EXTRAS DIN ACTUL DE OMOLOGARE
al poligonului de tragere de gamizoana - Midia
cu nr. A/S 230 din 20.04.2011
Comisia de omologare numita prin ordinul de zi pe unitate nr. 75 din 15.0 4.20 11
al UM 02039 in urma verificarii in teren �i in baza ,,F.T.-13, Organizarea �i functionarea
poligoanelor fortelor terestre. Masurile de siguranta a tragerilor,, (S.M.G. 96/2009), a constatat
urmatoarele:
1. Poligonul corespunde cerintelor de organizare �i executare a tragerilor, iar terenul permite
luarea masurilor de siguranta a tragerilor.
2. Exista documentatia legala privind fotrebuintarea terenului ca poligon pennanent.
Suprafata poligonului face parte din cazarma ru. 1287 apartinand UM 02052 Mamaia Sat.
3. in poligon se pot executa trageri cu categorii de armament. --� �N I A •
4. Dezvoltarea si compunerea elementelor poligonului:
0
.�
A) Poligonu1 propriu - zis:
a) lungime = 580 m;
b) latime = 40-100 m;
B) Zona de siguranta a poligonului:
(;-1
a) Fa�ia de siguranta stanga:
ol AP}-� I'- largime = 400 m, fata de lirnita din stanga po 1gonului propriu - zis;
b) Fa�ia de siguranta dreapta:
- largime = 250 m, fata de limita din dreapta poligonului propriu - zis;
c) Fa$ia de siguranta de adancime:
-adancime = 4000 m
-3800 m, bataia maxima a armamentului cu care se executa trageri.
NOTA: Din adancimea de 4000 m, 3100 se afla pe Marea Neagra. Ca masura
suplimentara de siguranta, sectoarele de tragere �i raioanele obiectiv sunt 1rnprejmuite de biute de
pamant cu inaltimea cuprinsa intre 1,50m-4,50m.
7. inainte de executarea tragerilor de orice fel, �eful poligonului, impreuna cu comandantii
(conducatorii tragerilor), sunt obligati:
- sa execute instructajul $i verificarea fotregului efectiv privind cunoa$terea �i
aplicarea, in partile ce privesc fiecare categorie de militari, a regulilor �i masurilot de siguranta
generale �i a celor specifice tragerilor cu armamentul respectiv, particularizate si exemplificate 1n
functie de caracteristicile poligonului;
- sa precizeze:
• limitele fa�iilor de siguranta �i a sectoarelor de tragere;
• restrictiile de circulatie;
• modul de comportare pe timpul tragerilor �i ocuparii diferitelor aliniamente;
• semnificatia semnelor �i tablitelor indicatoare �i a fanioanelor sau baloanelor
(becurilor) ro�ii si albe ridicate pe stalpii din poligon;

• alte date necesare;
Este interzis deschiderea focului ill situatii ill care :
se constata ca a1mamentul sau munitiile nu au fost verificate, nu s-au remediat
defectiunile constatate sau nu au fost efectuate fotretine1ile prevazute inainte de tragere;
personaluJ de conducere $i $efii sectoarelor de tragere nu sunt la locurile prevazute
pentru executarea tragerilor;
nu s-a efectuat evacuarea completa a poligonului;
Se ordona incetarea tragerilor $i se interzice continuarea lor, 1n urmatoarelor situatii:
cand 1n poligonul propriu - zis $i in fa$iile de siguranta au aparut oameni,
autovehicule, animale, nave, ambarcatiuni sau alte mijloace plutitoare sau deasupra
poligonului au aparut avioane sau elicoptere care zboara la joasa altitudine;
can.cl caderea gloantelor sau schijelor se produce peste limitele zonei de siguranta;
cand s-a pierdut legatura cu militaiii din paza poligonului;
cand se produc incendii 'i'n poligon sau in fa$iile de siguranta, din cauza executarii
tragerilor;
cand se produc avarii, accidente, evenimente sau abateri grave care afecteaza siguranta
tragerilor sau care necesita interventia personalului din conducerea tragerilor pentru
cercetari preliminare $i evacuarea personalului accidentat;
cand se prime$te semnalul (rap01tul) din partea personalului din paza poligonului
privind pericolul 'i'n caz de continuare a tragerilor;
la producerea unor fenomene meteorologice deosebite (ploaie torentiala, ceata, furtuna,
sau ninsoare deasa) care, dupa aprecierea conducatorului, afecteaza continuarea tragerii fo
deplina siguranta;
Se interzice cu desavar$ire executarea $edintelor de aruncare a grenadelor de mana de
razboi $i $edintelor de distrugeri cu explozivi reali concomitent cu executarea $edintelor
individuate de tragere cu armamentul de infanterie.
8. �eful poligonului este obligat sa anunte despre executarea tragerilor in poligon, 1n scris
$i sub semnatura, cu eel putin 3-5 zile foainte de inceperea lor, unnatoarele societati $i institutii:
- SC Petroconst SA;
- Primaria Corbu;
- Cherhana - Romdiaimobiliare;
- Cherhana - Asociatia pescarilor $i recoltatorilor de fructe de mare.
Anexa:

1. Harta cu zona de siguranta a poligonului de tragere de garnizoana Midia;
2. Hatta ·cu masurile de siguranta fo poligon pe timpul executarii tragerilor;
3. Plan de amplasament �i delimitare a imobilului, cazarrna 1287.

