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Reglementări privind utilizarea lampioanelor zburătoare
În vederea instituirii unei practici instituţionale uniforme, precum şi asigurării securităţii
cetăţenilor în timpul desfăşurării activităţilor de lansare a lampioanelor zburătoare, Serviciul
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, intervine cu următoarele recomandări:
Potrivit legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor, acest tip de activitate nu necesită
emiterea de avize/autorizaţii privind securitatea la incendiu, precum şi acordul la desfăşurarea
acestor activităţi din partea autorităţilor administrative în domeniul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor.
Avînd în vedere faptul, că lampioanele zburătoare sunt propulsate de aerul cald, generat de
flacăra produsă în rezultatul aprinderii unui element combustibil, la nivel internaţional, s-a constatat
că acestea au constituit surse de producere a incendiilor la diferite construcţii (balcoane, mansarde,
terase, etc.), vegetaţie uscată, păduri, precum şi la aeronave.
Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a diferitor evenimente, este necesar ca
utilizatorii de lampioane să solicite informaţia privind:
- spaţiile sigure pentru lansarea lampioanelor zburătoare de la Unitatea de Control a Traficului
Aerian din cadrul aeroportului amplasat în apropiere de locul evenimentului, precum şi de la
Inspectoratul Naţional de Patrulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
- starea vremii în zona vizată la data desfăşurării evenimentului de la Serviciul
Hidrometeorologic de Stat (condiţii meteo, viteza şi direcţia vîntului).
Totodată, în timpul desfăşurării activităţilor de lansare a lampioanelor zburătoare, se
recomandă următoarele:
respectarea instrucţiunilor producătorului privind utilizarea în siguranţă a lampioanelor
zburătoare;
lampioanele zburătoare vor fi lansate doar de către persoane adulte responsabile, care în
prealabil s-au informat despre modul de utilizare a acestora;
lampioanele zburătoare se vor lansa numai în spaţii exterioare deschise, largi, la distanţe
mari de arbori, linii de alimentare cu energie electrică, construcţii sau alte zone cu pericol potenţiale
de producere a incendiilor;
lampioanele zburătoare nu se vor lansa la o distanţă mai mică de 10 km de aeroport sau
trasee circulare, lumina acestora ar putea deruta ori distrage atenţia piloţilor sau conducătorilor auto;
lampioanele zburătoare se vor lansa numai în condiţii meteo favorabile. În cazul în care
vîntul bate uşor, este necesar de asigurat faptul, că lampioanele zburătoare lansate nu se vor deplasa
deasupra participanţilor la evenimente, clădirilor, arborilor, aeroporturilor, traseelor circulare sau
în orice altă zonă unde acestea pot genera incidente cu efecte negative asupra vieţii, bunurilor şi
mediului;
locul de desfăşurare a evenimentului este necesar de dotat cu mijloace de primă intervenţie,
pentru a se putea acţiona operativ în caz de incendiu.
Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la obiective
care ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor, bunurilor materiale şi a
mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi.
Obligaţia de a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor revine conducătorilor, altor
factori de decizie şi angajaţi de la ministere, departamente şi unităţi economice, precum şi
cetăţenilor, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea
împotriva incendiilor.

