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Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”

EXTRAS
DIN DOSARUL DE OMOLOGARE AL
POLIGONULUI DE TRAGERE DOMNEŞTI
Poligonul de tragere Domneşti, din subordinea Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”,
este destinat executării şedinţelor de tragere cu armamentul de infanterie, confecţionării unei
amorse şi aprinderii unei încărcături de trotil precum şi executării de trageri de tir sportiv.
Poligonul este dispus pe Şoseaua de Centură nr.5-7, a fost dat în folosinţă în anul 1970
fiind omologat şi autorizat în anul 2010.
REGULI ŞI MĂSURI DE SIGURANŢĂ PE TIMPUL EXECUTĂRII TRAGERILOR CU
ARMAMENTUL DE INFANTERIE
Regulile şi măsurile de siguranţă ce trebuie respectate de către întregul personal aflat în poligon
pe timpul executării tragerilor cu armamentul de infanterie au scopul să prevină accidentele în
rândul militarilor şi populaţiei civile, precum şi producerea de pagube materiale fondului armatei şi
celui civil.
Comandantul poligonului şi conducătorul tragerilor sunt obligaţi să asigure anunţarea, sub luare
de semnătură, organelor administraţiei publice locale din localităţile învecinate poligonului, precum
şi a personalului din construcţiile izolate – clădiri, ferme, saivane, stâne etc., situate în apropierea
fâşiilor de siguranţă, prevenindu-le asupra duratei tragerilor, raioanelor şi drumurilor interzise.
Instalarea pazei poligonului se face prin deplasarea militarilor dinspre interior spre exterior, prin
observarea şi controlul întregii suprafeţe a poligonului propriu-zis şi a zonei de siguranţă.
În poligonul permanent se plantează din timp semne şi tăbliţe indicatoare de prevenire şi
interdicţie a accesului şi circulaţiei, inclusiv în locurile în care se găseşte muniţie neexplodată.
În caz de vizibilitate redusă, sub 100 m, instalarea pazei se face după ridicarea ceţii, verificânduse temeinic adâncimea poligonului.
Zona de siguranţă/ periculoasă a poligonului de tragere DOMNEŞTI este reprezentată de
spaţiul delimitat lateral pe latura de Vest în lungul poligonului cu lăţimea de 400 de m de la gardul
ce împrejmuieşte cazarma 2739 Domneşti, pe latura de Nord de la biuta de siguranţă, cu adâncimea
de 400 de m pe direcţia axului poligonului, iar în partea de Sud cu adâncimea de 50 de m de la
gardul ce împrejmuieşte cazarma 2739 Domneşti.
Zona de siguranţă/ periculoasă este materializată grafic în Planul de situaţie al poligonului de
tragere Domneşti cu zonele de siguranţă şi zonele militare restricţionate.
Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” se obligă să anunţe, prin şeful poligonului sau
înlocuitorul legal, administraţiile locale şi societăţile situate în raioanele învecinate poligonului
privind itinerarele de restricţie a circulaţiei, precum şi zonele interzise accesului oamenilor,
animalelor şi autovehiculelor, de orice fel, în zona de siguranţă a poligonului.
La solicitarea administraţiilor locale şi societăţilor situate în raioanele învecinate
poligonului, un reprezentant al poligonului participă la activităţi de prelucrare a principalelor
probleme privind siguranţa în poligon a populaţiei civile.
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Să menţină permanent legătura cu administraţiile locale şi societăţile situate în raioanele
învecinate poligonului privind respectarea măsurilor de siguranţă şi rezolvarea cu solicitudine a
problemelor ce se ridică.
Să instaleze în locurile vizibile stabilite, indicatoare cu inscripţie „TRECEREA
INTERZISĂ, STAI SE TRAGE”.

OBLIGAŢIILE CE REVIN ADMINISTRAŢIILOR LOCALE ŞI SOCIETĂŢILOR
SITUATE ÎN RAIOANELE ÎNVECINATE POLIGONULUI
Să afişeze în loc vizibil la sediul primăriei semnalele de restricţie ce trebuie respectate pe
timpul executării tragerilor în poligon, cu explicaţii ale semnificaţiei acestora. Să anunţe cetăţenii şi
personalul din subordine despre zonele şi itinerarele interzise oamenilor, animalelor şi
autovehiculelor de orice fel, pe timpul executării tragerilor.
Să ia măsuri pentru anunţarea populaţiei locale privind accesul oamenilor, animalelor şi
autovehiculelor de orice fel în zona de siguranţă a poligonului.
Să menţină în permanenţă legătura cu şeful poligonului pentru a desfăşurarea anumitor
lucrări agricole, păşunat sau alte activităţi ce se desfăşoară în zona de siguranţă a poligonului.
Să nu emită avize favorabile şi să interzică executarea de orice fel de construcţii, fără avizul
obligatoriu prealabil al Statului Major General.
Obligativitatea tuturor persoanelor de a se supune necondiţionat somaţiilor/indicaţiilor
militarilor din posturile din paza poligonului de tragere Domneşti.
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