scopul 

eliminării  pericolului exploziei accidentale a acesteia. 

 Dezamorsare  - operaţie de îndepărtare a dispozitivului de 

amorsare (capse, detonator, focos) de la o încărcătură de distrugere, 

pentru a o împiedica să explodeze. 

 Tatonare  - efectuarea unor mişcări bruşte asupra muniţiei 

inutilizabile sau periculoase, în condiţii de siguranţă, pentru a 

preîntâmpina explozia muniţiei pe timpul transportului. 

 Rateu  - fenomen ce constă în neaprinderea pulberii de 

azvârlire sau neiniţierea capsei sau focosului unei muniţii după 

executarea dării focului de către trăgător sau pirotehnician. 

 Focos  - dispozitiv de iniţiere a încărcăturii explozive a unei 

muniţii, în momentul dorit. 

 Echivalent de trotil  - valoare a energiei degajate de o explozie 

nucleară, exprimată în numărul de tone de trotil care, prin explozie, ar 

degaja aceeaşi energie. 

 Explozor  - aparat portativ, folosit pentru aprinderea capselor 

electrice detonante în lucrările de distrugere. 

 Exploziv  - substanţă sau amestec de substanţe chimice care, 

sub acţiunea unui impuls iniţial (lovire, încălzire, frecare), suferă 

trasformări chimice bruşte, cu dezvoltare abundentă de căldură şi de 

gaze, producând o creştere foarte mare a presiunii, în stare să efectueze 

un lucru mecanic (fenomen complex denumit explozie). 

 Amorsă  - dispozitiv pentru iniţierea exploziei unei încărcături 
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de exploziv. 

 Brizanţă  - acţiune produsă la explozie de către o substanţă 

explozivă, manifestată prin sfărâmarea mediului cu care este în contact, 

datorită presiunii bruşte şi puternice a gazelor rezultate. 

 Capsă detonantă  - mijloc pentru producerea impulsului iniţial 

necesar declanşării exploziilor, aprins cu ajutorului fitilului sau electric.  

 Dispozitiv de dare a focului  - ansamblu de elemente 

pirotehnice şi electrice destinat pentru detonarea încărcăturilor 

explozive. 

 Fitil  -  mijloc pentru transmiterea focului (detonaţiei) la diferite 

încărcături explozive. 

 Încărcătură activă  - cantitate de exploziv şi mijloace de 

iniţiere necesare amorsării şi distrugerii muniţiilor rezultate din asanare. 

 Operaţiune pirotehnică  - activitate efectuată de unul sau mai 

mulţi pirotehnicieni în vederea atingerii unui anumit scop. 

 Neutralizarea muniţiei  - operaţiune pirotehnică efectuată cu 

scopul de a face inofensivă muniţia descoperită neexplodată, prin 

scoaterea elementelor (dispozitivelor) de iniţiere, care pot produce 

explozia muniţiei sau distrugerea acesteia.  

 Detectare  - operaţiune efectuată în scopul descoperii locului, 

poziţiei  aproximative  şi adâncimii la care se găseşte muniţia 

neexplodată. 
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2. ORGANIZAREA ECHIPAJELOR DE 
INTERVENŢIE 

2.1 Personalul destinat lucrărilor de asanare 

 

Având în vedere complexitatea operaţiunilor de asanare, întreg 

personalul care execută astfel de lucrări trebuie să posede o temeinică 

pregătire teoretică şi practică şi să fie autorizat pentru  lucrul cu muniţii 

şi materii explozive. 

Pregătirea se realizează în baza programelor de pregătire elaborate 

la nivelul inspectoratelor judeţene (Unităţii Speciale de Intervenţie în 

Situaţii de Urgenţă - USISU) şi a sesiunilor de pregătire (perfecţionare) 

a personalului cu atribuţii în domeniul pirotehnic. 

Autorizarea personalului pentru executarea lucrărilor de asanare se 

face anual de către o comisie numită de inspectorul general, în urma 

verificării cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice. 

Echipajele de intervenţie sunt coordonate de ofiţeri cu pregătire în 

domeniu din cadrul centrului operaţional sau, în cazul USISU, din 

Detaşamentul pirotehnic. 

Lucrările de asanare se execută sub conducerea nemijlocită a 

ș efului lucrărilor de asanare care poate fi ofiț erul coordonator, 

comandantul de echipaj sau înlocuitorul acestuia. 

2.2 Structura echipajelor şi dotarea de principiu 

 

 Echipajul de intervenţie pirotehnică este format din: 

 comandant de echipaj (şi conducător auto); 

 pirotehnician 1; 

 pirotehnician 2; 
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 conducător auto (şi pirotehnician). 

2.2.1 Îndatoririle generale ale membrilor echipajului şi ale 

ofiţerului coordonator 

a) comandantul de echipaj: 

 asigură conducerea nemijlocită a membrilor echipajului şi 

coordonează activitatea tuturor structurilor cu care se 

cooperează; 

 aplică procedurile specifice pentru asanarea terenului de 

muniţiile rămase neexplodate; 

 evaluează necesarul de forţe şi mijloace pentru îndeplinirea 

misiunii; 

 dispune măsurile necesare îndeplinirii misiunii; 

 urmăreşte respectarea normelor de securitate şi sănătate în 

muncă; 

 execută identificarea muniţiilor, iar la descoperirea unora 

necunoscute solicită informaţiile necesare structurii 

superioare; 

 întocmeşte documentele specifice misiunii; 

 verifică dacă personalul destinat este apt din punct de vedere 

fizic şi psihic pentru executarea lucrărilor de asanare; 

 se asigură că starea tehnică a aparaturii, utilajelor şi 

dispozitivelor de lucru puse la dispoziţie este în parametri şi 

corespunde cerinţelor pentru operaţiunile de asanare. 

 

b) pirotehnicienii: 

 respectă prevederile actelor normative şi procedurile 

obligatorii de lucru; 

 execută strict indicaţiile şi ordinele şefului lucrărilor de 

asanare (comandantului de echipaj);  

 îşi perfecţionează pregătirea teoretică şi practică privind 

cunoaşterea muniţiilor şi tehnicile de execuţie a lucrărilor de 

asanare; 
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 execută numai operaţiunile pentru care i s-a făcut instructajul 

şi pe care le cunoaşte. 

 

c) conducătorul auto: 

 înainte de plecarea în cursă, verifică starea tehnică, dotările cu 

mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor şi celelalte 

echipamente ale autovehiculului; 

 respectă regulile de circulaţie pe drumurile publice pe timpul 

transportului de mărfuri periculoase; 

 evită locurile cu circulaţie intensă sau de manifestare a unor 

incendii; 

 verifică modul de aşezare a încărcăturii pentru o repartizare 

uniformă a acesteia pe platformă; 

 nu părăseşte autovehiculul pe timpul opririlor şi asigură 

imobilizarea autovehiculului în staţionare prin fixarea manetei 

într-o treaptă de viteză şi acţionarea frânei de ajutor; 

imobilizarea în teren în pantă se completează cu ajutorul 

penelor fixate la nivelul roţilor;  

 acţionează numai la ordinele date de şeful mijlocului de 

transport; 

 la ordinul comandantului de echipaj, îndeplineș te ș i 

atribuț iile pirotehnicianului. 

 

d) ofiţerul coordonator: 

 conduce nemijlocit lucrările de distrugere a muniţiilor asanate; 

 întocmeşte cu reprezentanţii autorităţilor locale documentele 

de alegere şi predare a terenurilor pe care se  execută lucrări de 

distrugere a muniţiei asanate; 

 conduce pregătirea de specialitate a membrilor echipajului 

pirotehnic; 

 coordonează activitatea în punctele de lucru. 
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2.2.2 Dotarea minimală a echipajului autospecialei de 

intervenţie pirotehnică  

 

a) mijloace de protecţie:  

 cască de protecţie cu vizor;             

 vestă antischije; 

 cizme de cauciuc (la nevoie); 

 mănuşi de protecţie (la nevoie); 

 echipament de lucru pentru 

pirotehnicieni (scurtă, pantalon, 

jachetă, bocanci); 

 pătură antischije; 

 costum pirotehnic. 

  

 

 

b)  mijloace de detecţie: 

  detector de metale; 

  detector de metale la mare adâncime; 

  aparat de radiografiere cu raze X. 

 

c)  aparate de măsură: ohmmetru şi ampermetru. 

 

d)  trusă pirotehnică de dezamorsare: 

 - cheie franceză 32 mm; 

 - cheie reglabilă cu rolă 36 mm; 

 - chei fixe şi tubulare; 
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 - pile; 

 - dălţi; 

 - răzuitor plat;  

 - cuţit electricieni; 

 - cleşte mops de 3 mărimi; 

 - cleşte patent de diferite mărimi; 

 - ciocan de cupru; 

 - cleşte cu vârf lat;  

 - cleşte cu vârf  întors;  

 - cleşte cu lanţ pentru ţevi; 

 - cleşte menghină;  

 - şurubelniţe;  

 - şpaclu;  

 - pensule; 

 - perie de sârmă; 

 - bidon plastic 1l.; 

 - lavetă bumbac. 

 

e)  unelte genistice 
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 f)  materiale auxiliare: 

 - cleşte de sertizat capse pirotehnice; 

 - briceag (cutter); 

 - ruletă de 5 m; 

 - şubler; 

 - lanternă de buzunar; 

 - sac raniţă pentru transport exploziv; 

 - cablu bifilar cu derulator; 

 - cablu monofilar cu derulator; 

 - explozor; 

 - gheară de pisică; 

 - trusă de steguleţe; 

 - sondă de cercetare; 

 - jaloane alb - roşii de 1,5 m; 

 - frânghie de tracţiune cu diametrul de 10 mm şi 20 m lungime; 

 - cutiuţe port capse pirotehnice şi electrice; 

 - elemente de semnalizare vizuală - benzi de interzicere acces şi 

panouri de semnalizare. 

 

 g)  scule electrice 

 - rotopercutor cu burghie de diametre 30-50 mm, pentru găurit 

beton / stâncă (alimentate la 220 V); 

 - grup electrogen de 3-5 KVA transportabil; 

 - proiector portabil 500 W cu cablu de conectare de 15 m; 

 - trepied telescopic pentru proiector;  

 - rolă cablu, pe derulator, de 50 m lungime. 
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Atenţie: În urma identificării muniţiilor găsite la suprafaţă sau 

semiîngropate, şeful lucrărilor de asanare (comandantul echipajului) ia 

decizia de ridicare şi transport sau de neutralizare pe loc a acestora. 

 

3. OPERAŢIUNI PENTRU EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE ASANARE 

3.1 Cercetarea terenului şi detectarea muniţiilor 
rămase neexplodate 

 

Cercetarea terenului este prima activitate, condusă nemijlocit de 

şeful lucrărilor de asanare, pentru stabilirea tipului de intervenţie în 

funcţie de factorul de risc şi constă în depistarea, marcarea şi 

identificarea muniţiilor descoperite, delimitarea perimetrului cu risc şi 

izolarea acestuia. 

 Cercetarea cuprinde următoarele activităţi: 

 chestionarea persoanei care a găsit elementul de muniţie privind 

modul de descoperire şi dacă a fost sau nu atins; 

 culegerea de informaţii de la persoana care are în administrare 

terenul despre istoricul muniţiilor rămase neexplodate găsite în 

zona respectivă; 

 evacuarea persoanelor din zona ce urmează a fi cercetată; 

 vizualizarea şi marcarea muniţiilor rămase neexplodate la 

suprafaţa terenului şi semiîngropate; 

 stabilirea şi marcarea zonei ce urmează a fi asanată. 

 

Detectarea are ca scop stabilirea cu precizie a locului, adâncimii 

şi poziţiei în care se găseşte muniţia. Muniţiile îngropate sunt detectate 

cu ajutorul detectoarelor de metale, mine şi explozivi. 

 Detectarea cuprinde următoarele activităţi: 
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 degajarea zonei de materialele care împiedică accesul în teren al 

personalului  pirotehnician; 

 curăţarea terenului de vegetaţie abundentă - iarbă mare, tufişuri 

sau alte plantaţii; 

 evacuarea corpurilor metalice care pot influenţa precizia 

detectării; 

 marcarea terenului în fâşii de câte 2 m (1 m în teren cu vegetaţie 

abundentă) cu jaloane şi bandă/sfoară în alb-roşu; 

 repartizarea fâşiilor marcate pe  fiecare pirotehnician; 

 la ordin, pirotehnicienii încep detectarea în adâncimea fâşiei; 

 detectarea se repetă pe fiecare fâşie, pirotehnicienii schimbându-se 

între ei. 

 

 

3.2 Dezgroparea muniţiilor rămase neexplodate  

                                                           
 Lucrările de dezgropare, degajare şi dezvelire se execută cu 

scopul de a identifica şi stabili modul cum se va proceda pentru 

neutralizarea muniţiei. 

 

De reţinut: 
  În majoritatea cazurilor, muniţiile rămase neexplodate se pot 

găsi în următoarele situaţii: 

 intrate în pământ la diferite adâncimi; 

 în interiorul construcţiilor care au fost supuse agresiunii de către  

inamic; 

Atenţie: La semnalarea de către echipamentul de detecţie a unui 

posibil element de muniţie, pirotehnicianul anunţă şeful lucrărilor de 

asanare care marchează locul indicat cu steguleţ sau indicator. 
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 acoperite de moloz  sau elemente de construcţii rezultate din 

dărâmături. 

  în albiile râurilor, pâraielor sau torenţilor; 

 

 În cazul muniţiilor găsite în pământ, săpăturile se execută în 

straturi succesive (în funcţie de caracteristicile detectorului folosit). 

După îndepărtarea fiecărui strat de pământ, se reia operaţiunea de 

detecţie. 

 Lucrările de dezgropare se execută cu atenţie, folosind cazmaua 

şi lopata, iar în momentul când s-a ajuns în apropierea elementului de 

muniţie, săparea şi îndepărtarea pământului se continuă folosind lopata 

mică sau şpaclul. Cu ajutorul şpaclului, se sapă în jurul muniţiei, fără a 

fi mişcată de la locul de cădere, se curăţă bine şi, cu atenţie, se 

identifică cu precizie tipul şi starea focosului. 

 Pentru muniţiile neexplodate descoperite în interiorul clădirilor 

sau în zone cu dărâmături se execută lucrările de degajare necesare prin 

înlăturarea elementelor de construcţie bucată cu bucată. 

 

De reţinut:  
După analiza datelor obţinute, şeful lucrărilor de asanare 

stabileşte operaţiunile ce trebuie executate, ordinea acestora şi hotărăşte 

asupra metodelor şi procedeelor de neutralizare ce urmează a fi aplicate. 

 Pe baza experienţei, s-a constatat că bombele de avion lansate de 

la mare înălţime pătrund în pământ după o traiectorie de forma celei 

prezentate în figura nr.1.   

În funcţie de natura solului în care au penetrat, acestea pot fi 

găsite în orice punct pe traiectoria ABCD, de regulă, în argilă compactă 

pe segmentul AB iar în teren moale - nisipos sau mlaştini, pe 

segmentele BCD.  
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Figura nr.1 

3.3 Identificarea muniţiilor rămase neexplodate                                  

  

 Identificarea muniţiilor neexplodate are ca scop stabilirea tipului 

acestora, al focoaselor, precum şi cauzele probabile ale nefuncţionării 

lor, în vederea alegerii procedurilor de neutralizare.  
 Pentru muniţiile găsite la suprafaţa terenului sau semiîngropate, 

identificarea se face pe timpul cercetării terenului, iar pentru cele 

îngropate sau acoperite cu dărâmături, aceasta se execută după 

operaţiunile de degajare. 

 
  

 

 

 

 Identificarea muniţiilor rămase neexplodate se va face pe baza 

informaţiilor din memoratoarele de muniţii, urmărindu-se în principal 

următoarele elemente : 

  

  caracteristicile de formă constructivă; 

  constituţia (materialul) corpului; 

  ampenajul (la cele care au în construcţie acest element); 

  partea ogivală şi partea de fund a muniţiilor; 

 Atenţie: 
  Identificarea muniţiilor neexplodate este o operaţiune 

esenţială a asanării deoarece oferă elementele de certitudine în 

elaborarea concluziilor pentru stabilirea procedurilor de neutralizare. 
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  mărimea (calibrul) muniţiilor;  

 indici specifici de culoare, natura vopselurilor, 

inscripţiile şablonate şi marcajele poansonate (dacă acestea mai există); 

  poziţia în care muniţia a fost descoperită în teren;  

  tipul de focos cu care este echipată muniţia; 

 alte elemente componente: şurub portamorsă, trasor, 

numărul de brâie directoare, tehnologii de fabricaţie. 

 

 

 

 

 

3.3.1 Clasificarea şi caracteristicile principalelor categorii de 

muniţii 

 

a) Mine antipersonal şi antiblindate 

 Mina este un complet, alcătuit dintr-o încărcătură de exploziv şi 

un  mijloc de aprindere, asamblate astfel încât iniţierea exploziei să se 

producă instantaneu (la contactul cu o forţă exterioară), automat (după 

expirarea unei durate de întârziere prestabilite) sau la tracţiune şi se 

folosesc la minarea terenului, având ca scop scoaterea personalului şi 

tehnicii inamicului din luptă.  

 Încărcătura de exploziv poate fi din exploziv solid (turnat sau 

presat) sau din exploziv plastic. Este aşezată într-un corp (înveliş) din 

metal, lemn, masă plastică şi poate avea greutatea între 0,040 kg - 10 kg 

T.N.T. (echivalent). 

 Percutoarele minelor sunt utilizate pentru iniţierea pe cale 

mecanică, electrică, chimică sau de altă natură a capselor detonante. 

  

 Ele pot fi: 
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 Capsele se folosesc la iniţierea încărcăturii de exploziv. Sunt de 

forme şi dimensiuni diferite, având compoziţia din: 

 încărcătură de iniţiere (fulminat de mercur, clorat de 

potasiu şi sulfură de stibiu); 

 încărcătură brizantă (hexogen, tetril sau pentrită). 

 Minele antipersonal sunt de tip fugasă (cele cu efect prin suflul 

exploziei) şi cu schije (prevăzute cu încărcătură eficace din bile, bucăţi 

de metal etc., sau un corp metalic care se sparge în bucăţi mici prin 

efectul încărcăturii de exploziv a minei). Minele cu schije pot fi 

săritoare sau nesăritoare. Pot avea percutoare care acţionează la 

tracţiune, la apăsare, la descărcare  sau cu întârziere.  

 Minele pot avea formă: 

 paralelipipedică (fig. 2); 

 cilindrică (fig. 3); 

 sub formă de disc (fig. 4); 

 sub formă de fluture. 

 După modul de plantare pot fi: 

 îngropate; 

 la suprafaţa solului; 

 montate pe ţăruşi metalici sau de lemn, unele dintre ele 

având picioare metalice.   

 



 

18 din 101 
 

 
Figura nr. 2 

                  
Figura nr.  3 

 

 
Figura nr.  4 
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Minele antiblindate au ca scop scoaterea tehnicii inamicului din 

luptă şi, după posibilităţile de deplantare, se împart în: 

a) mine deplantabile - cele neasigurate la deplantare; 

b) mine nedeplantabile - cele asigurate împotriva deplantării. 

  Minele antiblindate sunt de tip: 

a) antişenilă (au ca efect ruperea şenilei); 

b) antipodea (sunt prevăzute cu încărcături cumulative şi au ca 

efect străpungerea cutiei blindate a tancului). 

 Corpul minei poate fi confecţionat din lemn, metal sau masă 

plastică de formă: 

 

 

 Minele antiblindate se pot planta manual sau mecanizat putând 

fi: 

a) îngropate (fig. 5); 

b) la suprafaţa solului (fig. 6).  

   
  Figura nr.  5    
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 Figura nr.  7 

     Cartuşul de război 

1- glonţ  

2- tub cartuş 

3- încărcătura de azvârlire 

4- capsa de aprindere 

5- partea ogivală 

6- partea cilindrică 

7- partea posterioară 

8- şanţ inelar 

 

 
 

 Figura nr. 6 

 
b) Muniţie de infanterie 
În denumirea  generală de “muniţie de infanterie” sunt cuprinse: 

a) cartuşe de infanterie; 

b) grenade de mână; 

c) mijloacele pirotehnice cu acţiune apropiată. 

Cartuşele de război  au ca destinaţie nimicirea personalului, 

distrugerea diferitelor materiale, precum şi îndeplinirea misiunilor 

speciale. Compunerea lor este prezentată în figura 7. 
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 Cartuşele cu glonţ obişnuit sunt destinate pentru nimicirea 

personalului neadăpostit sau aflat în adăposturi de tip uşor şi pentru 

distrugerea tehnicii neblindate. Gloanţele obişnuite pot fi cu miez de 

plumb sau cu miez de oţel. Compunerea lor este prezentată în figura 8. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Cartuşele cu glonţ special  sunt destinate pentru scoaterea din 

luptă a tehnicii şi personalului, pentru incendierea carburanţilor 

neadăpostiţi sau în adăposturi de tip uşor, pentru indicarea ţintelor, 

corectarea tragerilor şi pentru semnalizare. Acestea pot fi cu: 

a) Glonţ perforant  - destinat pentru neutralizarea ţintelor cu 

blindaj uşor (maşini blindate, transportoare blindate). Miezul este 

fabricat din oţel de scule sau cu un conţinut bogat de carbon sau din 

aliaj metaloceramic dur.  

      Figura nr.  8 

Gloanţe obisnuite 

a. cu miez de oţel 

b. uşor 

c. greu 

d. pentru pistol 

1. învelis bimetalic 

2. miez de oţel sau 

plumb 

3. camaşă de plumb 
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b) Glonţ trasor  - destinat pentru corectarea tragerii, indicarea 

ţintelor şi semnalizare.  

c) Glonţ incendiar  - destinat pentru incendierea carburanţilor 

şi a celorlalte materiale uşor inflamabile. 

 În general, gloanţele pot fi recunoscute după modul de vopsire 

a vârfului glonţului, astfel:  

a) glonţ cu miez de oţel - Alb bronz; 

b) glonţ greu - Galben; 

c) glonţ perforant - Negru; 

d) glonţ perforant - incendiar - Negru cu dungă roşie; 

e) glonţ perforant - incendiar trasor - Negru cu dungă violetă; 

f) glonţ trasor - Verde; 

g) glonţ de reglaj incendiar – Roşu. 

 Cartuşele auxiliare  sunt destinate pentru instruirea trupelor. 

 Grenadele de mână , în funcţie de modul de acţiune şi efectul 

la obiectiv, se împart în: 

a) Grenadele de mână cu efect prin suflu şi schije - destinate 

pentru scoaterea din luptă a personalului în luptă apropiată. Acestea pot 

fi: grenade ofensive şi grenade defensive. Din categoria grenadelor 

ofensive fac parte grenadele de tip RG de formă ovală, iar cele 

defensive grenadele F-1 (Figura nr. 9). 

b) Grenadele de mână cumulative - destinate pentru lupta 

împotriva tancurilor şi altor obiective blindate, precum şi pentru 

distrugerea amenajărilor genistice permanente şi temporare. Din această 

categorie fac parte grenadele de tip PPG şi RKG (Figura nr. 10). 

  Se interzic: 

a) demontarea focoaselor de la grenade şi remedierea 

defectelor acestora; 

b) transportul grenadelor suspendate de inelul şplintului de 

siguranţa a focosului; 

c) ridicarea sau mişcarea grenadelor neexplodate sau a altor 

grenade a căror focoase nu au pârghia de declanşare fixată cu şplintul 

de siguranţă. 
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 În tabelul nr.1 sunt prezentate câteva caracteristici privind 

construcţia grenadelor. 
Tabelul nr.1 

 

Caracteristici Grenada de 

 mână ofensivă 

Grenada de mână 

defensivă 

Grenada de mână cumulativă 

Md. 

românesc 

RG_42 F-1 

Md. 

Sov. 

F-1 

Md. 

românesc 

RPG-

43 

RKG-

3M 

RPG-80 

Forma Ou Cilindric de  pară cu fundul: Cilindric cu  

mâner 

plat bombat 

Focosul 

UZRG-M 

FG-M FGP 

Montat în mâner 

Material 

Tablă presată 

Fontă turnată cu striaţiuni 

de fragmentare 
Tablă presată 

Vopsire Gri cu dungă 

roşie 

Kaki Kaki Kaki 

Felul  

explozivului 

Trotil gris 

sau cu solzi 

Trotil  

presat 
Trotil gris sau solzi 

Trotil 

presat 

Ames-

tec de 

trotil cu 

hexogen 

TH-45 

Trotil presat 

Figura nr. 9 
1 - cui de siguranţă; 2 - corp cu încărcătura de 

explozie; 3 - pârghie siguranţă. 

Figura nr. 10 
1 - corp; 2 - guler stabilizator; 

3 - cui siguranţă; 4 - pârghie 

siguranţă; 5 – mâner. 
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    Figura nr. 12   

c) Muniţie pentru aruncătoare  

    
Figura nr.11 

Lovitura acuplată 

 

  Lovitura de aruncător (Figura nr. 12) se compune din: focos, 

bombă şi încărcătură de azvârlire. Bomba se compune din: corpul 

bombei, stabilizatorul şi încărcătura de exploziv. Corpul bombei poate 

fi dintr-o singură bucată sau din mai multe bucăţi (cu ogiva înşurubată, 

cu partea posterioară înşurubată). Se 

fabrică din oţel sau fontă oţelită. 

 Lungimea părţii ogivale “a” este 

cuprinsă în limitele 0,4-2 calibre. Raza 

cercului generator este de 0,5-3 calibre, 

cu centrul cercului în planul bazei părţii 

ogivale sau sub aceasta. 

 Partea cilindrică “b” la 

majoritatea bombelor are lungimea în 

limitele 0,3-0,8 calibre, la unele bombe 

ajungând până la 2,5 calibre. Pe partea 

cilindrică se găsesc doua brâie directoare 

care, împreună cu pragurile directoare ale 

stabilizatorului, asigură coaxialitatea 

bombei în canalul ţevii aruncătorului. 

Diametrul bombei la brâul director se 

stabileşte în raport de calibru şi procedeul 

de încărcare şi se face cu 0,6-1,0 mm mai 

mic decât calibrul aruncătorului, ceea ce 

asigură încărcarea liberă şi plecarea 

sigură a bombei. 
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 Partea posterioară “c” are formă ogivală, obţinută prin rotirea în 

jurul axei a unui arc de cerc cu raza de 5-17 calibre. 

 Stabilizatorul “d” este destinat pentru asigurarea stabilităţii pe 

traiectorie, fixarea încărcăturii de azvârlire şi pentru centrarea bombei 

în canalul ţevii pe timpul tragerii.  

Lovitura de aruncător este compusă din: 1-focos, 2-detonator 

focos, 3-corp, 4-detonator suplimentar, 5-încărcătura de explozie, 6-

încărcătura de azvârlire, 7-aripioare. 

 După destinaţie, bombele pot fi: 

 cu destinaţie de bază (explozive, incendiare); 

 cu destinaţie specială (iluminare, fumigene, difuzat materiale 

tipărite etc.); 

 cu destinaţie auxiliară (şcoală, instrucţie). 

  Bombele explozive  sunt destinate pentru neutralizarea şi 

nimicirea personalului şi a mijloacelor de foc dispuse în adăposturi de 

tip uşor pe versanţi şi văi adânci, pentru distrugerea lucrărilor genistice 

din lemn, pământ, piatră sau cărămidă, clădiri din cărămidă, piatră sau 

beton. Sunt trase cu ajutorul aruncătoarelor calibu 40, 60, 82, 120, 160 

şi 240 mm. Bombele explozive pot fi de formă alungită sau de picătură. 

Se compun din corp, stabilizator şi încărcătură de explozie. Corpul 

bombei se fabrică din oţel sau fontă oţelită. La partea ogivală este 

prevăzut cu un orificiu filetat, pentru înşurubarea focosului. 

  Bombele incendiare  au formă de picătură şi se compun din 

corp, bucea, încărcătură de explozie şi elemente incendiare, la care se 

adaugă de regulă fosfor şi stabilizator. În interiorul corpului din oţel 

sunt dispuse elemente incendiare. Spaţiile dintre ele se umplu cu fosfor 

galben. Elementul incendiar este format dintr-un pahar de oţel în care se 

găseşte presată compoziţia incendiară pe bază de termit. Focosul de cap, 

reglat instantaneu, la întâlnirea obstacolului iniţiază încărcătura de 

explozie, are loc spargerea bombei, urmată de aprinderea fosforului şi 

elementelor incendiare. La bombele incendiare de fabricaţie nouă, 

organizarea interioară şi natura substanţelor incendiare pot fi diferite 

faţă de cele descrise mai sus. 
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  Bombele de iluminare  se folosesc pentru tragerea cu 

aruncătoarele de calibru 82 şi 120 mm şi se compun din: corpul bombei, 

stabilizator, încărcătură de evacuare şi făclie cu paraşută. Funcţionarea 

bombei în punctul stabilit se asigură de focosul fuzant. Focosul aprinde 

încărcătura de evacuare. Datorită presiunii gazelor rezultate din arderea 

încărcăturii de evacuare, se foarfecă filetul şi are loc aruncarea făcliei 

de iluminare aprinse împreună cu paraşuta. 

  Bombele fumigene  se folosesc pentru trageri cu aruncătoarele 

de calibru 82-120 mm. Au forma de picătură şi se compun din: corpul 

bombei, încărcătură de explozie, substanţă fumigenă şi stabilizator. 

Încărcătura de explozie se fabrică din trotil presat. Ca substanţă 

fumigenă se foloseşte de regulă fosfor galben, care umple 95-98 % din 

volumul camerei corpului. 

 Bombele de aruncător se completează cu focoase de cap U-2,  

U-6, M-5, M-6, M-12, GVMZ-7, nZ-31 şi T-1. 

 În tabelele 2-4 sunt prezentate caracteristicile tehnico-tactice ale 

muniţiei pentru aruncătoare. 

Muniţie pentru aruncătorul de calibru 160 mm. 

                   Tabelul nr. 2 

                                                            Felul bombei 

Caracteristicile tehnico-tactice  

ale focosului 

 

Explozivă F-852 

(sovietică) 

Explozivă F-852 

(cehă) 

Lovitura 

Bătaia maximă (m) 5100 5100 

Presiunea (Kgf/cm3) 500 500 

Greutatea (Kg) 41,880 43,110 

Bomba 

Greutatea (kg) 40,370 42,100 

Felul explozivului A-80 Trotil 

Inscripţionare 

Pe o parte 
12 15 

1-45 1-45 

160 160 

Pe cealaltă 

parte 

A-80 T 

F-852 F852 
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Muniţie pentru aruncătorul de calibru 120 mm.   

     

Tabelul nr. 3 

            Felul bombei şi 

focosului 

Caracteristici 

tehnico-tactice 

U/

M 

Explozivă 

OF-843 A 

GVMZ-7 

(M12) 

Explozivă 

Nr. 1 

U-2 

Explozivă 

Nr.2 

U-2 

Explozivă 

Nr.3 

U-2 

Iluminare 

S-843 

T-1 

L
o

v
it

u
r
a
 

Bătaia maximă 

inc.6 
m 5700 5400 Nu se trage 5775 4620 

Viteza iniţială la 

încărcătura 

maximă 

m/s 272 265 
Înc..a-4-a 

226 
278 275 

Presiunea la înc. 

maximă 

kg/

cm2 
950 950 Înc.a-4-a 550 950 950 

Greutatea kg 16,390 16,910 16,510 16,510 16,790 

B
o

m
b

a
 

Felul 

explozivului 
- Amatol A-80 Trotil Trotil Trotil - 

Greutatea kg 1,360 4,0 2,2 2,4 - 

Culoarea 

vopselei 
- kaki gri-albastru gri-albastru gri-albastru 

gri-albastru cu 

dungă albă 

In
sc

ri
p

ţi
o
n

ar
e Pe o 

parte 
- 

1-RPR 

2-53 

120 

N 

Nr.1 

16,400 

Ar.120 

Nr.104 

E.1-47-43 

Nr.2 

16,400 

Ar.120 

Nr.104 

E.1 KRE 

9-44 

Nr.3 

16,400 

Ar.120 

Nr.104 

E.1-27-51 

1 

8-78 

120 

N 

Pe 

cealaltă 

parte 

- 
A – 80 

OF-843 A 
- - - S-843 
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Muniţie pentru aruncătorul de calibru 82 mm.                                      

    Tabelul nr. 4 

         Felul bombei 

             şi focosului 

                     

Caracteristici  

tehnico-tactice 

U/M 

Explozivă  

Ilumi-

nare 

S-832 

T-1 

0-832 D 

0-832-

R-32 

U-2 

0-832-

R-35 

U-2 

(IR) 

0-832-

R-42 

U-6 

0-832-

77 

M-6R 

Cu 

focos 

M-5 

Cu 

focos 

U-6M 

L
o

v
it

u
r
a
 

Bătaia 

Max

. 
m 3040 3040 3040 3040 

3200 

4500 3040 

Min. m 85 85 85 85 85 220 

Viteza iniţială m/s 210,0 210,0 208 +3 210 233 +3 295,0 203,0 

Presiunea 
kg/c

m2 
430 430 430 430 <650 430 430 

Greutatea kg 3,310  3,420 3,420 2,890 3,195 3,650 

Lungimea mm 314 316-328 335-340 335-340 340 349-360 355 

B
o

m
b

a
 

Felul 

explozivului 
 Amatol Trotil Trotil Trotil Trotil Trotil - 

Greutatea 

încăturii de 

explozibil 

Kg 0,415 0,452 0,506 0,545 O,417 0,460 - 

Greut. înc. de 

evacuare 
Kg 

Pulbere 

DRP-2 

Pulbere 

DRP-2 

Pulbere 

DRP-2 

Pulbere 

DRP-2 

Pulbere 

DRP-2 

Pulbere 

DRP-2 
0,006 

Greutatea 

compoziţiei de 

iluminare 

Kg       0,450 

Culoarea 

vopselei 
kg kaki 

gri-

albastră 

gri-

albastră 

gri-

albastră 

gri-

albastră 

gri-

albastră 

gri-

albastră 

cu 

dungă 

albă 

In
sc

ri
p

ţi
o
n

ar
e 

Pe o parte 
AT-90 

0-832-D 

T 

0-832-D 

T 

0-832-

R-32 

T 

0-832-

R-35 

T 

0-832-

R42 

T 

0-832-

77 

S-832 

Pe cealaltă  

parte 

82 

++ 

2 

30-76- 

82 

++ 

2 

20-70- 

82 

++ 

2 

55-79- 
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 d) Muniţie de artilerie  

În compunerea loviturii de artilerie, în diferite combinaţii, pot fi 

următoarele elemente: 

o proiectilul cu încărcătura respectivă; 

o focosul; 

o încărcătura de azvârlire; 

o tubul cartuş sau gargusa; 

o mijlocul de aprindere al încărcăturii de azvârlire; 

o elementele auxiliare ale încărcăturii de azvârlire în funcţie de 

organizarea şi mărimea încărcăturii de azvârlire (amorsor, 

antiflacără, flegmatizor). 

 Loviturile de război  sunt destinate pentru executarea 

tragerilor de luptă. Loviturile acuplate (Figura nr. 13) se compun din: 

focos, proiectil, încărcătură de azvârlire, dispozitiv de aprindere. La 

loviturile acuplate elementele componente formează un tot unitar, iar 

încărcătura de azvârlire este conţinută într-un tub cartuş sertizat la 

proiectil. Loviturile neacuplate (Figura nr. 14) se folosesc în principal la 

obuziere şi la tunurile de calibru mare. 

 

 

   
   Figura  nr. 13 

Lovitură acuplată 
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Figura nr. 14 

Lovitură neacuplată 

1 - proiectil; 2 - focos; 3 - încărcătură de azvârlire; 4 - tub; 5 - dispozitiv 

de aprindere; 6 - amorsor; 7 - capac întărit. 

 

Proiectilul  este un element principal al loviturii de artilerie, 

destinat pentru nimicirea şi neutralizarea personalului şi a mijloacelor 

de foc, distrugerea blindatelor şi lucrărilor de apărare, precum şi pentru 

îndeplinirea altor misiuni de foc pe care trebuie să le execute artileria. 

Marea majoritate a proiectilelor, prin organizarea lor, reprezintă un 

ansamblu format dintr-un corp metalic şi încărcătura corespunzătoare 

destinaţiei acestora. Corpul proiectilului poate fi monobloc sau 

asamblat. Corpurile pot fi asamblate din 2-3 piese: corpuri cu ogiva 

înşurubată, corpuri cu fundul înşurubat sau corpuri cu ogiva şi fundul 

înşurubate. 

 Proiectilele de artilerie se clasifică după: 

 destinaţie:  

- principale: 

 explozive (figura 15); 

 perforant trasoare (figura 16); 

 perforant trasoare subcalibru (figura 17); 

 perforant trasoare subcalibru cu mişcare lentă de 

rotaţie (figura 18); 
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 cumulative (figura 19); 

 ruptură beton; 

 incendiare (figura 20); 

 chimice (figura 21). 

- speciale: 

 de iluminare; 

 fumigene; 

 pentru difuzare de materiale tipărite. 

-    auxiliare: 

 pentru trageri de instrucţie; 

 de învăţământ; 

 pentru încercarea armamentului; 

 pentru încercarea blindajului. 

 forma exterioară: 

- alungite; 

- nealungite. 

 modul de realizare a stabilizării traiectoriei: 

- cu mişcare de rotaţie; 

- fără mişcare de rotaţie; 

- cu mişcare de rotaţie lentă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 15 

Proiectile explozive 

a- proiectil exploziv-  

calibru mic pentru 
artileria terestră; 

b- proiectil exploziv- 
calibru mijlociu pentru 

artileria terestră; 
c- proiectil exploziv-trasor 

calibru mic pentru 
artileria antiaeriană; 

d- proiectil exploziv-trasor 

calibru mic pentru 
artileria antiaeriană. 
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Figura nr. 17 

Proiectil perforant trasor 

subcalibru  

 1-element detaşabil; 

 2-proiectil balistic; 

 3-miez perforant;  

 4-trasor;  

 5-vârf de aluminiu;  

 6-coafă perforantă;  

 7-şurub de fixare. 

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 18 

Proiectil perforant-

trasor subcalibru cu 

mişcare de rotaţie 

1-miez perforant;  

2-corp proiectil; 

3-cap; 

4-coafă balistică;       

5-corp balistic; 

6-dispozitiv trasor; 

7-vârf balistic. 



 

33 din 101 
 

Figura nr. 20 

Proiectil incendiar 

1-corp; 

2-fund înşurubat; 

3-element înşurubat; 

4-fosfor turnat; 

5-încărcătură de explozie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 19 

Proiectil cumulativ  

1-corp;  

2-coafă înşurubată; 

3-încărcătură 

cumulativă;  

4-pâlnie metalică;  

5-lentilă inerţială; 

6-capsă detonantă;  

7-coafă de protecţie; 

8-dispozitiv trasor;  

9-stabilizator. 

Figura nr. 21 

Proiectil 

chimic 

1-corp;  

2-teacă 

detonantă; 

3-încărcătură 

de explozie; 

4-încărcătură 

chimică. 
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  Principalele caracteristici tehnico-tactice ale muniţiei de artilerie 

sunt prezentate  în tabelul următor. 

 

     Tabelul nr. 5 

 

Caracteristici 

 

 

Felul 
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a 
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) 
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l 
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Inscripţionare 

proiectil tub 

M
U

N
IŢ

IE
 A

.A
. 

Lovitură cal.25mm 

cu proiectil 

exploziv cu focos 

U-4 

0,250 E1 0,021 - 

nr.1 

md. 

1938 

gri 

TAA 

-25-95 

0-250 

TTA 

-25-95 

6/1 Reom 

5-60-1 

RPR 

3-60-1 

RPR 

Lovitură cal.25mm 

cu proiectil 

exploziv trasor cu 

focos 

U-4 

0,250 T 0.018 
k-1 

0,003 
Nr.2 gri 

TAA 

-25-95 

0-250 

Lovitură cal.30mm 

cu proiectil 

exploziv trasor cu 

focos MG-30 

0,360 
A-

IX-2 
0.0172 - 

OR-

83R 

bruna

t 

lăcuit 

- 

UOR-83R 

30AA-80 

7/14 174-

81-F 

53-82-7 

Lovitură cal. 30mm 

cu proiectil 

perforant inc. –

trasor 

3,360 - - DU-5 
BZR-

83R 

bruna

t 

lăcuit 

- 

OBZR-

83R 

30AA-80 

7/14 174-

80 

7.174 -F 

81 

53-82-F 

M
U

N
IT

IE
 A

.T
. 

Lovitură cal. 57mm 

proiectil exploziv 

cu 1sau 2 brâie 

forţatoare 

3,750 Trotil 0,22 - 

0-

271-

U 

gri 

1-RPR 

2-55 

57 

 

Lovitură 57mm cu 

proiectil perforant 

trasor cu cap bont 

cu coafa balistică 

3,190 
A-

IX-2 
0,014 - 

BR2

71 
gri 

SB-836-

44 

57 

 

Lovitură 75mm cu 

proiectil exploziv 

md.34 cu focos U-1 

5,740 
Amat

ol 
0,790 - Nr.1 gri 

111 

Nr.1 

3R-55 

 

Lovitură cal. 75mm 

cu proiectil 

exploziv bibloc cu 

focos UP-2 

6,650 Trotil 0,750 - 
Nr.2

M 

gri 

albas

tru 

Nr.2M 

45 

6,750 

 

Lovitură 76mm cu 

proiectil exploziv 

cu focos UP-3 

6,200 Trotil 0,640 - 

OF-

350 

OF-

350V 

gri 

albas

tru 

7 

311-78 

76N 
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Caracteristici 
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Inscripţionare 

proiectil tub 

Lovitură 76mm cu 

proiectil perforant 

trasor subcalibru 

6,000 Trotil 3,020 - 
BR3

54 
- 

CB 

415-49-

732 

76 

 

 

Lovitură cal. 85mm 

cu proiectil explo-

ziv din oţel cu în-

cărcătură completă 

9,620 Trotil 0,725 - 

0-

365 

KV 

gri 

albas

tru 

724 

71-7 

85 

+ 

 

M
U

N
IT

IE
 A

.T
. 

Lovitură 100mm cu 

proiectil exploziv 

cu focos VM-30 

14,84 TDU 1,400 - 
0-

415 
 

UO-415 

100-KS19 

NDT-3 

18/1 

 

Lovitură 100mm cu 

proiectil exploziv 

fugas monobloc cu 

încărcătură com-

pletă sau redusă cu 

focos RGM-6 sau 

(V-429) 

15,60 Trotil 1,460 - 
OF41

2 
 

7 

16-68 

100 

N 

 

Lovitură 105mm cu 

proiectil exploziv 

md.36 Schneider 

16,06 Trotil 2,595 - Nr.1 

gri 

albas

tru 

Nr.1 

105-36 

15,660 

 

Lovitură 125mm cu 

proiectil exploziv 

cu focos V-429E 
23 Trotil 3,148 - 

OF-

19 
 

T 

OФ-19 

314-46-73 

125H 

 

Lovitură 130mm cu 

proiectil exploziv 

cu încărcătura 

completă variabilă  

33,4 Trotil 3,6 - 
OF48

2M 
gri 

1 

17-82 

130 

N 

 

Lovitură 150mm cu 

proiectil exploziv 

model 1934 Skoda  

cu focos UP-2 

42,00 Trotil 6,400 - 
Nr.2

M-56 

gri 

albas

tru 

T 

560-72-F 

604-73-7 

 

Lovitură 152 cu 

proiectil alungit din 

oţel cu încărcătura 

completă variabilă 

43,56 Trotil 6,860 - 
OF-

540 
gri 

T 

OF-540 
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Caracteristici 
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proiectilului G
re

u
ta

te
a 

(k
g

) 

F
el

u
l 

ex
p

lo
zi

v
u

lu
i 

G
re

u
ta

te
a 

îc
ăr

că
tu

ri
i 

d
e 

ex
p

lo
zi

e 

M
at

er
ia

 

tr
as

o
ar

e 

F
el

/g
re

u
ta

te
 

In
d

ic
e 

p
ro

ie
ct

il
 

C
u

lo
ar

ea
 

Inscripţionare 

proiectil tub 

Lovitură 152mm cu 

proiectil de ruptură 

beton cu 

încărcătura 

completă variabilă 

cu focos KTD 

40 Trotil 5,10 - 

G530 

Sau 

G530

S 

gri 

T 

G-530 

 

 

 
e) Muniţie de aviaţie 

După efectul produs la ţintă, bombele se clasifică astfel: 

 bombe de tip fugasă (mină) - distrugeri provocate de către unda de 

şoc şi suflul exploziei; 

 bombe explozive (brizante) - distrugeri provocate de către schijele 

rezultate prin fragmentarea corpului (fig.22); 

 bombe perforante - perforarea unor ţinte cu înveliş rezistent 

(fig.23); 

 bombe incendiare - capacitate mare de incendiere a ţintelor 

inflamabile (fig.24); 

 bombe luminoase - iluminare, fotografiere, recunoaştere (fig.25). 

 

Bombele explozive (brizante)  au corpul realizat prin turnare 

din oţel carbon sau fontă oţelită cu proprietăţi mecanice 

corespunzătoare, care asigură la explozie fragmentarea optimă a 

corpului în schije. În partea ogivală se află orificiul pentru montarea 

paharului şi a focosului. Partea posterioară, tronconică, este realizată 

din tablă de oţel şi este fixată prin sudare sau ştifturi. Ampenajul este 

realizat din tablă de oţel şi este sudat la corpul bombei. 

Pentru încărcarea bombelor explozive se utilizează explozivi cu 

brizanţă medie (trotil) sau amestecuri explozive pe bază de trotil, amatol 

şi se echipează cu focoase ultrainstantanee sau fuzante. 
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Principalul factor distructiv al bombelor explozive îl constituie 

schijele care se formează prin fragmentarea corpului (au viteza între 

500-1000 m/s). 

 
Figura nr. 22 

Bombă explozivă (brizantă) 

 

Bombele perforante  sunt destinate vulnerării obiectivelor 

protejate de blindaj. Perforarea blindajului se poate realiza fie prin 

acţiunea mecanică exercitată asupra acestuia de către corpul bombei, fie 

prin acţiunea efectului cumulativ realizat de bomba special construită. 

Spre deosebire de celelalte bombe, apar următoarele elemente specifice: 

a) partea ogivală masivă, mult ascuţită şi pereţii groşi; 

b) focosul ce echipează aceste bombe se montează exclusiv în 

partea posterioară a bombei; 

c) coeficientul de umplere este redus; 

d) tensiunile interne ce apar în momentul lovirii blindajului 

datorită inerţiei; bombele vor fi încărcate cu explozivi flegmatizaţi, 

rezistenţi la acţiuni mecanice sau la şoc şi echipate cu focoase cu 

întârziere, pentru ca bomba să poată realiza străpungerea blindajului. 
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Figura nr. 23 

Bombă perforantă 

 

 Bombele incendiare  se echipează cu focoase percutante fără 

detonator. Organizarea de principiu a bombelor incendiare (figura 23) 

este similară cu a celorlalte categorii de bombe. În partea ogivală a 

corpului bombei sunt practicate orificii radiale pentru ieşirea gazelor ce 

se formează la arderea amestecului incendiar. 

 Sub acţiunea căldurii degajate prin arderea amestecului 

incendiar se aprinde corpul bombei, fabricat din electron (aliaj fuzibil 

pe bază de aluminiu şi magneziu care arde cu o flacără orbitoare de 

mică înălţime degajând o temperatură de peste 2500
0
C). În timpul 

arderii corpului se formează scântei care sunt aruncate până la o distanţă 

de 2-3 m, mărind considerabil suprafaţa incendiată. Încărcătura de 

termit se introduce în corpul bombei prin partea posterioară. 

 Efectul bombelor se caracterizează prin încălzirea obiectivului la 

o temperatură de inflamare a acestuia. Arderea bombelor incendiare 

poate fi intensivă sau extensivă. Bombele cu ardere intensivă se 

utilizează pentru incendierea ţintelor greu inflamabile şi se încarcă de 

obicei  cu termit în combinaţie cu produse petroliere solide. Bombele cu 
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ardere extensivă se întrebuinţează împotriva ţintelor uşor inflamabile şi 

se încarcă cu fosfor şi/sau produse petroliere lichide. 

  

 

Figura nr. 24 

Bombă incendiară 

 

 Bombele luminoase  reprezintă o categorie specială de muniţii 

destinate iluminării terenului în scopul executării bombardamentului, a 

recunoaşterilor, a aterizărilor pe timp de noapte, precum şi pentru 

executarea fotografiilor nocturne. Bombele luminoase trebuie să 

funcţioneze la o anumită înălţime faţă de sol şi se echipează numai cu 

focoase fuzante fără detonator. Pentru realizarea unei iluminări eficace, 

bombele luminoase sunt echipate cu paraşute de frânare cu dimensiuni 

corespunzătoare, astfel încât să asigure o frânare eficientă. 

 Bombele luminoase se compun dintr-un corp cu sau fără 

ampenaj în interiorul căruia avem una sau mai multe făclii de iluminare, 

fiecare cu paraşută proprie. Capacul posterior se fixează la corpul 

bombei prin zăvorâre cu ştifturi. 
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Figura nr. 25 

Bombă luminoasă 

 

 Bombele fugase (mină)  reprezintă tipul principal de bombe 

din dotarea aviaţiei şi sunt utilizate pentru distrugerea unei categorii 

foarte largi de ţinte construite industrial, poduri, depozite, fortificări, 

hangare, tehnică de aviaţie la sol, nave şi mijloace de transport auto şi 

de căi ferate etc. 

 Organizarea bombelor corespunde organizării bombelor brizante. 

Corpul bombei se realizează din oţel cu pereţii subţiri, prin sudare sau 

nituire. Încărcarea acestor bombe se realizează cu explozivi brizanţi. 

Acţiunea distructivă a bombelor se manifestă prin efectul percutant 

(izbire) urmat de acţiunea undei de şoc ce apare în urma exploziei (efect 

mină, fugas).   Efectul mină al bombelor fugase se manifestă prin 

acţiunea de distrugere provocată de unda de şoc.  

 Asupra solului, efectul mină conduce la formarea unei pâlnii 

(gropi). Fragmente de sol sunt proiectate în urma exploziei după diferite 

direcţii.  

Bombele cumulative  (Figura 26) sunt bombe cu calibru mic şi 

se lansează din casete colective de bombe. La baza acţiunii bombei este 

efectul cumulativ, care duce la formarea fenomenului de “şoc hidraulic”.  
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Efectul cumulativ creşte prin căptuşirea excavaţiei conice a 

încărcăturii cumulative cu o pâlnie din cupru electrolitic sau oţel moale. 

 Explozivii cu care se încarcă aceste bombe (pentalită, hexogen 

flegmatic, amestec de hexogen - trotil) sunt  puternici, cu o viteză de 

detonaţie mare, uşor de amorsat, care nu explodează la şocul ce apare în 

momentul impactului. Bombele cumulative sunt echipate cu focoase de 

fund, care realizează efectul cumulativ prin iniţierea încărcăturii 

explozive din partea posterioară. 

 
Figura nr.26 

Bombă cumulativă 

f) Muniţie navală 

 În denumirea generală de „muniţie navală” sunt cuprinse: 

 torpile; 

 bombe şi grenade antisubmarin; 

 mine marine. 

 Torpila  (figura 27) este un corp de formă cilindrică 

autopropulsat şi autodirijat în două planuri (orizontal şi vertical), având 

exploziv şi dispozitive de iniţiere a exploziei, cu ajutorul căreia sunt 

distruse sau avariate navele de suprafaţă, submarinele sau instalaţiile 

portuare. 

 Torpila cu propulsie electrică este destinată pentru distrugerea 

navelor de suprafaţă sau din imersiune şi poate fi lansată de navele 

dotate cu instalaţii lans-torpile. Părţile componente ale torpilei sunt: 
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 conul de luptă - montat în partea din faţă a torpilei, având în 

interior încărcăturile de exploziv şi de amorsaj, dispozitivele de 

recepţie şi amplificare a aparaturii de autodirijare (cap 

autodirijare), precum dispozitivul de explozie fără contact; 

 compartimentul acumulatoarelor - reprezintă partea centrală a 

torpilei, împărţit în două camere printr-un perete (camera 

acumulatoarelor şi camera motorului); 

 flotorul cozii - reprezintă partea posterioară a torpilei şi este 

destinat pentru dispunerea electromotorului, aparatelor de 

conducere, agregatelor aparaturii de autodirijare şi a 

dispozitivului de explozie fără contact. În exteriorul  flotorului 

cozii se află montată bobina de emisie a dispozitivului de 

explozie fără contact. 

 cadrul cu cârmele şi elicele - destinat pentru a asigura 

stabilitatea torpilei pe traiectorie. 

 

 
Figura nr. 27 

Torpila 

 Torpila cu propulsie mecanică este destinată pentru distrugerea 

navelor de suprafaţă şi poate fi lansată de navele de suprafaţă dotate cu 

instalaţii lans - torpile. Aceasta se compune din: 

 conul de război cu două aparate de aprindere prin inerţie; 

 rezervorul de aer comprimat; 

 rezervorul de apă dulce; 
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 compartimentul regulatorilor (grupul de valve, rezervoarele de 

ulei şi petrol, regulatorii de imersiune, lestul de asietă); 

 compartimentul maşinii (valvula de punere în marş, aparatul  de 

distanţă şi stopare, regulatorii de înaltă şi joasă presiune, maşina 

propriu-zisă, cilindrii maşinii, pompa de apă sărată, generatorul 

de gaze etc); 

 flotorul cozii (carterul maşinii cu tunelul axelor şi elicelor, 

transmisia cârmelor orizontale şi verticale, giroscopul cu 

dispozitivul etc.); 

 cadrul cu cârmele şi elicele. 

 

Figura nr. 28 

                               Bombele  

antisubmarin  

 Bombele antisubmarin (figura 28) sunt 

destinate distrugerii submarinelor aflate în 

imersiune şi pot fi clasice sau reactive.  

 În general se compun din: 

 corpul bombei -  fabricat din tablă de 

oţel de formă cilindrică cu capac 

superior, flanşă frontală şi capac 

posterior;  

 încărcătura de exploziv; 

 aparatul de aprindere - destinat să 

asigure explozia bombei în imersiunea 

reglată, prin corelarea timpului de 

întârziere al exploziei fixat în aparat şi 

vitezei de cădere a bombei în apă, cu 

următoarele componente: dispozitiv 

de reglare a timpului de întârziere a 

exploziei, dispozitiv hidrostatic de acţionare, dispozitiv de 

percuţie şi iniţiere, dispozitiv de asigurare a timpului de 

întârziere a exploziei, detonator; 

 încărcătura de propulsie. 
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Mina marină  mecanică de contact cu antene tip M.M.M.C.A.-

1. este destinată distrugerii sau avarierii navelor de suprafaţă şi 

submarinelor până la o imersiune de 175 m. Face parte din categoria 

minelor de contact ancorate. Funcţionarea sistemului de iniţiere are loc 

numai la contactul ţintei cu unul din elementele galvanice, îndoindu-l la 

un unghi de 15
0
 şi spargerea fiolei cu electrolit, sau cu una din antene 

prin generarea a minim două contacte la un interval de minim 1,7 

secunde. Se compune din două părţi mari: mina propriu-zisă şi ancora. 

Mina propriu-zisă se compune din următoarele subansamble: 

încărcătura de exploziv, detonatorul suplimentar, flotorul cu antena 

superioară, antenele, bateria, elementul galvanic, elementele de montaj. 

Ancora este o construcţie metalică sudată şi se compune din: cutie, 

postament, roţi de rulare. 

Mina portabilă pentru distrugeri sub apă tip M.P.-1. este 

destinată pentru distrugerea navelor inamice aflate în porturi, rade sau 

raioane maritime, scoaterea din luptă a minelor ancorate sau la fund, 

distrugerea sau avarierea obstacolelor submarine şi a obiectivelor din 

zona de litoral.  

Se compune din: 
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Figura nr. 29 

Mina portabilă pentru distrugeri sub apă tip M.P.-1 

 
Mina pentru protecţia barajelor tip M.P.B.-1 este destinată pentru 

distrugerea braţelor drăgilor mecanice de contact şi asigurarea barajelor 

de mine ancorate împotriva dragajului mecanic. Se compune din 

următoarele ansamble mari: mina propriu-zisă (platformă, antenă, flotor 

antenă) şi ancoră (corp ancoră, tambur sondă, sondă, dispozitiv de 

ancorare). 

Mina magnetoacustică tip M.M.A. (M.M.A. 1 şi M.M.A. 2) este o 

mină fără contact, destinată lansării în raioane fluviale şi maritime cu 

adâncimea de la 6 la 50 m împotriva navelor demagnetizate, realizată în 

variantă fluvială (M.M.A.-1) şi în variantă maritimă (M.M.A.-2). 

 Se compune din: 

 corpul minei încărcat; 

 compartimentul aparaturii electronice; 

 aparatul  de siguranţă cu piston hidrostatic; 
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 bobina de inducţie; 

 bateria; 

 tubul de amorsare încărcat; 

 paharul de amorsare încărcat; 

 detonatorul ataşat; 

 căruciorul minei. 

Mina împotriva navelor pe pernă de aer tip M.A.D.-2 este destinată 

distrugerii sau avarierii navelor pe pernă de aer. Funcţionează prin 

acţiunea unui sistem de aprindere, format din: element galvanic, pârghie 

de acţionare, resort pretensionat şi antenă. 

 

3.3.2 Muniţii de provenienţă nouă  

 

Loviturile reactive cu mişcare de rotaţie  sunt trase de 

aruncătorul de calibru 130 mm. Stabilitatea pe traiectorie a acestor 

lovituri se realizează datorită rotirii lor rapide în jurul axei longitudinale. 

Rotirea se realizează datorită momentului reactiv care ia naştere prin 

scurgerea gazelor rezultate din arderea combustibilului, prin ajutaje 

dispuse în extremitatea părţii de fund a blocului. Aceste lovituri se 

compun din: 

a) partea de cap cu încărcătură de explozie;  

b) focosul şi motorul rachetă. 

Partea de cap a loviturii reactive este destinată pentru realizarea 

efectului dorit la obiectiv. Corpul este fabricat din oţel. Ca încărcătură 

de explozie se foloseşte trotilul, care se încarcă prin turnare. 

 Motorul rachetă este destinat pentru a imprima loviturii mişcarea 

de translaţie şi de rotaţie în jurul axei longitudinale, în scopul realizării  

bătăii impuse şi asigurării stabilităţii pe traiectorie. Încărcătura de 

propulsie este fabricată din pulbere pe bază de diglicol sau 

nitroglicerină şi este compusă din patru elemente de pulbere tubulară. 

Focosul NZ-60 - de cap cu două feluri de întârziere (instantanee 

şi mică întârziere), fără siguranţă şi cu armare la distanţă, se compune 
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din: mecanismul de armare, mecanismul de percuţie, dispozitivul 

detonant, corpul şi coafa de protecţie. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura nr. 30 

 

Proiectilele reactive nedirijate sunt muniţii ce se întâlnesc pe 

majoritatea aeronavelor de luptă. După tipul încărcăturii de luptă, 

Proiectilele reactive nedirijate cele mai des întâlnite sunt: 

a) explozive, destinate nimicirii forţei vii şi a tehnicii de luptă 

neblindate; efectul distructiv se datorează efectului prin schije dar şi a 

efectului prin gaze; 

b) cumulative, destinate împotriva ţintelor blindate. 

 Proiectilele reactive nedirijate S - 5M, S - 5K se compun din: 

Lovitură reactivă 

1-focos, 2-încărcătura de spate a părţii de cap, 3-dispozitiv de aprindere, 4-

încărcătura de propulsie a motorului rachetă, 5-inel de pulbere, 6-placă, 7-bloc 
stabilizator, 8-ghidaj, 9-pereche de fire pentru iniţiere, 10-inel fixare dispozitiv 
de aprindere, 11-încărcătura din faţă a părţii de cap 
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a) componenta de luptă (corp, încărcătură explozivă, focos, 

detonator); 

b) motor rachetă cu stabilizatoare (stabilizator, ajutaj, pulbere, 

cameră de ardere, conductor cu ştecher, amorsor). 

Proiectilele reactive nedirijate sunt echipate cu focoase de 

impact şi cu mecanism de armare la distanţă. 

 
Figura nr. 31 

Proiectil reactiv nedirijat S - 5M 

 

Proiectilul reactiv S-24 cu acţiune brizantă de calibru 240 mm 

este destinat pentru tragerile împotriva ţintelor terestre. Acesta se 

echipează cu focos mecanic de tip V - 24A cu dispozitiv de reglare 

pentru acţiune instantanee, cu mică şi mare întârziere. Se trage de pe 

lansatorul APU - 7. 

 
Figura nr.32 

Proiectil reactiv nedirijat S - 24 
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Rachetele  sunt destinate pentru distrugerea şi nimicirea 

ţintelor aeriene, navale şi terestre şi, de regulă, se compun din 

următoarele compartimente de bază: 

a) Compartimentul I - Componenta de luptă cu focos - serveşte 

pentru formarea schijelor în urma exploziei comandate de focos. Are 

forma conică şi în partea din faţă se montează focosul radio.  

b) Compartimentul II - Blocul de comandă (compartimentul de 

comandă), unde sunt dispuse comenzile pentru dirijare. Partea 

anterioară a compartimentului este conică, iar partea posterioară este 

cilindrică.  

c) Compartimentul III - Motorul rachetă cu combustibil solid - 

ocupă partea centrală a rachetei. Iniţierea motorului se face cu capse 

pirotehnice şi un iniţiator (amorsor). 

d) Compartimentul IV - Aripile, instalaţia de aer şi instalaţia 

electrică. 

e) Compartimentul V - Aparate radio de dirijare - ultimul 

compartiment al rachetei de formă ogival – ascuţită, în care se dispune 

aparatura radio. Antena de recepţie este dispusă în partea posterioară.

  

 
Figura nr. 33 

Racheta 
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3.4 Dezamorsarea muniţiilor rămase neexplodate 

 

 

 Dezamorsarea muniţiilor rămase neexplodate reprezintă 

totalitatea operaţiunilor de extragere sau blocare a dispozitivelor de 

amorsare (focos, capsă) de la toate elementele de muniţii, în scopul de a 

le face inofensive. 

 

 Atenţie: Operaţiunile de dezamorsare sunt foarte periculoase şi 

impun meticulozitate în executarea lor. 

  

Personalul pirotehnic care execută dezamorsarea şi neutralizarea 

muniţiilor, trebuie să posede o cunoaştere temeinică a acestora, în 

special a focoaselor şi să aibă o îndelungată experienţă practică. 

 În majoritatea cazurilor, focoasele nu pot fi deşurubate şi extrase 

din muniţiile respective, datorită următoarelor cauze: 

- şocul produs în momentul contactului cu ţinta a dus la 

deformarea focoaselor şi ruperea filetului pentru asamblare; 

- muniţiile rămase neexplodate sau nefuncţionate se găsesc în 

majoritatea cazurilor în pământ, fiind supuse unui proces 

continuu de oxidare; 

- necunoaşterea focosului sau imposibilitatea identificării 

acestuia. 

 

 Atenţie: Dezamorsarea muniţiilor se execută numai cu  

aprobarea inspectorului general, dată pentru fiecare caz în parte . 

 

 

 De regulă, dezamorsarea muniţiilor se execută în una din 

următoarele situaţii: 
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 mecanismele focoaselor pot să declanşeze explozia muniţiei 

pe timpul ridicării şi transportului către poligonul de 

distrugeri; 

 se doreşte recuperarea metalelor şi materiilor explozive în 

vederea valorificării lor. 

 În funcţie de tipul focosului ce urmează a fi extras, precum şi de 

tipul constructiv al muniţiilor, dezamorsarea se execută prin una din 

următoarele metode: 

 dezamorsarea prin dezmembrare; 

 deşurubarea şi extragerea focoaselor din locaşurile lor; 

 blocarea mecanismelor de percuţie. 

 

De reţinut: În mod obligatoriu, indiferent de metoda folosită, 

personalul pirotehnic va executa dezamorsarea şi neutralizarea muniţiei, 

respectând indicaţiile speciale primite odată cu aprobarea pentru 

dezamorsare, precum şi regulile de securitate şi sănătate în muncă 

stabilite în acest scop. 

 

 Pentru dezamorsarea muniţiei se execută următorul algoritm: 

 stabilirea cu precizie a tipului, numărului, locului şi stării fiecărui 

focos, precum şi a posibilităţii existenţei dispozitivelor 

antidemontare (cursa la demontare sau deplantare), precum şi a 

mecanismelor de temporizare a exploziei; 

 curăţarea muniţiei, în special a focosului, în vederea descoperirii 

eventualelor inscripţii de fabricaţie, stabilind tipul focosului; 

 stabilirea cauzei probabile care a determinat nefuncţionarea 

focosului, precum şi a poziţiei mecanismelor de percuţie; 

 în mod obligatoriu, înainte de dezamorsare focoasele se ung cu un 

amestec de petrol şi ulei în cantităţi egale; 

 dezamorsarea propriu – zisă  a muniţiei, procedând pentru fiecare 

tip de focos în parte conform indicaţiilor primite; 
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 după extragerea focosului şi a detonatoarelor, în locaşul focosului 

se introduce un dop de lemn; 

 focoasele extrase de la muniţii se ambalează în cutii cu nisip şi se 

transportă separat de muniţii.  

 

Figura nr. 34 

Dispozitivul mecanic pentru demontarea focoaselor  

 

Atenţie: Dacă focoasele extrase de la muniţii prezintă pericol 

la transport şi depozitare, vor fi distruse pe loc. 

  

 

 

 În operaţiunile de dezamorsare se folosesc sculele şi materialele 

existente în trusele pirotehnice de dezamorsare sau dispozitive speciale. 

 Dispozitivele pentru demontarea focoaselor sunt destinate pentru 

demontarea focoaselor de la distanţă, în condiţii de siguranţă. Acestea 

pot fi mecanice sau de tip rachetă. 

 Dispozitivul mecanic (Figura nr. 34) pentru demontarea 

focoaselor este compus dintr-un disc, iar în interiorul lui are un sistem 
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de fixare reglabil. Pe disc se află un dispozitiv cu ciocănel, care prin 

tracţiune loveşte succesiv umărul discului, datorită arcului elicoidal de 

readucere în poziţia iniţială. 

 Dispozitivul tip rachetă (Figura nr. 35) are o forţă mare de 

smulgere, putând fi folosit la deşurubarea şi îndepărtarea focosului. 

Pentru deşurubarea focosului se foloseşte un cuplu de rotaţie care apare 

ca urmare a iniţierii simultane a două cartuşe de 12,7 mm cu încărcătura 

de azvârlire (cartuşele sunt orientate diferit). 

 

 

 

Figura nr. 35 

Dispozitivul tip rachetă pentru demontarea focoaselor 
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3.5 Ridicarea şi transportul muniţiilor provenite din 
asanări 

3.5.1 Ridicarea 

 

  Ridicarea din locul de cădere se execută doar pentru muniţiile 

cunoscute. 

 

Atenţie: Muniţiile care se apreciază că pot face explozie în 

momentul mişcării de pe loc, sunt supuse operaţiunilor de tatonare de 

la distanţă.  

 Muniţiile rămase neexplodate se ridică de pe locul respectiv sau 

se scot din gropi, pentru a fi transportate la locul de depozitare sau la 

poligonul de distrugere. 

 Pentru evitarea accidentelor de muncă pe timpul ridicării 

muniţiilor din locurile de cădere, se vor respecta următoarele indicaţii: 

 se va studia cu toată atenţia starea focoaselor şi se va acţiona 

pe cât posibil, pentru blocarea lor; 

 ridicarea se va executa în poziţie orizontală, lent, fără şocuri 

şi fără să se lovească de alte obiecte; 

 muniţiile grele se prind în cârligele mijloacelor de ridicare 

folosind cabluri de oţel, chingi, frânghii textile sau din 

plastic; acestea trebuie să corespundă standardelor în vigoare 

şi vor fi prevăzute cu inele sau alte sisteme de marcare care 

să permită poansonarea lor. 

 Muniţia de aviaţie, minele terestre, proiectilele sau alte categorii 

de muniţii a căror greutate nu depăşeşte 30 kg, se ridică de către un 

singur pirotehnician, prinzându-le cât mai sigur de părţile lor 

constructive. Pentru aceasta, se introduc palmele sub corpul muniţiei, se 

prinde bine cu toate degetele şi se ridică, aducându-se în poziţie 

orizontală.  

 Muniţiile cu greutate cuprinsă între 30 şi 60 kg se ridică de doi 

pirotehnicieni şi se transportă pe targă. 
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 Muniţiile a căror greutate este cuprinsă între 60 – 1000 kg se 

ridică folosind macaraua trepied şi rampa mobilă pentru încărcarea şi 

descărcarea bombelor în / din autovehicule. 

 Pentru ridicarea muniţiilor a căror greutate depăşeşte 1000 kg 

vor fi folosite automacarale, rampe mobile sau alte mijloace tehnice. 

 Muniţiile care au pătruns în pământ sau în diferite construcţii 

vor fi mai întâi dezgropate, respectiv degajate, curăţate de pământ, 

identificate şi apoi ridicate.    

 

 

3.5.2 Transportul muniţiilor 

 

Muniţiile, elementele de muniţii, precum şi materiile explozive 

rămase neexplodate şi găsite pe teren se transportă manual sau în 

vehicule special destinate. 

 Transportul manual se execută cu braţele sau cu targa. 

 Transportul manual se execută pe distanţe mici, în următoarele 

situaţii: 

 în interiorul zonei de asanare, de la locul de depistare până la 

locul de depozitare provizorie sau până la mijlocul de transport; 

 în interiorul poligonului de distrugeri, de la locul de triere şi 

depozitare provizorie până la gropile de distrugeri. 

 Înainte de începerea activităţilor, comandantul subunităţii 

pirotehnice prezintă regulile de securitate şi sănătate în muncă pentru 

fiecare operaţiune în parte şi verifică starea tehnică a materialelor de 

transport (lăzi, tărgi). 

Conducătorul echipei pirotehnice supraveghează în permanenţă 

modul cum se execută operaţiunea de transport. Lăzile folosite în 

operaţiunea de transport manual trebuie prevăzute cu mânere laterale. 

 Greutatea maximă admisă pe care o poate transporta un militar 

nu trebuie să depăşească 30kg. 
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 De reţinut: 
 Pe timpul transportului cu braţele sunt interzise următoarele 

procedee: 

 transportul  târâş, rostogolirea, lovirea, aruncarea sau bruscarea 

muniţiilor; 

 transportul pe umăr, la subsuoară sau cu samarele; 

 transportul muniţiilor neexplodate pe timp de furtună, descărcări 

electrice şi ploi torenţiale; 

 transportul muniţiei necunoscute; 

 transportul muniţiei în ambalaje deteriorate sau în mijloace de 

transport improvizate; 

 transportul muniţiilor de calibru mic (≤ 40 mm) sau al 

focoaselor fără ambalaje speciale. 

  

 Pentru transportul manual al muniţiei se pot folosi tărgi 

prevăzute cu margini, de dimensiuni conform figurii 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 
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 Muniţia se aşează pe targă în poziţie orizontală, având axul 

longitudinal orientat perpendicular pe direcţia de deplasare. 

 

 Atenţie: Obligatoriu, muniţia se aşează pe un strat de nisip 

umed, care să nu-i permită rostogolirea sau deplasarea axială. Este 

interzis a se transporta pe targă muniţia în grămadă sau pe mai 

multe rânduri. 

 

 Pe timpul transportului, targa se menţine în poziţie orizontală şi 

se poartă fără smucituri.  

 Încărcătura maximă admisă pe care o pot transporta doi 

pirotehnicieni, pe targă sau în ladă, nu trebuie să depăşească 60 kg. 

 În locul de executare a operaţiunilor de transport şi la 

autovehiculele de transport muniţii rămase neexplodate, se vor afişa, în 

mod obligatoriu, regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Pe distanţe mari, de la zona de asanare până la poligonul de 

distrugeri, muniţia este transportată cu ajutorul autovehiculelor. 

 

 De reţinut: 

 Muniţiile neexplodate nu se transportă în vagoane pe calea ferată, 

avioane, elicoptere, sănii sau samare. 

 

 Autovehiculele destinate transportului de muniţii trebuie să fie 

supuse unei minuţioase verificări tehnice.  

 Muniţia rezultată din asanări se încarcă în mijlocul de transport, 

astfel: 

 pe platforma autovehicolului se pune un strat de nisip umed, 

gros de circa 10 cm peste care se aşează proiectilele, lăsând între 

ele un spaţiu de 5-10 cm. Spaţiul dintre proiectile se 

completează cu nisip umed; 

 bombele de avion şi proiectilele se asigură contra rostogolirii cu 

pene de lemn sau juguri special construite; 
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 axul longitudinal al proiectilelor sau bombelor trebuie să fie 

perpendicular pe direcţia de înaintare a autovehiculului; 

 focoasele sau alte elemente de muniţie se aşează în lăzi cu nisip 

umed, în aşa fel încât să nu se lovească între ele. 

 Ambalajele vor fi bine fixate pe platforma autovehiculului să nu 

se mişte.  

 Muniţia incendiară rămasă neexplodată se transportă separat 

într-o ladă specială din material ignifug, având dedesubt şi deasupra un 

strat de nisip umed gros de 30 cm. 

  

 

 

3.6 Depozitarea muniţiilor provenite din  asanări 

  

 Muniţia rezultată din asanări se păstrează temporar, până la 

distrugere,  în depozite destinate în acest scop. 

 Depozitele se amplasează în locuri care să asigure distanţă de 

siguranţă, de minim 200 m, faţă de zonele populate, alte depozite de 

materiale, linii de transport energie electrică şi conducte de petrol sau 

gaze. 

Terenul pe care se construieşte depozitul trebuie să fie tare, fără 

pietriş şi să nu permită acumularea apei pluviale sau din pânza freatică. 

 La intrarea în depozit nu se admit trepte. Eventualele denivelări 

trebuie să fie amenajate cu pante constante, de maxim 20 %. 

 Pereţii depozitelor se confecţionează din prefabricate de beton, 

bârne de lemn sau scânduri, iar pardoseala să fie rezistentă şi protejată 

împotriva infiltraţiilor de apă sau a diferitelor substanţe. Depozitele vor 

fi prevăzute cu cel puţin o fereastră sau orificii pentru aerisire, iar în 

interior se va asigura un climat cu umiditate relativă sub 80 % şi 

temperatură sub +30
0 
C. 

 Aerisirea este interzisă: pe timp de ceaţă, ploaie, ninsoare sau 

furtună; când umiditatea relativă a aerului din exterior este mai mare de 

80%; pe timp de vânt cu viteza mai mare de 7 m/s; când temperatura 
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aerului din exterior este mai mare de +30
0
C sau mai mică de -10

0
C. În 

aceste situaţii se evită scoaterea sau introducerea muniţiilor neexplodate 

din/în depozit, precum şi executarea altor lucrări ce necesită 

deschiderea uşilor depozitului. 

 Depozitele de muniţii vor fi prevăzute cu instalaţii de 

paratrăsnete. Paratrăsnetele trebuie executate astfel încât să asigure o 

protecţie completă împotriva descărcărilor direct din atmosferă şi a 

acţiunilor secundare ale acestora prin influenţă electrostatică sau 

inducţie electromagnetică. 

Acoperişul depozitelor nu va fi prevăzut cu pod şi va fi 

confecţionat din materiale neinflamabile. 

 În depozite nu este permis iluminatul electric sau încălzirea 

artificială. Se pot utiliza numai lămpi antiex. 

Depozitele se dotează cu: 

a) termometru şi higrometru pentru citirea zilnică a temperaturii 

şi umidităţii; 

b) materiale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (în 

exterior); 

c) grilaje metalice la uşi şi ferestre confecţionate din fier cu 

diametrul de minim 10 mm; 

d) documentarul depozitului (pentru evitarea deteriorării poate 

sta la şeful de depozit). 

Accesul în depozitele de muniţie neexplodată este permis numai 

în prezenţa şefului de depozit (gestionarului). În lipsa acestuia, în cazuri 

excepţionale, intrarea în depozit se face în prezenţa unui pirotehnician, 

propus sau acceptat de gestionar, numit prin ordin de zi pe unitate . 

 La intrarea în depozit se verifică starea sigiliilor şi a lacătelor, 

integritatea pereţilor, uşilor, geamurilor şi a grilajelor metalice de la uşi, 

ferestre şi guri de aerisire. Orice deficienţe vor fi raportate imediat şi se 

va proceda la inventarierea muniţiilor. 

 Uşile de la depozitul de muniţie se încuie cu zăvor cu lacăt sau 

broască cu cheie şi se sigilează cu sigiliul şefului de depozit. Grilajul 

metalic va fi de asemenea închis cu lacăt. Cheile de la depozit se predau 

şefului subunităţii de pază (similar), în cutie sigilată cu sigiliul  şefului 

de depozit. 
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 În registrul de predare a cheilor se înscrie ora când acestea au 

fost predate (ridicate). Al doilea rând de chei se păstrează în cutie 

sigilată la ofiţerul de serviciu. 

 Numele persoanelor care intră în depozit se înscriu obligatoriu 

în registrul cu evidenţa controalelor.  

 Teritoriul depozitului se curăţă permanent de vegetaţie, 

lăstărişuri, crengi sau alte materiale. 

 În jurul depozitului, în locuri vizibile, de regulă pe căile de acces, 

se pun panouri de avertizare şi interzicere.  

          Toate depozitele de muniţie neexplodată pot fi de tip îngropat, 

semiîngropat sau de suprafaţă prevăzute cu valuri de pământ. Valurile 

de pământ vor fi amenajate conform  figurii nr. 37.     

 
Figura nr. 37 
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Depozitul de muniţie asanată 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura nr.38 

 

Muniţiile rezultate din asanări se păstrează în depozit, astfel: 

a) elementele mărunte de muniţii şi grenadele vor fi aşezate în nisip 

pe un singur rând; 

b) muniţiile de dimensiuni mari se depozitează pe calibre, în stive, cu 

înălţimea de până la 50 cm în cazul muniţiilor fără focoase, iar cele 

cu focoase pe cel mult două rânduri; 

c) proiectilele care prezintă urme uleioase de descompunere a 

explozivului pe corp, la ochiul focosului sau la partea posterioară, 

se vor aşeza în nisip pe un singur rând. 
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4. Distrugerea muniţiilor rezultate din asanarea 
terenurilor 

4.1 Alegerea şi amenajarea poligonului de distrugeri 

 

 

 Muniţiile asanate se distrug în poligoane ale Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi pe terenuri puse la 

dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale. 

 Prin poligon se înţelege o suprafaţă de teren special amenajată şi 

utilată pentru executarea operaţiunilor de distrugere, în condiţii de 

siguranţă (figura nr.39). 

 

 

Figura nr.39 

 Poligon de distrugeri  

 

Amenajarea terenului destinat pentru distrugeri se face de către 

echipajul de intervenţie pirotehnică, sub supravegherea directă a şefului 

operaţiunilor  de distrugeri. 

 Aprobarea pentru începerea activităţilor de distrugeri a 
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muniţiilor neexplodate se dă de către şeful lucrărilor de distrugere. 

Primirea, distribuirea şi scăderea din evidenţă a mijloacelor de 

iniţiere şi a materiilor explozive cu care se execută distrugerea 

muniţiilor neexplodate se face conform reglementărilor în vigoare. 

Suprafeţele de teren destinate executării operaţiunilor de 

distrugeri  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) distanţa faţă de localităţi, obiective militare, centre industriale, 

termocentrale, uzine electrice, instalaţii speciale să fie de cel puţin 

6 km; 

b) distanţa faţă de case izolate, căi ferate, ape navigabile, linii 

telefonice şi de transport a energiei electrice, conducte de gaz 

metan, apă sau produse petroliere, instalaţii de irigaţii, drumuri 

publice să fie de cel puţin 4 km; pentru distrugerea muniţiilor a 

căror încărcătură explozivă este de 10-60 kg, distanţele de mai sus 

se reduc la jumătate, iar pentru cele a căror încărcătură explozivă 

este sub 10 kg, distanţele vor fi de minim 1 km; terenul pe care 

urmează să se execute lucrările de distrugere a muniţiilor rămase 

neexplodate  trebuie să aibă o suprafaţă de 0,2 - 0,3 km
2
; 

c) la distanţa de minim 300 metri de poligonul de distrugeri nu trebuie 

să se găsească păduri, culturi cerealiere, plante industriale sau alte 

vegetaţii care ar putea fi incendiate în urma exploziilor;  

d) caracterul general al terenului să fie pe cât posibil cu un sol tare, 

argilos, fără pietriş şi infiltraţii de apă; 

e) să aibă legătură cu drumurile publice, prin drumuri bătătorite, fără 

gropi, fără pante mari, astfel ca accesul autovehiculelor să se facă 

uşor; 

f) întreaga suprafaţă de teren trebuie să fie necultivată (de regulă 

izlazuri), fără drumuri de largă circulaţie, curăţată de iarbă, tufişuri 

sau altă vegetaţie care ar putea fi incendiată în timpul lucrărilor de 

distrugeri. 

 În poligonul de distrugeri se execută următoarele amenajări: 

a) adăpost (în poligoanele din administrarea M.A.I sau M.Ap.N) sau 

punct de dare a focului pentru personalul care conduce şi execută 

operaţiunile de distrugeri; acesta se execută la o distanţă de minim 

500 m faţă de gropile de distrugeri, în  funcţie de cantitatea de 
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exploziv ce formează încărcătura de luptă a muniţiei care urmează 

a fi distrusă; distanţa minimă corespunde încărcăturilor maxime de 

60 kg exploziv; ea va fi mărită  spre limita superioară în cazul în 

care în gropile de distrugeri sunt încărcături explozive mai mari 

(bombe de aviaţie);  

b) subdepozit pentru depozitarea provizorie a explozivilor folosiţi în 

lucrările de distrugeri, la 50 m lateral de adăpostul pentru 

personalul  pirotehnic;  

c) subdepozit pentru depozitarea provizorie a mijloacelor de dare a 

focului, la 50 m lateral de adăpostul pentru personalul pirotehnic, 

în partea opusă adăpostului pentru explozivi; 

d) instalarea cablului dublu conductor, pentru declanşarea exploziilor; 

e) la fiecare loc de muncă se vor planta panouri specifice fiecărei 

lucrări (numai în poligoanele permanente ale M.A.I. şi M.Ap.N.); 

f) gropi de distrugere a muniţiilor  se execută în partea opusă locului 

de amplasare a adăpostului; pentru distrugerea muniţiei de artilerie  

şi de infanterie rezultată din asanări, se execută gropi de formele şi 

dimensiunile indicate în figura nr. 40; 

g) loc pentru trierea muniţiilor provenite din asanări - se amenajează 

la o distanţă de 50 m faţă de gropile de distrugere; în poligonul de 

distrugeri se aduce numai muniţia ce urmează a fi distrusă în ziua 

respectivă; 

h) plajă de distrugere prin ardere, de formă circulară, cu diametrul de 

circa 20 m, curăţată de iarbă şi împrejmuită cu şanţ de 0,25 m 

adâncime şi de 0,50 metri lăţime, destinată distrugerii muniţiilor 

incendiare, pulberilor şi a diferitelor elemente de muniţii provenite 

din asanări; 

i) pe căile de acces spre poligon, la distanţa de 1000 m faţă de 

perimetrul poligonului, se plantează, în locuri vizibile, panouri de 

semnalizare unde nu există punct de pază. 
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Figura nr. 40 

 Groapă pentru distrus muniţie de artilerie şi infanterie. 

 

Pentru bombele de aviaţie se execută gropi de formă 

dreptunghiulară sau pătrată  cu  adâncimi de 2-4 m, în funcţie de 

calibrul şi numărul bombelor (figura nr. 41). Distanţa dintre două gropi  

trebuie să fie de minimum 20 m şi va fi mărită funcţie de cantitatea de 

muniţii ce urmează a fi distrusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 41 

 Groapă pentru distrus muniţie de aviaţie. 

1 - încărcătură explozivă; 2 - capsă detonantă electrică (pirotehnică);  

3 - bombă de aviaţie. 
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 În jurul poligonului, la o distanţă de cel puţin 500 m de 

perimetrul poligonului, se instalează posturi de pază care vor interzice 

accesul persoanelor, vehiculelor sau animalelor către zona periculoasă. 

 Personalul din pază va verifica întreaga zonă şi va evacua 

populaţia sau animalele din zona periculoasă. Pe timpul pazei, aceştia 

vor ţine legătura cu şeful lucrărilor de asanare prin staţii radio, prin 

semnale uşor de recunoscut. 

 În locurile care prezintă pericol de incendiu (păduri, culturi 

agricole, materiale inflamabile) nu se vor folosi cartuşe de semnalizare. 

 Înainte de trimiterea personalului în pază, şeful lucrărilor de 

distrugeri va face instruirea acestora, precizându-le modul de ţinere a 

legăturii şi semnalele folosite pe timpul executării lucrărilor de 

distrugeri. 

 Locul fiecărui personal din pază va fi recunoscut şi stabilit de 

către şeful operaţiunilor de distrugeri. 

Când se apreciază că personalul din pază poate fi în pericol, se 

vor amenaja adăposturi de protecţie. 

 Distrugerea muniţiilor rezultate din asanări, se execută prin 

explozie, prin ardere sau prin dezmembrare-ardere. Procedeul de 

distrugere se stabileşte de către şeful lucrărilor de distrugeri. 

 

 Atenţie:  

 Distrugerea muniţiilor neexplodate în poligoane se execută 

numai pe timp de zi, în condiţii de vizibilitate. 

 

Prin explozie se distrug, de regulă, toate categoriile de muniţii 

care au încărcătura de luptă formată din substanţe explozive, explozivii 

sau diverse alte materii explozive care au intrat în descompunere şi nu 

mai prezintă siguranţă la manipulare. 

 Prin ardere se distrug toate categoriile de muniţii care au 

încărcătura de luptă formată din substanţe incendiare (mai puţin 

proiectilele incendiare cu focos şi/sau încărcătură explozivă), pulberile 

cu sau fără fum, precum şi diverse produse pirotehnice. 
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 Metoda de distrugere prin dezmembrare-ardere se foloseşte 

atunci când situaţia impune dezmembrarea prealabilă a muniţiei şi, 

ulterior, arderea explozivilor şi a elementelor rezultate. 

 

4.2 Distrugerea muniţiilor rezultate din asanări prin  
explozie         

4.2.1 Distrugerea muniţiei de artilerie 

 

 Muniţia de artilerie ce urmează a fi distrusă, este mai întâi triată 

şi apoi transportată la gropile de distrugeri. 

 La lucrările de pregătire şi executare a distrugerilor participă 

numai un număr strict limitat de pirotehnicieni, sub supravegherea 

directă a şefului operaţiunilor de distrugeri.  

 Distrugerea muniţiilor şi elementelor de muniţii de artilerie  se 

face în gropi de distrugere de forma şi dimensiunile arătate în figura nr. 

34. 

 În degajarea de formă cilindrică executată în partea posterioară a 

gropii se introduc focoasele, dispozitivele de aprindere, muniţiile 

mărunte şi, în special, elementele de muniţii foarte sensibile. 

 Pământul rezultat din executarea gropii se depozitează în jurul 

gropii, lăsând o porţiune liberă pentru acces. 

 Muniţia ce urmează a fi distrusă se transportă cu braţele sau cu 

targa şi se aşează lângă groapă, la o distanţă de 50 cm, în partea opusă 

locului de depozitare a pământului. 

 În cazul în care, datorită cantităţii mari de muniţie ce urmează a 

fi distrusă, sunt necesare mai multe gropi, atunci ele se vor amplasa la o 

distanţă de circa 20 m una de alta. În acest caz, şeful lucrărilor de 

distrugeri face trierea şi repartiţia muniţiilor pentru fiecare groapă de 

distrugeri. 

 Cantitatea maxima de exploziv pentru fiecare groapă nu va 

depăşi 100 kg. echivalent trotil. 
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 Introducerea muniţiilor în gropi se va face bucată cu bucată sau 

în lăzi pentru muniţia de calibru mic. Operaţiunea se execută de către 2 

pirotehnicieni, unul găsindu-se în groapă iar celălalt în afara ei. 

 Pentru distrugere, muniţiile se aşează în groapa de distrugeri pe 

mai multe rânduri succesive, radial (cu focoasele spre centrul gropii) 

sau unele peste altele (un rând cu ogiva într-o parte iar un rând cu ogiva 

în cealaltă parte), conform figurii nr. 36. 

 Indiferent de felul cum sunt aşezate, în vederea asigurării unei 

distrugeri totale a muniţiilor introduse în groapa de distrugere, 

proiectilele perforante se vor intercala cu proiectilele explozive,  astfel: 

a) primul rând de proiectile, de la fundul gropii, va fi alcătuit din 

proiectile explozive; 

b) al doilea rând de proiectile va fi alcătuit din proiectile 

perforante intercalate cu proiectile explozive (un proiectil 

exploziv şi unul perforant); 

c) al treilea rând va fi format numai din proiectile explozive. 

 În continuare, lucrarea se repetă până ce sunt introduse toate 

proiectilele repartizate la groapa respectivă. 

 Pe timpul aşezării muniţiilor în gropi se va urmări ca între 

proiectile să nu rămână spaţii libere; dacă totuşi vor fi asemenea spaţii, 

în ele vor fi introduse grenade, proiectile de calibru mic, elemente de 

muniţii încărcate (teci detonante, detonatori suplimentari). 

 Ultimul rând de proiectile va fi format, în mod obligatoriu, din 

proiectile explozive  de calibrul cel mai mare.  

 După ce muniţiile au fost introduse în groapă, peste ultimul rând 

se aşează încărcătura activă de exploziv. 

 Peste ultimul rând de proiectile şi peste încărcătura activă se 

aşează un rând de brazde de pământ, cu iarba în sus (în caz de rateu, 

acest rând de brazde constituie un indiciu până unde se poate săpa în 

siguranţă, pentru a verifica cauza rateului), după care restul gropii se 

astupă cu pământ mărunt până la suprafaţa terenului, pentru a se realiza 

burajul.  

Pe timpul introducerii pământului în groapa de distrugere, 

ramurile fitilului de amorsare (fitilului detonant) se vor ţine lipite de 

peretele gropii. 
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Atenţie:  

Este interzis ca pământul cu care s-a completat groapa să fie 

presat cu picioarele sau alte mijloace de tasare. 

  

 Încărcătura activă constă din unul sau mai multe calupuri de 

exploziv, de regulă trotil, care se aşează peste ultimul rând de muniţii, 

în aşa fel ca suprafaţa de contact dintre încărcătura de exploziv şi 

muniţia ce urmează a fi distrusă să fie cât mai mare. 

 Pentru ca încărcăturile active să nu se deplaseze de pe 

proiectilele respective sau să se împrăştie prin groapă, acestea se vor 

fixa pe muniţie cu pământ umezit sau legate cu  sfoară, leucoplast sau 

bandă adezivă, în aşa fel încât majoritatea lor să se afle în contact cu 

muniţia de distrus, iar calupul cu capsa detonantă să fie în mijlocul 

încărcăturii active. 

 Încărcăturile active vor fi aşezate şi fixate pe muniţii în locul 

unde acestea au pereţii cei mai subţiri. 

 Este interzisă aşezarea încărcăturilor active peste tuburile de la 

muniţia acuplată sau pe camera reactivă, în cazul muniţiei reactive. 

 Imediat după aşezarea încărcăturilor active, se introduc amorsele. 

 

 De reţinut: 
  Pentru distrugerea în gropi a muniţie de artilerie, loviturilor de 

aruncător, grenadelor de mână şi celor antitanc etc., cantitatea de 

exploziv va fi de 50% din încărcătura explozivă a muniţiei introduse în 

groapă, conform Tabelului nr. 6. , cu excepţia proiectilelor antitanc, 

perforante şi ruptură de beton. Pentru aceste muniţii, calculul cantităţii 

de exploziv necesară se va face conform notei de la subsolul acestuia 
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TABELUL nr. 6 

TABEL  

CU CATEGORIILE DE MUNIŢIE ŞI CANTITATEA DE 

ÎNCĂRCĂTURĂ EXPLOZIVĂ 

 
Nr.  
Crt. 

CATEGORII DE MUNIŢIE 
GREUTATEA ÎNCĂRCĂTURII 

DE EXPLOZIE (KG.)                      

1 GRENADĂ DE MÂNĂ OFENSIVĂ 0,120 

2  GRENADĂ DE MÂNĂ DEFENSIVĂ 0,060 

3 GRENADĂ DE MÂNĂ ANTITANC 0,760 

4 LOVITURĂ CU GRENADĂ ANTITANC PG 2 0,470 

5  LOVITURĂ CU GRENADĂ ANTITANC PG 7 0,388 

6 LOVITURĂ CU GRENADĂ ANTITANC PG 9 0,322 

7 BOMBĂ ARUNCĂTOR cal-240 mm 31,90 

8 BOMBĂ ARUNCĂTOR cal-160 mm 9,200 

9 BOMBĂ ARUNCĂTOR cal-120 mm 4,000 

10 BOMBĂ ARUNCĂTOR cal-82 mm 0,545 

11 BOMBĂ ARUNCĂTOR cal-60 mm 0,160 

12 PROIECTIL EXPLOZIV -TRASOR cal.20 mm 0,004 

13 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal. 20 mm 0,002 

14 PROIECTIL EXPLOZIV cal.25 mm 0,021 

15 PROIECTIL EXPLOZIV -TRASOR cal.25 mm 0,018 

16 PROIECTIL EXPLOZIV -TRASOR cal.30 mm 0,017 

17 PROIECTIL EXPLOZIV -TRASOR cal.37 mm 0,034 

18 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal. 37 mm 0,011 

19 PROIECTIL EXPLOZIV cal.45 mm 0,118 

20 PROIECTIL PERFORANT cal.45 mm 0,011 

21 PROIECTIL EXPLOZIV cal.47 mm 0,190 

22 PROIECTIL PERFORANT cal.47 mm 0,015 

23 PROIECTIL EXPLOZIV cal.57 mm 0,220 

24 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal.57 mm 0,018 

25 PROIECTIL EXPLOZIV cal.75 mm 0,800 

26 PROIECTIL PERFORANT cal. 75 mm 0,040 

27 PROIECTIL EXPLOZIV cal.76 mm 0,640 

28 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal.76 mm 0,155 

29 PROIECTIL ŞRAPNEL cal. 76 mm 0,085 

30 PROIECTIL CUMULATIV CU M.L.R. Cal.76 mm 0,300 

31 PROIECTIL EXPLOZIV cal.85 mm 0,725 

32 PROIECTIL PERFORANT cal. 85 mm 0,050 

33 PROIECTIL CUMULATIV CU M.L.R. Cal. 85mm 0,970 

34 PROIECTIL EXPLOZIV cal.100 mm 2,100 

35 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal.100mm 0,160 
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Nr.  
Crt. 

CATEGORII DE MUNIŢIE 
GREUTATEA ÎNCĂRCĂTURII 

DE EXPLOZIE (KG.)                      

36 PROIECTIL CUMULATIV CU M.L.R. Cal.10 mm 1,000 

37 PROIECTIL EXPLOZIV cal.105 mm 2,595 

38 PROIECTIL EXPLOZIV cal.122 mm 3,528 

39 PROIECTIL CUMULATIV CU M.L.R.Cal.122mm 2,145 

40 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal.122mm 0,160 

41 PROIECTIL EXPLOZIV cal.125 mm 3,148 

42 PROIECTIL CUMULATIV cal.125 mm 1,624 

43 PROIECTIL EXPLOZIV cal.130 mm 3,600 

44 PROIECTIL EXPLOZIV cal.150 mm 6,400 

45 PROIECTIL EXPLOZIV cal.152 mm 6,860 

46 PROIECTIL CUMULATIV cal.152 mm (M.L.R.) 3,610 

47 PROIECTIL PERFORANT-TRASOR cal.152mm 0,660 

48 
LOVITURĂ REACTIVĂ CU PROIECTIL EXPLOZIV 
cal.122 mm 

6,350 

49 MINA ANTIPERSONAL MAI-2 0,075 

50 MINA ANTIPERSONAL MAI-5 0,200 

51 MINA ANTIPERSONAL MAI-68 0,090 

52 MINA ANTIPERSONAL MAI-75 0,120 

53 MINA ANTITANC MAT-62B 7,200 

54 MINA CUMULATIVA CU CATARF (MD. 71) 5,100 

55 MINA LITORAL ANTIDESANT 10,000 

 

 

NOTĂ: Pentru calculul încărcăturii necesare distrugerii muniţiilor care 

nu se regăsesc în prezentul tabel, cantitatea de exploziv necesară se va 

stabili prin asimilare cu calibrele menţionate, pentru proiectilele 

antitanc, perforante şi ruptură de beton, cantitatea de exploziv se 

calculează în funcţie de calibrele menţionate în tabel, majorate cu 

100%. 

 

 În cazul distrugerilor folosind fitil detonant, lungimea acestuia 

se stabileşte în funcţie de adâncimea gropilor de distrugeri, în aşa fel 
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încât după burarea gropii să rămână în afară (neacoperită cu pământ) o 

bucată de circa 15-20 cm de fitil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 42 

  Groapă de distrugere 

 

Groapa cu muniţii şi încărcătura activă astfel pregătită poartă 

denumirea de „groapă de distrugere“ ( figura nr. 42 ), iar explodarea se 

numeşte izolată.  

Se interzice explodarea simultană a mai multor gropi de 

distrugere. 

 Numărul de gropi care pot exploda pe rând depinde de cantitatea 

de muniţii care trebuie distrusă.  
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 Capetele de fitil detonant ce rămân în afara gropii se fixează, 

prin matisare,  pe una sau două capse detonante electrice care vor avea 

în permanenţă reoforii scurtcircuitaţi. 

După explozie, se deconectează capetele conductorului principal 

de la sursa de curent, se scurtcircuitează capătul cablului conductor 

principal din punctul de dare a focului, se izolează cu bandă izolatoare 

iar explozorul sau cheia explozorului se ridică de către şeful lucrărilor 

de distrugeri, se examinează locul exploziilor, se strâng firele cablului 

secundar şi numai după aceea şeful lucrărilor de asanare permite 

pirotehnicienilor să treacă la lucru pe locul exploziilor. 

 Cauzele neexplodării unei gropi de distrugere folosind sistemul 

pirotehnic de aprindere pot fi: 

a) în timpul operaţiei de burare, fitilele au ieşit din capsă sau 

capsele cu fitil au ieşit din încărcătura activă; 

b) capsele au fost alterate şi nu au iniţiat încărcătura activă; 

c) încărcătura activă a fost insuficientă sau plasată într-un loc 

necorespunzător; 

d) fitilul folosit a avut întreruperi sau a fost umezit; 

e) în terenuri cu umezeală, infiltraţiile de apă au pătruns pe lângă 

capsele incomplet sertizate; 

f) pirotehnicianul nu a aprins fitilul.   

 Cauzele neexplodării muniţiei dintr-o groapă de distrugere 

folosind sistemul electric de aprindere pot fi: 

a) nefuncţionarea explozorului (sursei electrice); 

b) calitatea necorespunzătoare a cablului utilizat; 

c) executarea defectuoasă a legăturilor electrice; 

d) folosirea unor capse electrice defecte; 

e) încărcătura activă insuficientă; 

f) dispunerea greşită a încărcăturii active; 

g) buraj incorect; 

h) ieşirea capsei din încărcătura activă. 

 În caz de rateu se procedează astfel: 

a) întregul efectiv participant la lucrările de asanare rămâne în 

adăpost minim 30 de minute din momentul în care ar fi trebuit să se 

producă explozia; 



 

74 din 101 
 

b) apropierea de gropile de distrugeri este permisă numai şefului 

operaţiunilor de distrugeri, care verifică şi stabileşte cauzele 

nefuncţionării încărcăturilor explozive; 

c) se sistează orice alte lucrări în poligonul de distrugeri; 

d) personalul care asigură paza rămâne la posturi şi interzice 

accesul către poligon; 

e) funcţie de situaţie, şeful operaţiunilor de distrugeri, ajutat de un 

pirotehnician, remediază defecţiunea; 

f) în cazul când rateul se datorează încărcăturii active (capsele 

detonante nu au funcţionat sau explozivul este alterat şi nu se 

amorsează), se trece, cu cea mai mare atenţie, la dezgroparea şi 

dezvelirea muniţiilor; 

g) se pune o nouă încărcătură activă şi se burează din nou groapa 

de distrugere.  

  În cazul unei explozii parţiale, în urma căreia o parte din muniţii 

sunt împrăştiate, se procedează astfel: 

a) în poligon se sistează executarea oricărei lucrări; 

b) se cercetează şi se detectează întreaga suprafaţă de teren; 

c) personalul care asigură paza rămâne la posturi şi interzice 

accesul către zona periculoasă; 

d) muniţia rămasă neexplodată se distruge în locul unde a fost 

descoperită; este interzisă cu desăvârşire mişcarea sau ridicarea 

acesteia de pe loc; 

e) pe timpul distrugerilor, întregul efectiv se adăposteşte; 

f) intrarea şi ieşirea din adăpost se execută la semnalele stabilite de 

şeful lucrărilor de asanare.  

 

 

4.2.2 Distrugerea muniţiei de aviaţie 

 

 

 Pentru distrugerea bombelor de aviaţie se execută gropi de 

forma şi dimensiunile arătate în figura nr.35.  
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 Bombele de aviaţie rămase neexplodate sunt transportate cu 

ajutorul autocamioanelor la poligonul de distrugeri. Ele sunt descărcate 

în apropierea gropilor de distrugeri cu ajutorul rampelor, macaralelor 

sau cu braţele. 

 Introducerea bombelor de calibru mare în gropi se face cu 

ajutorul unei macarale. Legătura între bombă şi cârligul macaralei se 

face cu ajutorul unor cabluri sau frânghii. Cablurile sunt introduse, de 

regulă, prin cârlige de agăţare ce se găsesc pe pereţii exteriori ai 

bombelor. 

Bombele se aşează în gropi în poziţie orizontală.  

În cazul bombelor cu greutate până la 100 kg, într-o groapă pot 

fi introduse 2-3 bucăţi.  

Bombele de aviaţie  de calibre mari se distrug câte una în fiecare 

groapă.  

Bombele incendiare nu se distrug în gropi ci la suprafaţă, pe 

plaja de nisip, prin ardere directă. 

 Distrugerea bombelor de aviaţie se face cu ajutorul unei 

încărcături active stabilite conform Tabelului nr.7.  

Pentru siguranţă în funcţionare, amorsarea încărcăturii explozive 

se face obligatoriu cu ajutorul a 2-3 capse detonante pirotehnice sau  

capse detonante electrice. 

 Capsele detonante pirotehnice sau electrice se introduc separat 

în locaşurile calupurilor de trotil unde sunt fixate prin intermediul 

benzii adezive. Aceste lucrări se execută de către un singur 

pirotehnician, în afara gropilor de distrugeri.  

 Pirotehnicianul care a pregătit încărcătura de distrugere o 

introduce în groapa cu bombele care urmează a fi distruse. 

  Încărcătura de distrugere astfel pregătită se aşează pe corpul 

bombei, se fixează cu pământ umezit (argilă în amestec cu apă) de 

consistenţa plastilinei, după care se burează cu pământ mărunt şi cu 

multă atenţie pentru a nu se smulge capsele din încărcătura explozivă. 
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 De reţinut:  

 În cazul bombelor dezamorsate (de la care s-au extras focoasele 

şi detonatorii) explozivul cu amorsă se poate introduce şi în locaşul 

focosului şi al detonatorului, unde se fixează bine cu humă moale. 

 

 

 După ce încărcăturile active au fost fixate pe corpul bombelor, 

se face burarea gropilor (acoperirea muniţiei). Pentru burare se va folosi 

întreaga cantitate de pământ rezultată din săparea gropilor de distrugeri. 

 Pe timpul introducerii pământului în groapa de distrugere, 

ramurile fitilului, respectiv reoforii capselor detonante electrice, se vor 

ţine lipite de peretele gropii. 

 Lungimea fitilului detonant se stabileşte în funcţie de adâncimea 

gropii de distrugere, în aşa fel, ca după burarea gropii, să rămână în 

afară neacoperit de pământ, circa 15-20 cm fitil. 

 Capetele de fitil detonant ce rămân în afara gropii se fixează prin 

matisare pe una sau două capse detonante electrice  care vor avea,  în 

permanenţă, reoforii scurtcircuitaţi. 

 Conectarea capselor detonante electrice la reţeaua de cabluri se 

execută de către şeful operaţiunilor de distrugeri numai după ce întregul 

personal a părăsit poligonul şi se găseşte în siguranţă (adăpostit). 

 Pe timpul lucrărilor de distrugeri folosind sistemul de dare a 

focului pe cale electrică, cheia de armare a explozorului va fi păstrată 

permanent de către şeful operaţiunilor de distrugeri. 

   

 

 

4.3 Distrugerea muniţiilor rezultate din asanări,  prin 
ardere 

4.3.1 Distrugerea prin ardere a muniţiilor de artilerie 

 

Prin ardere, se distrug următoarele categorii de muniţii:  
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a) muniţiile cu încărcătură incendiară, de la care au fost extrase 

focoasele şi tecile detonante şi pentru care, în mod obligatoriu, se va 

ţine seama de natura substanţei incendiare; 

b) pulberile de toate categoriile şi diverse produse pirotehnice.   

 

Atenţie:  

Se interzice delaborarea prin ardere a muniţiilor încărcate cu 

hexogen sau amestecuri pe bază de hexogen şi a bombelor de cal. 81 

mm. de mare capacitate deoarece în timpul arderii se pot produce 

explozii.  

  

 Muniţiile cu încărcătură explozivă ce urmează a fi distruse prin 

ardere se verifică bucată cu bucată pentru a nu avea focoase, detonatori 

suplimentari, teci detonante sau dopuri de protecţie. 

 La verificare, trebuie să se vadă cu uşurinţă explozivul din 

interiorul muniţiei. 

 

 De reţinut:  

 Este interzis să se distrugă prin ardere corpurile de proiectile şi  

bombe care nu au orificiu, pentru a permite scurgerea explozivului topit 

pe timpul încălzirii. 

 Distrugerea se execută pe plaja de ardere, amenajată în interiorul 

poligonului de distrugeri. 

 Pe această plajă se sapă un şanţ lat de 50 cm. şi adânc de 25 cm. 

(o vatră de ardere) în formă de “V”, care să aibă taluzurile înclinate sub 

un unghi de 15
0
-20

0
, aşa cum se vede din figura nr.43. 
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Figura nr. 43 

Delaborarea prin ardere 

 

 După ce proiectilele au fost verificate, acestea se aşează pe două 

rânduri paralele, cu ogivele (proiectilele perforante cu locaşele 

focosului) faţă în faţă.  

Distanţa dintre cele două rânduri de proiectile trebuie să fie 

egală cu lungimea unui proiectil.  

Proiectilele se aşează cu axul înclinat sub un unghi de 15°-20°, 

cu ogiva în partea de jos (la proiectilele perforante cu locaşul focosului 

în partea de jos) pentru a se permite scurgerea explozivului.  

Proiectilele până la cal. 100 mm se aşează pe 4-5 rânduri 

înălţime, iar cele de cal. 100-122 mm pe 1-2 rânduri; proiectilele de cal. 

150 mm şi mai mare se recomandă a fi delaborate bucată cu bucată. 

Pe o vatră de ardere se aşează un număr de proiectile a căror 

încărcătură explozivă să nu depăşească 60 kg în echivalent trotil. 

 La nevoie, în  funcţie de cantitatea de muniţii ce trebuie distrusă, 

se pot amenaja mai multe vetre, arderea muniţiei făcându-se în acelaşi 

timp.  În acest caz, distanţa între vetre trebuie să fie de minim 10 m. 

 După ce proiectilele (bombele) au fost aşezate pe vatră, în 

spaţiul liber dintre proiectile şi peste proiectile se aşează lemne de foc 

(crengi, deşeuri de scândură). 

 Pentru ca focul să se aprindă mai uşor  este recomandat ca 

printre lemne să se introducă lamele de pulbere fără fum sau să se 

toarne 2-3 litri de motorină.    
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Aprinderea focului se face cu ajutorul unei torţe confecţionate 

din cârpă, îmbibată cu motorină şi montată la capătul unui băţ lung de 

2-3 metri. 

 Înainte de aprinderea focului, întregul personal va fi evacuat şi 

adăpostit. 

 Şeful punctului de lucru verifică, încă o dată, plaja de ardere şi 

când constată că au fost luate toate măsurile de siguranţă  aprinde focul 

şi se retrage cât mai repede în adăpost. 

 Supravegherea arderii muniţiilor se face dintr-un adăpost situat 

la distanţa de minim 150 m, cu ajutorul unei oglinzi orientate în direcţia 

vetrei de ardere. 

 Delaborarea se consideră terminată după 4-6 ore de la 

aprinderea focului şi numai după ce s-a terminat arderea lemnelor şi a 

explozivului.  Pentru răcirea carcaselor de proiectile se mai lasă încă 2 

ore, se stropeşte plaja cu multă apă, după care lucrarea se consideră 

încheiată. 

 Carcasele de proiectile  se controlează în interior  pentru a vedea 

dacă explozivul a ars complet. Controlul se face la vedere şi cu ajutorul 

unei sonde metalice.  

 Atunci când se constată că explozivul nu a ars complet, lucrarea 

de ardere se repetă. 

Carcasele de proiectile trecute prin foc sunt curăţate de zgură în 

interior.  

Îndepărtarea zgurei se face cu raclete metalice şi perii de sârmă.  

Fiecare carcasă trebuie să poarte un semn distinct (cu vopsea sau 

poanson)  al persoanei care execută controlul. 

 Corpurile de proiectile complet delaborate se expediază la 

punctul de desfacere a brâielor forţatoare.  

Operaţiunea se execută într-un loc separat, în care trebuie să se 

găsească un banc de lucru cu: menghină, dălţi de diferite dimensiuni, 

ciocane de oţel, chei în formă de furcă. 

 Pentru desfacerea brâielor forţatoare, proiectilele se fixează în 

menghină, iar cu ajutorul ciocanului şi a dălţii se taie brâul forţator şi se 

desprinde la un capăt. 
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  Cu ajutorul cheii în formă de furcă se răsuceşte brâul forţator 

până se scoate complet. 

 Distrugerea muniţiilor prevăzute cu încărcătură incendiară se 

execută pe plaja de ardere din incinta poligonului de distrugeri. 

 Pentru distrugerea acestora se procedează astfel: 

- cantitatea de lemne necesară distrugerii prin ardere  se stabileşte  

în funcţie de numărul şi calibrul muniţiilor incendiare ce 

urmează a fi distruse; 

- carcasele muniţiilor trebuie încălzite până la arderea completă a 

substanţelor incendiare din ele; 

- pe timpul distrugerii muniţiilor incendiare se vor respecta 

aceleaşi măsuri de siguranţă ca şi în cazul distrugerii muniţiilor 

prin ardere sau explozie.  

 

  

4.3.2 Distrugerea prin ardere a muniţiilor de infanterie 
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Cartuşele pentru armamentul de infanterie rezultate din asanarea 

terenurilor se distrug în puncte de lucru organizate în incinta 

poligonului de distrugeri, pe locuri special amenajate. 

 Desertizarea cartuşelor de infanterie se execută manual prin 

introducerea glonţului într-o placă metalică prevăzută cu găuri de 

dimensiunile glonţului şi apăsând lateral. Placa se fixează pe marginea 

mesei de lucru, având o înclinare convenabilă. 

 Dacă se dispune de maşini speciale, desertizarea se va executa 

cu ajutorul acestor acestor maşini. 

În urma dezmembrării cartuşelor rezultă: tuburi cartuş, pulbere cu 

fum sau fără fum şi gloanţe cu care se va proceda astfel: 

a) gloanţele obişnuite se colectează în lăzi (cutii metalice) separate  

care se transportă la punctul de prăjire;  

b) gloanţele speciale (incendiare, trasoare, perforant-incendiare, 

perforant-trasoare şi perforant-incendiar-trasoare) se colectează direct în 

cutii separate  pentru fiecare fel de glonţ; cutiile vor avea apă pentru a 

preveni autoaprinderea gloanţelor; în aceste cutii, gloanţele se 

transportă la punctul de prăjire; 

c) pulberile din tuburi se lasă să cadă, la desertizare, în lăzi cu apă 

(lăzi căptuşite, cutii de tablă, găleţi) care se trimit la plaja de distrugere, 

pe măsură ce s-a umplut ¾ din volumul lăzii, dar nu mai mult de 25 kg. 

de pulbere; lăzile cu apă pentru colectarea pulberii se vor aşeza sub 

placa metalică folosită pentru desertizarea cartuşelor  sau sub maşina de 

desertizat; 

d) tuburile cartuş cu capse, fără pulbere, se colectează în lăzi şi se 

expediază la punctul de prăjire. 

Topirea plumbului din gloanţe, prăjirea gloanţelor speciale şi 

prăjirea capselor din tuburi se execută la punctul de prăjire. 

Prăjirea gloanţelor speciale şi a capselor de la tuburile cartuş se 

execută prin încălzire  în butoaie de tablă, astfel: 

a) într-o groapă circulară, adâncă de 0,50-0,60 m se amenajează un 

postament de cărămidă prevăzut cu un grătar din bare metalice, 

dedesubtul căruia se găseşte vatra pentru foc; 

b) gloanţele speciale sau tuburile (separat fiecare) se pun într-un 

butoi de tablă obişnuită cu fundul găurit (găuri cu diametrul mai mic de 
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6 mm)  care se acoperă cu un capac din tablă; butoiul se aşează apoi pe 

grătarul postamentului şi se aprinde focul; acesta va fi ţinut pe foc până 

ce gloanţele sau tuburile se vor înroşi, după care acestea se vor răsturna 

în tăvi cu apă aşezate pe o platformă situată la 5-10 m de punctul de 

prăjire; grosimea stratului de tuburi în butoi nu va fi mai mare de 15 cm, 

iar pentru gloanţe de 5 cm. 

Pentru uşurinţa manipulării (punerea şi luarea de pe foc), butoiul de 

tablă va fi prevăzut cu două urechi prin care se introduce o bară de fier, 

de capetele căreia pot prinde doi oameni. 

Butoiul golit de gloanţe sau de tuburile prăjite se lasă să se răcească 

(până se poate ţine mâna pe el), după care operaţiunea se repetă ca mai 

sus. Este indicat să se folosească 2-3 butoaie (în timp ce unul se răceşte, 

celălalt se află pe foc). 

Tuburile şi gloanţele trecute prin procesul de prăjire sunt 

considerate desfigurate. 

Topirea plumbului din gloanţe se face într-un butoi cu fundul fără 

găuri, de preferinţă cât mai mic, încălzit la fel ca la prăjirea tuburilor.  

Gloanţele se pun într-un ciur de tablă improvizat (găuri cu diametrul 

mai mic de 6 mm) cu pereţii înalţi de 20-30 cm, care se introduce în 

butoi la distanţa de 5-10 cm de fundul acestuia; plumbul topit se scurge 

pe o gaură practicată la partea de jos a butoiului de tablă şi apoi, pe un 

jgheab metalic, se colectează în forme confecţionate din pământ cu apă 

şi apoi uscate la soare.  

Mărimea formelor va fi astfel încât lingourile de plumb să aibă o 

greutate de 20-25 kg. Cămăşile gloanţelor rămân în ciur şi se scot odată 

cu acesta din butoi, după ce s-a topit şi s-a scurs tot plumbul; pentru 

aceasta, gloanţele se vor amesteca din când în când cu o rangă metalică. 

Pentru introducerea şi scoaterea din butoi, ciurul va fi prevăzut cu o 

toartă. 

Topirea plumbului se va face numai în aer liber şi în locuri unde 

există curenţi de aer (lângă punctul de prăjire). Şeful punctului de lucru 

va folosi pentru topirea plumbului, personalul pirotehnic prin rotaţie. În 

restul timpului, pirotehnicienii vor fi folosiţi la alte lucrări. 

Pulberile rezultate din dezmembrarea cartuşelor de infanterie se 

transportă la  plaja de distrugere prin ardere. 
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Distrugerea pulberilor fără fum şi cu fum se execută pe plajă de 

distrugere unde se amenajează platforme de ardere pe teren tare şi 

neacoperit. Suprafeţele se nivelează, se curăţă de iarbă şi de alte 

materiale inflamabile, iar pulberea se aşează sub formă de releu cu 

următoarele dimensiuni maxime: 

a) lăţime 15 cm. 

b) grosime 3-5 cm, iar în cazul pulberilor cu fum 1-2 cm. 

c) lungime 25- 30 m. 

 Aprinderea se face de la un capăt al releului, contra sensului 

vântului. Elementele provenite din delaborarea muniţiilor de infanterie 

pot fi valorificate ca deşeuri metalice prin operatorii economici de 

specialitate. Acestea vor fi predate pe baza unui buletin de delaborare şi 

a unui proces verbal. 

Terenul destinat amenajării punctului pentru distrus cartuşele de 

infanterie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să se găsească la 200 m depărtare faţă de orice construcţie, 

depozite de materiale inflamabile, clădiri de locuit, culturi cerealiere, 

păduri sau alte plantaţii uşor inflamabile; 

b) pe o rază de 25 m se curăţă de iarbă şi tufişuri, se nivelează şi 

se acoperă cu nisip; 

c) lucrările de distrugere a cartuşelor de infanterie se execută sub 

cerul liber. 

Pe porţiunea de teren destinată executării lucrărilor de distrugere a 

cartuşelor de infanterie se amenajează: 

a) punct pentru desertizat cartuşe; 

b) punct pentru prăjit gloanţe şi tuburi de cartuşe; 

c) plajă pentru ars pulbere. 

Pe timpul executării lucrărilor de distrugeri prin ardere, se vor 

respecta aceleaşi măsuri de siguranţă ca şi în cazul distrugerii muniţiilor 

prin explozie. 

 

DE REŢINUT: cartuşele de infanterie care prezintă o stare avansată 

de degradare şi corodare se distrug conform procedurii aplicate muniţiei 

de artilerie.  
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4.4 Distrugerea muniţiilor pe loc   

            
 Muniţiile necunoscute care au focoasele sau dispozitivele de 

amorsare, muniţiile recent trase (trecute prin gura de foc) neexplodate şi 

care se apreciază că pot exploda în momentul mişcării, precum şi 

grenadele cu mecanismele de siguranţă neextrase sau oxidate, se distrug 

pe loc. 

 

 Atenţie:  
Hotărârea de a distruge pe loc bombele extrem de periculose si 

care nu pot fi mişcate de pe locul unde au fost descoperite se ia după o 

analiză temeinică a situaţiei şi numai în cazul când se constată, cu 

precizie, că bomba descoperită are focoase ce nu pot fi neutralizate. 

  

 La distrugerea pe loc, construcţiile şi instalaţiile din apropiere, 

precum şi alte bunuri materiale se vor proteja prin valuri de pământ sau 

saci cu nisip iar populaţia, animalele, precum şi unele bunuri materiale 

se evacuează până la limita zonei de siguranţă. 

  În figurile următoare sunt prezentate câteva lucrări genistice 

pentru reducerea efectelor exploziilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 44 
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Lucrare genistică pentru reducerea efectului de dislocare a pământului 

şi schijelor la distrugerea unui element de muniţie 

 
Figura nr. 45 

Lucrare genistică pentru reducerea efectelor schijelor şi suflului la  

distrugerea unui element de muniţie dispus la suprafaţa solului 
 

 Pentru reducerea efectelor distructive ale unui element de muniţie 

asupra obiectivelor din zonă şi/sau protejarea acestora se execută o serie 

de lucrări genistice: 

a) protecţia subsolului unei clădiri de efectul undei de şoc prin 

construcţia unei stive din saci de nisip (pământ) cu lăţimea de 3 m la 

bază şi pe toată lăţimea şi înălţimea zidului expus vibraţiei undei de şoc 

(Figura nr. 46); 

b) protecţia unei clădiri de efectele exploziei prin construcţia unui 

zid din saci de pământ (nisip) pentru reducerea efectelor produse de 

suflu, schije, pământ aruncat de explozie (Figura nr. 47); 

c) protecţia unei clădiri şi a anexelor acesteia faţă de efectele 

exploziei prin executarea unui şanţ cu dimensiunile de 0,61 x 1,24 m 

(Figura nr. 48). 
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Figura nr. 46 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 47 
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Figura nr. 48 

 

 
 

 

Pentru distrugerea muniţiilor pe loc se aplică pe acestea o 

încărcătură activă, stabilită conform Tabelului nr. 7  

Tabelul Nr. 7 

cu cantităţile de explozivi necesare confecţionării încărcăturilor active 

folosite la distrugerea muniţiilor rămase neexplodate 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea muniţiilor care se distrug 

 

Cantitatea de 

trotil (kg.) 

Raza de împrăştiere 

posibilă a schijelor. 

1 Proiectil exploziv cal.20-45 mm 0,400 Până la 300 m 

2 Proiectil exploziv cal.57-76 mm 0,700 Până la 500 m 

3 Proiectil exploziv cal.76-105 mm 0,900 Până la 700 m 

4 Proiectil exploziv cal.105-122 mm 1,200 Până la 1000 m 

5 Proiectil exploziv cal.122-152 mm 1,300 Până la 1000 m 

6 Proiectil exploziv cal.peste 152 mm 1,500 Până la 1500 m 

7 Lovitură pentru aruncător cal. până la 82 mm 0,400 Până la 800 m 

8 Lovitură pentru aruncător cal. 120-160 mm 1,300 Până la 1200 m 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea muniţiilor care se distrug 

 

Cantitatea de 

trotil (kg.) 

Raza de împrăştiere 

posibilă a schijelor. 

9 Lovitură pentru aruncător cal.240 mm 1,500 Până la 1500 m 

10 Lovitură cu grenadă antitanc 0,500 Până la 500 m 

11 Bombă de aviaţie brizantă cu greutate până la 2,5 kg 2,000 Până la 500 m 

12 Bombă de aviaţie brizantă cu greutate până la 10 kg 2,700 Până la 500 m 

13 Bombă de aviaţie brizantă cu greutate până la 50 kg 3,700 Până la 850 m 

14 Bombă de aviaţie brizantă cu greutate până la 100 kg 4,700 Până la 1000 m 

15 Bombă de aviaţie antitanc cu greutate până la 2,5 kg 4,000 Până la 500 m 

16 Bombă de aviaţie antitanc cu greutate până la 10 kg 5,000 Până la 500 m 

17 Bombă de aviaţie antitanc cu greutate până la 50 kg 7,000 Până la 850 m 

18 Bombă de aviaţie exploziv-brizantă de 50-100 kg 4,500 Până la 1000 m 

19 Bombă de aviaţie exploziv-brizantă de până la 250 kg 2,500 Până la 1200 m 

20 Bombă de aviaţie explozivă cu greutate până la 100 kg 1,500 Până la 1000 m 

21 Bombă de aviaţie explozivă cu greutate până la 250 kg 1,700 Până la 1200 m 

22 Bombă de aviaţie explozivă cu greutate până la 1000 kg 2,500 Până la 1500 m 

23 Grenadă de mână ofensivă şi defensivă 0,200 Până la 200 m 

24 Mină antiinfanterie nedetectabilă 0,500 Până la 200 m 

25 Mină antiinfanterie metalică cu schije 0,700 Până la 200 m 

26 Mină antitanc metalică 0,600 Până la 200 m 

27 Mină antitanc nedetectabilă 0,500 Până la 200 m 

28 Mină cu destinaţie diferită 0,700 Până la 200 m 

29 Grenadă de mână antitanc 0,500 Până la 200 m 

 

NOTĂ : 

 1. Prin încărcătură activă se înţelege cantitatea de exploziv şi 

mijloacele de iniţiere (capse detonante, fitil), necesare amorsării şi 

distrugerii muniţiilor rezultate din asanări. 

 2. Pentru distrugerea proiectilelor antitanc, perforante şi 

ruptură beton, funcţie de calibrele menţionate în prezentul tabel, 

cantitatea de explozivi se măreşte cu 100%. 
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 3. Pentru distrugerea unor tipuri de muniţii care nu au fost 

specificate în prezentul tabel, cantitatea  de exploziv se va stabili prin 

asimilare cu calibrele menţionate. 

 

 După fixarea încărcăturilor de distrugere, muniţiile vor fi 

acoperite, în funcţie de calibru, cu un strat de pământ gros de 0,50 - 2 m. 

Pe timpul lucrărilor de distrugeri a proiectilelor şi bombelor 

izolate, şeful lucrărilor de asanare va lua măsuri ca persoanele 

neadăpostite  să se găsească la distanţele minime de siguranţă  

prevăzute în tabelul următor:  

 

 

 

Tabelul nr. 8 

 Tabel cu distanţele minime de siguranţă pentru persoane neadăpostite 

PROIECTILE DE ARTILERIE BOMBE DE AVIAŢIE 

Calibru (mm) Distanţa (m) Calibrul (kg) Distanţa (m) 

Până la 88 700 Până la 50 500 

100-122 900 50-250 1000 

130-160 1200 250-500 1500 

peste 160 1500 Peste 500 2000 
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5. MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

5.1 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
executării lucrărilor de asanare 

  

 Pe timpul executării lucrărilor de asanare se vor respecta 

următoarele reguli generale de  securitate şi sănătate în muncă: 

 la locul de muncă să fie o ordine strictă şi să se respecte 

întocmai prevederile prezentelor instrucţiuni; 

 fiecare pirotehnician să cunoască cu precizie operaţiunile pe care 

trebuie să le execute şi succesiunea acestora; 

 pentru fiecare operaţiune se numeşte un şef (conducător) care 

răspunde de organizarea lucrului şi executarea corectă a 

lucrărilor; 

 la lucrările de asanare participă numai personalul strict necesar, 

restul personalului fiind îndepărtat la distanţa de siguranţă; 

 înainte de începerea lucrărilor de asanare, întregul personal 

participant va fi instruit şi verificat asupra operaţiunilor ce 

urmează a fi executate, precum şi în ceea ce priveşte regulile de 

protecţie a muncii; 

 se asanează numai muniţiile a căror construcţie este cunoscută; 

muniţiile necunoscute rămân pe loc şi nu se mişcă, despre 

existenţa lor se raportează şefului de lucrări; 

 muniţia rezultată din lucrările de asanare se depozitează 

provizoriu în depozite, fiind interzis a se arunca în lacuri, ape 

curgătoare sau îngropată în pământ; 

 pe timpul lucrărilor de asanare este obligatorie respectarea 

regulilor de securitate şi sănătate în muncă, fiind interzisă 

încălcarea acestora sub diverse motive;  

 pe timpul lucrului, personalul va fi echipat cu echipament de 

protecţie şi dotat cu materiale de intervenţie;  
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 la lucrările de asanare este interzis iluminatul cu flacără 

deschisă; pentru iluminat vor fi folosite lanternele de buzunar 

sau iluminarea cu ajutorul energiei electrice; 

 este strict interzisă lovirea, mişcarea, ridicarea sau demontarea 

muniţiilor ce se găsesc în zonele de lucru;  

 este interzisă, pe o distanţă de 50 m de locul unde se execută 

lucrări de asanare, utilizarea flăcării deschise; 

 este interzis a se circula în zonele în care nu s-a executat 

asanarea terenului; 

 pe timpul operaţiunilor de cercetare, detectare, dezgropare, 

ridicare şi transportul muniţiilor asanate se îndepărtează din 

zonă orice persoană 

 lucrările de asanare nu se vor executa pe timp de noapte. 

 5.2 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
operaţiunilor de cercetare şi detectare 

  

 Pe timpul executării operaţiunilor de cercetare şi detectare se vor 

respecta următoarele reguli: 

 pirotehnicienii care execută operaţiunile de cercetare şi 

detectare vor fi instruiţi şi verificaţi, în mod practic la faţa 

locului, asupra modului de lucru şi asupra cunoaşterii 

regulilor de securitate şi sănătate în muncă; 

 se cercetează şi se detectează fiecare fâşie de teren marcată  

şi jalonată; 

 deplasarea în teren se execută numai după ce terenul a fost 

verificat vizual, din aproape în aproape, iar locurile şi 

obiectele suspecte sau marcate se ocolesc; 

 folosirea sondei, în operaţiunile de cercetare şi detectare, se 

face numai cu mişcări lente. 

 

 Pe timpul executării operaţiunilor  de cercetare şi detectare se 

interzice: 
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 accesul sau circulaţia oamenilor şi vehiculelor în zonele în 

care se presupune existenţa muniţiilor neexplodate; 

 mişcarea muniţiilor de pe loc; 

 tragerea sârmelor, sforilor sau frânghiilor descoperite cu 

ocazia cercetării terenului; 

 aglomerările de persoane; 

 folosirea focului deschis în zona în care se presupune 

existenţa muniţiilor neexplodate; 

 părăsirea locului de muncă fără aprobare. 

 Se interzice executarea cercetării şi detectării terenurilor 

acoperite cu zăpadă, iarbă mare sau tufişuri.  

 Detectarea terenurilor acoperite cu zăpadă se va executa numai 

după topirea acesteia.  

 Terenurile cu iarbă şi tufişuri vor fi mai întâi asanate la suprafaţă, 

apoi se vor curăţa de iarbă, tufişuri şi, în final, se vor executa 

operaţiunile de detectare. 

 

5.3 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
operaţiunilor de dezgropare 

  

 Pe timpul executării lucrărilor de dezgropare, degajare sau 

dezvelire, se vor lua următoarele măsuri: 

 operaţiunile se execută de către un singur pirotehnician şi 

numai în cazuri cu totul deosebite vor lucra doi pirotehnicieni; 

 pe timpul executării acestor operaţiuni se sistează orice altă 

lucrare şi se îndepărtează la distanţa de siguranţă toate 

persoanele din zona de lucru; 

 pe timpul lucrului se interzice mişcarea sau lovirea muniţiei; 

 se interzic lucrările de săpătură în pământ îngheţat; 

 se interzice folosirea târnăcopului sau răngii, în executarea 

lucrărilor de dezgropare, degajare sau dezvelire; 

 pământul rezultat din săpătură se îndepărtează la distanţă de 
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1 m de marginile gropii; 

 pe timp cu condiţii meteorologice nefavorabile (de exemplu: 

ploaie torenţială, furtună, ninsoare abundentă, descărcări 

electrice, formare de polei) se sistează lucrul; 

 pereţii gropilor se consolidează cu scânduri pentru 

prevenirea surpărilor; 

 înlăturarea cărămizilor, elementelor de construcţii sau a altor 

materiale aflate deasupra muniţiilor sau în imediata apropiere, se 

face bucată cu bucată şi cu  atenţie sporită; 

 lucrările de dezgropare sau degajare se execută manual, fiind 

interzisă folosirea mijloacelor mecanice. 

 

5.4  Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
operaţiunilor de dezamorsare 

 

 Pe timpul operaţiunilor de dezamorsare, se vor respecta 

următoarele reguli: 

 dezamorsarea muniţiei se execută de un singur 

pirotehnician; 

 populaţia şi bunurile materiale din zonă se evacuează până la 

limita de siguranţă; 

 se iau măsuri pentru protejarea construcţiilor şi a celorlalte 

bunuri care nu pot fi evacuate; 

 este interzisă demontarea focoaselor folosind dalta şi 

ciocanul; 

 operaţiunile  de dezamorsare se execută cu mişcări lente şi 

fără şocuri; 

 focoasele extrase de la muniţii se transportă de un singur 

pirotehnician, în poziţie orizontală şi se păstrează, până la 

distrugerea lor totală, în locuri izolate şi păzite; 

 în operaţiunile de dezamorsare se folosesc scule, unelte, 

dispozitive şi aparate destinate în acest scop; este interzis să se 
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folosească scule şi unelte improvizate.   

5.5 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
operaţiunilor de ridicare a muniţiilor asanate 

  

 Pe timpul executării operaţiunilor de ridicare, se vor respecta 

următoarele reguli: 

 muniţia se manipulează în poziţie orizontală; 

 se interzice răsturnarea, trântirea sau lovirea muniţiei;  

 desprinderea de sol a muniţiei şi transportul ei până la mijlocul 

de transport se face cu mişcări lente; 

 în zona în care se ridică muniţia nu este permis accesul sau 

staţionarea persoanelor care nu participă la această lucrare; 

 înainte de ridicare, şeful lucrărilor de asanare verifică starea 

cablurilor şi frânghiilor de legătură, precum şi modul cum s-au 

executat legăturile; 

 se interzice ridicarea de pe loc a muniţiilor pătrunse parţial în 

pământ şi îngropate sau blocate de diferite materiale; 

 nu se admit niciun fel de improvizaţii pentru asigurarea muniţiei 

în dispozitivele de prindere; 

 se interzice ridicarea muniţiilor prin prinderea de focoase. 

  

 5.6 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
transportului muniţiilor asanate 

5.6.1 Cu braţele 

Se interzic:   

 transportul prin târâre, rostogolire, lovire sau aruncare a 

muniţiilor; 

 transportul pe umăr, sub braţ sau cu samarele; 
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 transportul muniţiilor neexplodate pe timp cu condiţii 

meteorologice nefavorabile; 

 transportul mai multor proiectile în vrac; 

 transportul muniţiei necunoscute; 

 transportul muniţiei în ambalaje deteriorate sau în mijloace de 

transport improvizate; 

 transportul muniţiei de calibru mic sau al focoaselor fără 

ambalaje speciale. 

5.6.2 Cu mijloace auto 

Se interzic: 

 transportul muniţiilor la un loc cu alte materiale; 

 staţionarea pe timpul descărcărilor electrice, în păduri, lângă 

copaci izolaţi sau în apropierea construcţiilor înalte; 

 focul deschis în/lângă autovehiculele încărcate cu muniţie sau la 

o distanţă mai mică de 25 m de acestea; 

 transportul de persoane pe platforma autovehiculului împreună 

cu muniţiile transportate; 

 transportul muniţiilor fără însoţitor de specialitate; 

 depăşirea vitezei de 50 km/oră; 

 schimbarea locului muniţiilor pe timpul transportului; 

 transportul muniţiilor neambalate sau care nu sunt asigurate 

contra  rostogolirii; 

 circulaţia pe drumuri greu practicabile, alunecoase, cu denivelări 

sau în condiţii meteo nefavorabile; 

 transportul muniţiilor asanate cu mijloace auto în coloană; 

 alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor încărcate cu muniţii 

neexplodate sau transvazarea combustibilului din rezervoare; 

 tractarea cu autovehiculele încărcate cu muniţie a altor mijloace 

(bucătării rulante, remorci, grupuri electrogene sau alte 

autovehicule). 

 Fiecare autovehicul care transportă muniţie neexplodată este 

însoţit de un pirotehnician numit prin ordin de zi pe unitate ca şef al 

mijlocului de transport. 
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 La fiecare autovehicul trebuie să existe extrase din instrucţiunile 

privind regulile de securitate şi sănătate în muncă pe timpul 

transportului muniţiilor rezultate din asanări, precum şi obligaţiile şi 

îndatoririle conducătorului auto şi ale însoţitorului. 

 Pentru  transportul muniţiilor neexplodate în vederea distrugerii, 

se vor lua următoarele măsuri: 

 autovehiculul ce transportă muniţie provenită din asanări este 

însoţit de un antemergător din structurile M.A.I. prevăzut cu 

mijloace de semnalizare acustice şi luminoase; distanţa între 

autovehicule pe timpul deplasării sau staţionării este de cel puţin 

50  100 m; 

 itinerarele de deplasare se stabilesc pe cât posibil,  în afara 

centrelor populate, şoselelor aglomerate, evitându-se, de regulă, 

zilele de sărbătoare sau ajunul acestora; 

 staţionarea autovehiculului ce transportă muniţie asanată este 

permisă numai în afara părţii carosabile sau pe drumuri (şosele)  

laterale;  

 la fiecare 60 de minute se efectuează opriri pentru verificarea 

muniţiei pe timpul transportului, precum şi a stării tehnice a 

autovehiculului; 

 autovehiculele încărcate cu muniţii şi rămase în pană nu se 

remorchează; pentru continuarea transportului se solicită alte 

autovehicule procedându-se la descărcarea şi încărcarea 

muniţiei; maşinile rămase în pană vor  fi scoase de pe partea 

carosabilă a şoselei şi vor fi supravegheate de însoţitor. 

 

 5.7 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
depozitării muniţiilor asanate 

 

 La depozitarea muniţiilor asanate, se vor lua următoarele 

măsuri: 

 se interzice depozitarea muniţiilor sub acţiunea directă a razelor 
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solare; 

 se interzice intrarea cu foc deschis în locul de depozitare a 

muniţiilor; 

 zilnic se va face aerisirea depozitului prin deschiderea uşii şi 

ferestrelor; 

 în cazul în care la deschiderea depozitului este semnalat vreun 

miros specific, intrarea se va face numai cu masca contra gazelor. 

 

 5.8 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 
lucrărilor de distrugere 

 5.8.1 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 

distrugerii muniţiilor asanate folosind sistemul de aprindere 

pirotehnic 

 

 a) Pe timpul distrugerii muniţiilor folosind sistemul de iniţiere 

pirotehnic se vor respecta următoarele reguli: 

 controlarea vitezei de ardere a fitilului de amorsare, la primirea 

acestuia ; 

 asigurarea unei evidenţe stricte a materiilor explozive şi a 

mijloacelor de iniţiere, iar distribuţia acestora pentru confecţionarea 

amorselor se face înainte de introducerea în calupul de exploziv; 

 asigurarea evidenţei încărcăturilor care au explodat pentru a se 

stabili dacă sunt rateuri; 

 permiterea accesului la încărcăturile neexplodate (rateuri)  

numai şefului lucrărilor de distrugeri, după cel puţin 30 minute din 

momentul în care ar fi trebuit să se producă explozia; pe timpul 

apropierii de încărcăturile care nu au explodat se urmăreşte dacă 

fitilul de amorsare sau chiar încărcăturile respective prezintă indicii 

de ardere; 

 repartizarea pentru aprindere a unei singure amorse pentru un 

pirotehnician când încărcăturile se aprind cu ajutorul amorselor;  
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 la comanda “PREGĂTIŢI”, pirotehnicienii se apropie de 

încărcături şi le pregătesc pentru aprindere; 

 aprinderea se face la comanda “FOC”, sau potrivit celor stabilite 

de şeful lucrărilor de asanare; 

 retragerea pirotehnicienilor numiţi pentru aprinderea amorselor 

se execută la comanda “ RETRAGEREA”, chiar şi a celor care 

eventual nu au reuşit să aprindă amorsele; 

 

NOTĂ 1: 

 Momentul când trebuie să se dea comanda “RETRAGEREA” 

se stabileşte de către şeful lucrărilor de asanare, cronometrând timpul 

de la aprindere, sau atunci când se termină arderea bucăţii de control  

a  fitilului de  amorsare aprins de  şeful lucrărilor, în momentul când  

s-a dat comanda “FOC”; lungimea fitilului de amorsare-control 

(martor) trebuie să fie mai mică decât lungimea fitilului de amorsare 

al amorsei din încărcături cu un număr de centimetri egal cu 

numărul de  secunde  necesare pentru retragerea oamenilor la 

distanţa de siguranţă sau în adăpost. 

 

NOTĂ 2: 

Pirotehnicianul care aprinde amorsa individual (când nu este 

constituită o echipă pentru aprinderea amorselor în acelaşi timp), 

după ce a aprins fitilul amorsei şi s-a convins că el arde, raportează 

cu voce tare “ARDE” şi se retrage imediat la distanţa de siguranţă 

sau în adăpost. 

 reaprinderea unui fitil de amorsare stins sau care nu a ars până la 

capăt  este interzisă. 

  

 b) Pe timpul distrugerii muniţiilor folosind fitilul detonant, 

trebuie respectate următoarele reguli: 

 păstrarea la umbră a fitilului detonant, atât pe timpul lucrărilor 

pregătitoare, cât şi după realizarea dispozitivului de aprindere; 

 accesul la încărcăturile de distrugere pentru iniţierea cărora s-a 

folosit fitilul detonant şi care nu au funcţionat este permis numai 
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şefului lucrărilor de distrugeri şi numai după cel puţin 30 minute din 

momentul în care ar fi trebuit să se producă explozia; pe timpul 

apropierii de încărcăturile care n-au explodat, se va urmări dacă 

fitilul detonant sau chiar încărcăturile explozive nu prezintă indicii 

de ardere; 

 când se provoacă explozia unui grup de încărcături legate cu fitil 

detonant şi nu s-a putut stabili dacă au explodat toate încărcăturile, 

verificarea rezultatelor se face de către şeful lucrărilor de distrugeri 

la cel puţin 30 minute după explozie, în timpul apropierii de locul 

exploziei respectându-se regulile arătate mai sus. 

 5.8.2 Măsuri de siguranţă care se iau pe timpul 

distrugerii muniţiilor asanate folosind sistemul de iniţiere 

electric 

 Pe timpul distrugerii muniţiilor folosind sistemul de iniţiere 

electric  se vor respecta următoarele reguli: 

 capsele electrice se introduc în încărcăturile explozive cu puţin 

timp înainte de declanşarea exploziei, la ordinul şefului lucrărilor de 

asanare, dar numai după retragerea pirotehnicienilor care nu sunt 

angajaţi în executarea acestei operaţiuni; 

 reoforii capselor electrice se ţin tot timpul legaţi în scurtcircuit; 

 cablul principal nu se va conecta la sursa de curent înainte de 

terminarea introducerii capselor electrice în încărcături şi retragerea 

întregului personal în adăpost; 

 toate dispozitivele electrice se protejează contra descărcărilor 

electrice din atmosferă; 

 în cazul apariţiei furtunilor sau descărcărilor electrice, lucrările 

de distrugeri cu ajutorul dispozitivelor electrice se întrerup imediat, 

conductorii electrici se deconectează de la sursa de curent şi întregul 

personal se retrage în adăposturi;  

 capetele cablurilor electrice vor fi scurtcircuitate permanent şi 

izolate; 

 conectarea capselor electrice la cablurile secundare se face 

personal de şeful lucrărilor de distrugeri numai după ce în poligonul 
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de distrugeri nu se mai găseşte nimeni,  tot personalul fiind 

adăpostit; 

 cablurile dispozitivului electric de iniţiere nu se vor întinde mai 

aproape de 200 m de staţii şi substaţii electrice, linii de înaltă 

tensiune, căi ferate electrice şi de staţii radio de mare putere; 

 înainte de folosire se verifica starea izolaţiei cablurilor; 

 dacă la aprinderea mai multor încărcături nu s-a putut stabili 

exact numărul de explozii, verificarea rezultatelor se face de către 

şeful lucrărilor de distrugeri, numai după cel puţin 15 minute de la 

declanşarea acestora. 

  

 După terminarea lucrărilor de distrugere: 

 după explozie, se verifică terenul din jur pe o rază de 500 m; 

 muniţiile aruncate de explozie şi neexplodate nu se ating şi nu se 

mişcă din poziţia în care se găsesc, ele se distrug pe loc; 

 la terminare, şeful lucrărilor de asanare organizează asanarea 

poligonului; în acest scop  organizează cercetarea şi detectarea 

terenului la suprafaţă; 

 asanarea la suprafaţă constă din strângerea schijelor şi a 

eventualelor părţi de proiectile (fără focos) de pe întreaga suprafaţă; 

proiectilele, focoasele, precum şi alte elemente de muniţii 

periculoase la mişcare  nu se ridică; ele se distrug pe locul unde se 

află; 

 pe timpul lucrărilor de distrugeri se iau măsuri pentru stingerea 

eventualelor focare de incendii rezultate în urma exploziilor 

muniţiilor distruse. 

 

 

 Atenţie: 
  În funcţie de situaţie, şeful lucrărilor de asanare stabileşte şi 

alte măsuri care se vor adopta pentru evitarea oricărui pericol ce 

poate apărea pe timpul acţiunilor de intervenţie. 
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 5.8.3 Măsuri pentru  prevenirea accidentelor în rândul 

populaţiei 

 

 Muniţiile descoperite neexplodate constituie un pericol deosebit 

pentru oameni, în condiţiile contactului cu acestea. 

 Pentru prevenirea accidentelor în rândurile populaţiei, 

inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al 

municipiului Bucureşti,  vor lua următoarele măsuri: 

 a) vor organiza expuneri în şcoli, instituţii publice şi la 

operatorii economici pentru informarea asupra pericolului pe care îl 

prezintă descoperirea muniţiilor rămase neexplodate. Cu acest prilej, se 

va prezenta modul de comportare faţă de aceste muniţii, precizându-se 

în special ceea ce  este interzis, respectiv: 

 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. 

 b) vor explica auditoriului şi în special copiilor, ce înseamnă 

sensibilitatea mare la iniţiere a muniţiilor prin contact direct cu acestea, 

modul de iniţiere, în ce constau efectele exploziilor muniţiilor şi 

consecinţele asupra sănătăţii oamenilor, în scopul înţelegerii de a nu se  

atinge acestea de către persoane neautorizate; 
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 c) vor explica despre responsabilitatea cetăţenească pe care o au,  

de a anunţa imediat autorităţile locale despre descoperirea unor muniţii 

neexplodate pentru prevenirea accidentelor grave ale căror victime pot 

fi oamenii sau animalele şi să furnizeze orice informaţie privind 

localizarea acestora. De asemenea, să informeze dacă au cunoştinţă de 

deţinerea de către alte persoane a unor muniţii neexplodate; 

 d) vor informa despre măsurile care se iau pentru prevenirea 

accidentelor sau expunerea la riscuri în zonele în care există sau se 

presupune existenţa unor muniţii rămase neexplodate, avertizând asupra 

a ceea ce este interzis. 

 

 
e) vor informa, în mod deosebit persoanele din zonă, despre 

pericolul pe care îl prezintă continuarea lucrărilor în locurile unde există 

muniţii şi materii explozive neexplodate sau alte obiecte suspecte. 

 Pentru informarea populaţiei despre regulile de siguranţă şi 

modul de comportare faţă de muniţiile rămase neexplodate, se pot 

utiliza toate mijloacele mass-media la dispoziţie la nivel naţional sau 

local, precum şi acordarea asistenţei de specialitate de către specialişti. 

 Formele, metodele şi procedeele de prezentare se stabilesc de 
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comun acord cu organele locale, pe baza planurilor elaborate la nivel 

judeţean.  

  Obligaţiile populaţiei pentru prevenirea accidentelor în cazul 

descoperirii de muniţii neexplodate: 

 să anunţe de urgenţă prin SNUAU 112 despre descoperirea 

de muniţii neexplodate;  

 să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite neexplodate; 

 să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc 

la descoperirea de muniţii neexplodate; 

 să nu desfacă sau să predea la operatorii economici 

specializaţi muniţii neexplodate pentru valorificarea ca 

deşeuri metalice; 

 să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea 

diferitelor scule sau ornamente;  

 să nu lovească / taie sau demonteze muniţiile neexplodate; 

 să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor 

descoperite neexplodate. 
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 “Curajul nu reprezintă absenţa fricii ci mai degrabă 

conştientizarea faptului că există ceva mai important decât frica.” 

 
                                                                                                     
             
 
       (Ambrose Redmoon)  

 

 
 

 


