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PROTECȚIE CIVILĂ 

ASANAREA TERITORIULUI DE MUNIȚIA RĂMASĂ NEEXPLODATĂ 

CONFORM  

LEGII NR. 481 DIN 8 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ   

 

 

Asanarea terenului şi neutralizarea muniţiei rămase neexplodate din timpul 

conflictelor armate se execută de către subunităţi specializate şi specialişti 

pirotehnicieni din serviciile de urgenţă profesioniste din subordinea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice 

elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin 

al ministrului afacerilor interne. 

 

Muniţiile se distrug în poligoane ale Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Apărării Naţionale sau pe terenuri puse la dispoziţie de autorităţile 

administraţiei publice locale în a căror rază administrativ-teritorială se execută 

lucrările de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea muniţiei se amenajează 

potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice specifice, elaborate de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, instituţiile publice şi 

operatorii economici asigură subunităţii de intervenţie care execută asanarea 

pirotehnică, accesul în teren şi, gratuit, mâna de lucru auxiliară, mijloace de transport 

cu şoferi şi carburantul aferent, materialele, asistenţa sanitară, precum şi cazarea şi 

hrănirea efectivelor necesare acestor lucrări. Paza muniţiilor şi a terenurilor în curs 

de asanare, precum şi însoţirea transporturilor de muniţii se execută de personal 

autorizat. 

 

Persoanele fizice şi juridice care iau cunoştinţă de existenţa muniţiilor au 

obligaţia să anunţe de îndată centrul operaţional din cadrul serviciului de urgenţă 

profesionist, dispeceratul integrat de urgenţă, poliţia sau primarul, după caz. 

 

Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să 

utilizeze muniţia neexplodată. 
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Materialele explozive şi mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea 

muniţiei rămase neexplodate se pun la dispoziţie specialiştilor pirotehnicieni, la 

cererea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele de 

jandarmi judeţene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=265539   
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