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 Misiuni  pirotehnice – 77 
                      - misiuni de asanare muniţie - 50 
                      - misiuni de distrugere a muniţiei asanate – 6 
                      - misiuni de distrugere zăpor – 6 
                      - misiuni de distrugere pile pod - 5 
                      - misiuni de cercetare – 5 
                      - transport special - 3 
                      - misiuni de ridicare, transport şi depozitare în vederea distrugerii a mat. piro.                       
confiscate de I.J.P. Neamţ  - 2 
 
 Muniţie asanată: 

- proiectile de diferite calibre – 41 
- lovituri de aruncător  de diferite calibre – 9 
- grenade de mână  defensive - 5 
- muniţie pentru armament de infanterie de diferite calibre – 1630 
- armament / componente armament - 7 
- focoase – 2 
- stabilizator pentru lovitura de aruncător  - 3 
- alte obiecte suspecte – 2 

 Suprafaţă asanată – 12818 m2  
  Zone din care a fost asanată muniţia – jumătatea de E a judeţului Neamţ, cu precădere 
localităţile de pe valea Siretului şi a Moldovei : Roman, Tg. Neamţ, Săbăuani, Tămăşeni, Doljeşti, 
Văleni, Petricani, Gherăieşti, Grumăzeşti, Răuceşti,Vânători Neamţ, Moldoveni, Ion Creangă, 
Boghicea, Brusturi şi Timişeşti. De asemenea  cantităţi de muniţie rămasă neexplodată din timpul 
primului război mondial a fost asanată din zona localităţii Dămuc. 
  În această perioadă , pe raza judeţului Neamţ, nu au avut loc accidente datorate 
nerespectării modului de comportare la descoperirea muniţiilor rămase neexplodate din timpul 
conflictelor armate. 

 
 
În continuare vor fi prezentate intervenţii mai deosebite, executate în această perioadă:      
 

 -   în perioada 19.02. – 25.02.2010 echipa pirotehnică a desfăşurat un număr de 4 
misiuni de distrugere gheţari pe raza localităţilor Galu şi Săvineşt,  fiind executate un număr de 
16 explozii, folosindu-se 108 kg. TNT şi un număr de 54 capse electrice.  

   



              - în ziua de 22.02.2010, în zona porţii de acces a  SC COSAMIRA SERV SRL P. Neamţ, 
în timpul efectuării unor lucrări la un racord canalizare, au fost descoperite un număr de 9 cartuşe 
cal. 7,92 mm şi 6 tuburi de acelaşi calibru. La faţa locului s-a prezentat inspectorul – şef al ISU „ 
Petrodava” al judeţului Neamţ – col. Ioan Niţică – deoarece echipa pirotehnică executa misiuni de 
distrugere zăpor pe raza localităţii Poiana Teiului. Au fost sistate lucrările şi a fost asigurată zona 
până la sosirea echipei pirotehnice. Pe data de 23.02.2010, în urma verificării zonei cu detectorul 
de metale au fost ridicate un număr de 670 cartuşe cal.7,92 mm. 

         
               - în ziua de 22.04.2010 Petrişor Ioan, de 61 ani, din localitatea Tămăşeni, în timp ce 

efectua lucrări agricole de sezon în grădina din spatele locuinţei personale, a descoperit 22 
cartuşe cal. 7,92 mm. În urma verificării zonei cu detectorul de metale echipa pirotehnică a mai 
descoperit 349 cartuşe de acelaşi calibru. 

     - în ziua de 15.05.2010 Ursu Dumitru, de 55 ani, angajat al SC. CARPATCEMENT –
HOLDING SRL – sucursala  Bicaz a descoperit, în timpul încărcării buncărului cu nisip în 
cadrul procesului de fabricare a cimentului o lovitură acuplată pentru proiectil exploziv cal. 57 
mm, pentru tunul antitanc. În urma verificării zonei cu  detectorul de metale, echipa pirotehnică 
nu a mai descoperit alte elemente de muniţie. 
 
                 - în ziua de 20.05.2010 pe raza staţiei CFR Roman, în zona castelului de apă, ag.pr. 
Liţă Gică, din cadrul P.T.F. Roman,  a descoperit 1 proiectil perforant trasor cal. 45 mm şi 16 
proiectile exploziv trasoare cal. 20 mm. Muniţia provenea din al doilea război mondial şi era 
într-o stare avansată de degradare. 

 
                  - în ziua de 02.06.2010, Doroftei Marian, de 12 ani, din satul Nemţişor, comuna V. 
Neamţ a descoperit un număr de 126 cartuşe cal. 7,92 mm  în timp ce se afla la joacă cu alţi 
copii, într-o grădină din apropierea locuinţei părinţilor. Echipa pirotehnică a verificat zona cu 
detectorul de metale VMX-2 şi nu a mai descoperit alte elemente de muniţie.. 
 
                 - în ziua de 13.06.2010 Ciobanu Gheorghe , de 47 ani, din localitatea Tămăşeni, în 
timp ce se  afla la scăldat în râul Siret a descoperit 1 proiectil exploziv cal. 152 mm. Proiectilul 
provenea din al doilea război mondial. În urma verificării zonei cu  detectorul de metale, echipa 
pirotehnică nu a mai descoperit alte elemente de muniţie.     
               
                -   în ziua de 16.07.2010 Văduva Gabriel, de 41 ani, din localitatea Dochia a 
descoperit o lovitură de aruncător cal. 120 mm în curtea societăţii la care este administrator. În 
urma cercetării zonei cu detectorul de metale Garret GTI 2500  echipa pirotehnică a mai 
descoperit două lovituri de aruncător cal. 82 mm şi 3 carabine de tip ZB (aflate într-o stare 
avansată de degradare).   
 
                  - în ziua de 15.09.2010 Apăvăloaiei Ciprian, de 32 ani, pădurar la Cantonul silvic nr. 
6 Ciopleşti,  în timp ce se afla la marcat arbori în punctul numit Corhana Cârligi  a descoperit 
un proiectil perforant cal. 75 mm.       
                        

      - în perioada 29.11. – 09.12.2010 echipa pirotehnică, a desfăşurat un număr de 5 
misiuni de distrugere a două pile rămase de la o punte pietonală dezafectată situată în albia 
râului MOLDOVA pe raza localităţii Boteşti fiind executate un număr de 9 explozii, folosindu-se 
38,150 kg. TNT şi un număr de 127 capse electrice.  

       
     -  în perioada 21.12. – 22.12.2010 echipa pirotehnică, a desfăşurat un număr de 4 

misiuni de distrugere gheţari pe raza localităţii Poiana Teiului – punte A.C.H.   fiind executate 
un număr de 16 explozii, folosindu-se 50,400 kg. TNT şi un număr de 23 capse electrice.  

 



     -  26.11.2009 – Eşanu Mihai Augustin  angajat al S.C. Agrana Roman a descoperit în 
reziduurile rezultate în urma decolmatării canalelor de transport a sfeclei de zahăr din incinta 
societăţii menţionate următoarele elemente de muniţie: 

                       - 1 proiectil exploziv cal. 75 mm. 
                       - 1 lovitură de aruncător cal. 50 mm. 
                       - 1 grenadă de mână defensivă 
                       - 2 stabilizatori pentru lovituri de aruncător 
  Muniţia ajunsese în  canalele de transport a sfeclei de zahăr datorită faptului că 

recoltarea sfeclei de zahăr a fost făcută mecanizat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


