
 

 

Stimați cetăţeni, 
 
 În vederea informării populaţiei asupra necesităţii respectării regulilor şi măsurilor de 
securitate ce se adoptă pe teritoriul şi în apropierea zonelor şi obiectivelor   apartinând 
Ministerului Apărării Naţionale, primăria Municipiului Sebes  anunţă populaţia rezidentă sau 
aflată temporar pe teritoriul  municipiului,  că este obligată, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, să respecte semnificaţia indicatoarelor amplasate în apropierea 
perimetrului unităţilor militare şi   a obiectivelor deţinute de către acestea  şi să se conformeze 
necondiţionat  instrucţiunilor primite de la personalul acestora. 
 Indicatoarele posibil a fi amplsate amplasate  în apropierea acestor zone restricţionate şi 
a căror semnificaţie trebuie respectată neconditionat sunt : 
 

 Fotografiatul interzis – se interzice fotografiatul cu orice tip de dispozitive a 
perimetrului împrejmuit, a clădirilor,  instalaţiilor şi a oricăror alte facilităţi, aflate in interiorul 
sau exteriorul obiectivului şi aflate în zona de restrictionare semnalizată;  

 Oprirea interzisă – se interzice oprirea oricărui vehicul (autoturisme, camioane, 
tractoare, utilaje agricole, forestiere sau cu tracţiune animală )  în zona de restrictionare 
semnalizată pe o rază de 200m faţă de împrejmuirea exterioară;  

 Staţionarea interzisă - se interzice stationarea  oricărui vehicul (autoturisme, camioane, 
tractoare, utilaje agricole, forestiere sau cu tracţiune animală )  în zona de restrictionare 
semnalizată pe o rază de 200m faţă de împrejmuirea exterioară; 

  Trecerea /accesul   interzis – se interzice  accesul şi trecerea prin zona  de 
restrictionare semnalizată;  

 Accesul cu foc interzis – se interzice aprinderea şi folosirea focului  deschis, a 
dispozitivelor pirotehnice de aprindere (brichete, chibrituri, etc) , de iluminat, alimentate cu 
combustibili lichizi  precum şi a autovehiculelor cu defecţiuni la instalaţia de evacuare a gazelor 
(tobe de eşapament lipsă sau defecte) pe o rază de 300m faţă de împrejmuirea exterioară. 
 Totodată sunt interzise marşurile,mitigurile, demonstraţiile şi alte acrtivităţi care implică 
staţionarea/deplasarea unor mase mari de oameni în apropierea obiectivului militar pe o rază 
de 200m faţă de împrejmuirea exterioară;  
  
  Nerespectarea acestor instrucţiuni pot atrage sancţiuni contravenţionale sau penale 
după caz, şi pot fi  constatate de către personalul obiectivului sau de către personalul altor 
autorităţi sau instituţii cu răspunderi legale în domeniu! 
 


