(3) de la 1.000 lei la 2.500 lei :
- s) amenajarea locurilor pentru utilizarea
focului deschis în condiţii şi la distanţe care
favorizează propagarea focului la construcţii,
- pungi de plastic).
depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi
alte vecinătăţi.
LEGEA NR. 126/1995 , PRIVIND
REGIMUL MATERIALELOR EXPLOZIVE
Art. 35 - (1) ,,Persoanele fizice sau juridice
autorizate pot folosi articolele pirotehnice de
divertisment numai cu luarea măsurilor de
protejare a persoanelor, bunurilor materiale,
animalelor şi a mediului,,
NERESPECTAREA ACESTOR OBLIGAŢII
ATRAGE RĂSPUNDEREA
CONTRAVENŢIONALĂ CU AMENDĂ
CONFORM:
- Art. 38, (1), lit. c - Pers. Fizice de la
3000 lei la 6000 lei
- (2) Pers. Juridice de la 6000 lei la 12.000
lei.
CODUL PENAL

- Art. 217 - Distrugerea
Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de
neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau
împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de
salvare a unui astfel de bun, precum şi
înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu
închisoare de la o lună la 3 ani sau cu amendă.
În cazul în care bunul are deosebită valoare
artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o
altă asemenea valoare, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 10 ani.
Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea
în stare de neîntrebuinţare se săvârşeşte prin
incendiere, explozie ori prin orice alt
asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol
public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la
15 ani.
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI

P R I M ĂR I A
SECTORULUI
POLIŢIA LOCALĂ
SECTOR 1
Telefonul Cetăţeanului

1

021/9540
disponibil 24 ore din 24

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87
BIROUL PREVENIRE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
VĂ RECOMANDĂ

REGULI GENERALE
DE UTILIZARE A LAMPIOANELOR
ZBURĂTOARE

ŢINÂND CONT DE FAPTUL CĂ
LAMPIOANELE
ZBURĂTOARE,
ODATĂ LANSATE, NU MAI POT FI
CONTROLATE,
RECOMANDĂM
SOLICITANŢILOR
(PERSOANE
FIZICE
SAU
JURIDICE)
ORGANIZATORI AI ACTIVITĂŢILOR
DE LANSARE A ACESTOR OBIECTE
URMĂTOARELE:
Lampioanele zburătoare se vor lansa
numai în spaţii exterioare deschise, largi, la
distanţe mari faţă de arbori, linii de
alimentare cu energie electrică sau pentru
alte utilităţi pozate suprateran, la distanţe
mari faţă de clădiri înalte (balcoane,
copertine, terase, reclame etc.) sau alte
zone potenţial a fi puse în pericol.
Nu se vor lansa la o distanţă mai mică
de 10 km de orice aeroport sau cale rutieră
circulată, lumina acestora putând deruta
sau
distrage
atenţia
piloţilor
sau
conducătorilor auto.
Se
vor
respecta
instrucţiunile
producătorului de utilizare în siguranţă a
acestora. Asiguraţi-vă că LAMPIONUL va
avea o cale liberă de zbor şi că nu sunt
copaci sau linii electrice, sau alte obstacole
care să fie în calea lor.
Lampioanele zburătoare vor fi lansate
numai
de
către
persoane
adulte,
responsabile, care în prealabil s-au informat
asupra modului de utilizare în siguranţă a
acestora.
-
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Se vor lansa numai în condiţii meteo
favorabile (fără vânt). În cazul în care bate
vântul uşor, este necesară asigurarea asupra
faptului că lampioanele zburătoare nu se vor
deplasa
deasupra
participanţilor
la
evenimente, clădirilor, arborilor, clădirilor,
aeroporturilor, şoselelor circulate sau în alte
zone unde acestea pot genera incidente cu
efecte negative asupra vieţii, bunurilor sau
mediului.

Să nu folosiţi niciodată lampioanele
lângă aeropoarte, drumuri, culturi uscate pe
câmp, staţii sau substaţii de tensiune înaltă,
benzinării, terminale de depozitare de uleiuri
sau combustibili, parcuri auto, sau alte locuri
unde lampioanele pot fi interpretate greşit ca
semnale de avertizare.

Se va asigura dotarea locului de
desfăşurare a evenimentului cu mijloace de
stingere adecvate, pentru a se putea acţiona
operativ în caz de incendiu.

La nivel internaţional, s-a constatat că
lampioanele zburătoare au constituit surse de
producere a incendiilor la construcţii înalte
(balcoane, copertine terase), la vegetaţia
uscată şi la păduri.

Solicitaţi informaţii cu privire la starea
vremii în zona vizată la data desfăşurării
evenimentului de la ANM.

Atenţie, lampioanele zburătoare, pot
pătrunde la un motor al unei aeronave.

Solicitaţi puncte de vedere cu privire la
lansarea obiectelor respective la Unitatea de
Control al Traficului aerian din cadrul
aeroportului cel mai apropiat de locul
evenimentului, precum şi de la organele de
poliţie rutieră.

Acestea au constituit pericole pentru
aeronave, un exemplu elocvent fiind incidentul
produs la o aeronavă în zona Sinya din China.
În urma incidentului în zona respectivă sa interzis permanent lansarea lampioanelor
zburătoare

Nu lansati
defectiuni.

lampioanele

care

prezinta

Deoarece urmeaza sa manevrati un
obiect cu elemente inflamabile, nu folosiţi
lampioane în perioade foarte călduroase sau
uscate şi nici în perioade cu secetă
prelungită.
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Este responsabilitatea celui care
aprinde LAMPIONUL să utilizeze
produsul în condiţii de siguranţă
-
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LEGISLAŢIE PRIVIND APĂRAREA
ÎMPOTRIVA INCENDIIOR
LEGEA NR. 307 DIN 12/07/2006
PRIVIND
APĂRAREA
ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR
Art. 5. - ,,Persoanele fizice şi juridice
răspund, potrivit legii, de stabilirea şi
aplicarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor, precum şi de consecinţele
producerii incendiilor,,.
Art. 6. - (1) ,,Persoanele fizice şi juridice
sunt obligate să respecte reglementările
tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva
incendiilor şi să nu primejduiască, prin
deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi
mediul,,
ORDINUL MINISTERULUI
ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
NR. 163 DIN 28/02/2007 PENTRU
APROBAREA NORMELOR GENERALE
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 97. - (1) ,,Utilizarea focului deschis în
locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de
vânt este interzisă......................,,
NERESPECTAREA ACESTOR OBLIGAŢII
ATRAGE
RĂSPUNDEREA
CONTRAVENŢIONALĂ
CU
AMENDĂ
CONFORM:
- Art. 1 din Hotărârea nr. 537 din 06/06/2007
privind
stabilirea
şi
sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi
stingere a incendiilor:
(2) de la 500 lei la 1000 lei:
- j) neasigurarea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor la folosirea focului
deschis pe timpul spectacolelor de teatru,
operă, operetă, la restaurante, baruri,
cluburi, discoteci sau altele asemenea.
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