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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului în în perioada a  

10 luni ale anului 2016 

 
 

 

I.Situaţia infracţională 
 

Pe parcursul perioadei 10 luni 2016 au fost înregistrate 67 (48) infracţiuni comise cu 

aplicarea sau folosirea armelor de foc ce constituie o creştere de 39,58 %.  
 

II. Controlul asupra circulaţiei armelor  

La evidenţa organelor de poliţie se află:  

- 295 de obiective a sistemului autorizări,  care deţin şi folosesc 4142 de arme de foc; 

- 56281 persoane fizice în proprietatea cărora se află 69949  arme de foc, din ele:  

          - cu ţeava ghintuită    –  21235  

          - cu ţeava lisă            –  42219                                        

          - cu bile de cauciuc   –  2656 

          - neletale                   –  3859 
 

III. Respectarea condiţiilor de păstrare a armelor    
  

Au fost efectuate în total 33997 de verificări privind respectarea condiţiilor de 

păstrare a armelor, dintre care: 33504 la persoane fizice şi 525 la persoane juridice.  

Urmare, s-au înaintat 40 sesizări persoanelor juridice. 

 

IV. Constatate contravenţii 

 

Au fost întocmite în total 1777  procese-verbale contravenţionale privind circulaţia 

armelor, dintre care: în privinţa persoanelor fizice – 1776 şi în privinţa persoanelor juridice 

– 1, suma amenzilor aplicate constituie 365490 lei, inclusiv: 

- 19 în baza art. 360 CC  (înstrăinarea ilegală a armelor individuale); 

- 521 în baza art. 361 CC (încălcarea regulilor de deţinere şi port a armei); 

- 1191  în baza art. 362 CC (încălcarea regulilor de reînregistrare a armelor); 

- 45 în baza art. 363 CC (tragerea din arma de foc în locurile populate sau 

nerezervate pentru aceasta). 

 

V. Armament ridicat  

În total au fost ridicate 1399 arme de foc, după cum urmează:  

- pentru încălcarea regulilor de deţinere 1051 unităţi; 

- arme predate benevol 137 unităţi; 

- arme deţinute ilegal 165 unităţi;  

Din armele ridicate au fost transmise la Comisia republicană pentru evaluarea, 

bonificarea şi rebutarea armelor individuale – 46.  

Au fost ridicate 2926 muniţii de diferit calibru, 73 grenade, proiectile şi materiale 

explozive. 
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Pentru diferite abateri pentru 10 luni ale anul 2015 au fost anulate 325 permise de 

armă. 

    
  

IV. Activitatea de asistenţă în prevenirea braconajului şi tăierii ilicite a 

vegetaţiei forestiere. 

Organizate şi desfăşurate 656 întruniri cu colectivele de vînători şi pescari, cu 

participarea membrilor agenţiilor silvice, totodată au fost efectuate 1672 razii de 

contracarare a braconajului şi tăierii ilicite a fîşiilor verzi, la care au fost implicaţi 2597 

colaboratori de poliţie, 833 persoane din alte servicii, precum şi 941 unităţi de transport. 

În rezultatul măsurilor întreprinse au fost constatate în total 718 procese-verbale 

contravenţionale, după cum urmează:  

- 191 în baza art. 122 CC (tăierea ilicită sau vătămarea arborilor şi arbuştilor);  

- 4 în baza art. 182 CC (vătămarea sau tăierea samovolnică a plantelor din zonele 

verzi ale oraşelor ); 

- 454 în baza art. 114 CC (încălcarea regulilor de pescuit ); 

- 69 în baza art. 128 CC (încălcarea regulilor de vînătoare). 

Întru buna desfăşurare a acţiunilor planificate Secţia supraveghere circulaţie 

armament a DAL a DGSP a  IGP, în comun cu Societatea Vînătorilor şi pescarilor din 

Republica Moldova, la data de 17.09.2015  au elaborat o pliantă în conţinutul căreia au fost 

abordate un set de recomandări privind obligaţiunile şi măsurile de securitate la mînuirea a 

armelor de foc aflate în circuitul civil şi acordarea dreptului de port-armă conform 

prevederilor Legii nr. 130 din 08.06.2012, cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu 

destinaţie civilă. 

Secţia supravegherea circulaţiei armament a DGSP şi inspectorii supraveghere 

armament şi activităţi licenţiate din inspectoratele de poliţie, în cadrul întrunirilor cu 

membrii Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, reprezentanţii Agenţiilor 

ecologice teritoriale şi Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”, administraţia publică locală 

şi societatea civilă, au abordat următoarele subiecte: 

- măsurile care urmează a fi întreprinse pentru prevenirea şi contracararea 

braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere; 

- relevarea şi prevenirea de comun acord a fenomenului infracţional la general; 

- excluderea cauzele care generează incidente cu utilizarea armelor de foc şi 

impactul negativ al acestora asupra societăţii; 

- respectarea regulilor tehnicii securităţii la mînuirea armelor de foc şi la efectuarea 

vînătoriei;  

- măsurile de asigurare a protecţiei regnului animal; 

- exercitarea controlului asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal; 

- răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia şi folosirea 

resurselor regnului animal; 

- paza regnului animal şi vegetal, efectuarea în comun a raziilor de prevenţie; 

- noile prevederi ale legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 

civilă. 

Deasemenea, s-au întreprins măsuri de rigoare întru realizarea sarcinilor prevăzute în 

Planul comun de acţiuni privind conlucrarea organelor abilitate în domeniul depistării şi 

contracarării braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere 

pentru perioada 2012-2016. 
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Astfel, în fiecare inspectorat de poliţie au fost întocmite planuri separate cu măsuri 

practice concrete, accentul principal fiind pus pe realizarea lor prin conlucrare eficientă cu 

responsabilii organelor teritoriale ale Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”, 

Ministerului Mediului, Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor şi administraţiei publice locale.  

Totodată, pe parcursul perioadei de raport Secţia supravegherea circulaţiei armament 

a DAL a DGSP a IGP şi inspectorii supraveghere armament şi activităţi licenţiate a 

inspectoratelor de poliţie, întreprind măsuri conform prevederilor Dispoziţiei IGP nr. 34/4-

19d din 01.03.2016 ,,Cu privire la unele măsuri suplimentare în vederea înăspririi 

controlului şi supravegherii circulaţiei armelor din circuitul civil”, Dispozitia IGP nr. 34/4-

25d din 21.03.2016 ,,Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de desfăşurare a 

activităţii Comisiei Republicane de evaluare, bonificare şi rebutare a armelor”, Dispozitia 

IGP nr. 34/4-29d din 30.03.2016 ,,Cu privire la procedura de conformare a posesorilor de 

armă la prevederile Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi muniţiilor cu 

destinaţie civilă”, Dispoziţia IGP nr. 34/4-68d din 24.08.2016 ,,Cu privire la activitatea 

poliţiei în domeniul prevenirii şi contracărării vînatului illicit, pe perioada sezonului de 

vînătoare 2016-2017, Ordinului IGP nr. 194 din 30.06.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

conceptului şi a Planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea în perioada iunie-

octombrie  2016 a  Campaniei de informare pentru  subdiviziunile teritoriale ale Societăţii 

Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova ”Fiţi vigilenţi cu armele, siguranţa ta contează !” 

precum şi în baza circulare nr. 34/4-2171 din 27.09.2016, cu privire  la întreprinderea unor 

măsuri de către inspectorii superiori a Serviciului supraveghere armament şi activităţi 

licenţiate din inspectoratele subordonate IGP, întru redresarea situaţiei  admise la  

documentarea  necalitativă a posesorilor de arme din teritoriu şi a modului de recepţionare 

a armelor predate  benevol şi găsite, precum şi altele. 

Concomitent, în contextul dezvoltării sistemului informaţional automatizat de 

evidenţă unică centralizată al armelor ,,Registrul de stat al armelor”, la 26.01.2016, în 

incinta IGP s-a desfăşurat şedinţa de lucru pe marginea subiectului vizat, la care a 

participat domnul Adrian Whiting, şeful proiectului privind controlul armelor mici şi 

armamentului uşor şi reprezentanţii Direcţiei activităţi licenţiate a DGSP, precum şi 

reprezentanţi din cadrul Serviciului tehnologii informaţionale a MAI. 

În cadrul acestui proiect, a fost evaluată situaţia actuală şi pregătirea platformei 

pentru ulterioara îmbunătăţire a parametrilor sistemului de evidenţă a armelor în Republica 

Moldova, care va facilita gestionarea informaţiei cu privire la arme şi posesorii acestora de 

către organele de poliţie. 

La data de 27.01.2016 de către reprezentanţii Centrului de cooperare poliţienească 

au fost instalate două locuri de acces ale angajaţilor Secţiei Supraveghere Circulaţie 

Armament a DAL a Direcţiei Generale Securitate Publică a IGP, la reţeaua INTERPOL de 

căutare a armelor. 

În contextul ajustării cadrului legal la prevederile Convenţiei europene cu privire la 

controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc, Planului de acţiuni Republica Moldova – 

Uniunea Europeană, Programului ONU pentru implementare a Pactului de Stabilitate în 

domeniul AMAU, la solicitarea IGP a MAI, Centrul   de Control a  Armelor Mici şi Uşoare 

din Europa de Sud-Est (SEESAC) cu suportul financiar al Uniunii Europene, în perioada 

23 – 24 februarie 2016 a organizat vizita de lucru a experţilor din Bosnia şi Herţegovina, 

Muntenegru şi Republica Serbia.  
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Misiunea este de a evalua situaţia actuală şi elaborarea unui raport cu propuneri 

concrete şi eficiente, bazate pe cele mai bune practici de implementare a Comisiei 

naţionale pentru controlul armelor mici şi armamentului uşor în Republica Moldova. 

 Astfel, la 23 februarie, în incinta Inspectoratului General al Poliţiei s-a desfăşurat 

şedinţa de lucru a experţilor pe marginea subiectului vizat, la care au participat 

reprezentanţii SEESAC şi reprezentanţii Direcţiei activităţi licenţiate a DGSP.  

Ulterior, la 24.02.2016 la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrare Europeană a 

avut loc a doua etapă a misiunii de evaluare, unde a avut loc şedinţa experţilor şi 

angajaţilor IGP cu reprezentanţii instituţiilor cu tangenţă în domeniul armelor.       

În cadrul acestor şedinţe, au avut loc discuţii cu privire la cadrul legal actual de 

reglementare a domeniului supravegherii circulaţiei armelor pe teritoriul Republicii 

Moldova fiind totodată înaintate propuneri în vederea elaborării actului normativ de 

reglementare a activităţii comisiei naţionale de monitorizare şi control a armelor mici şi 

armamentului uşor, activităţile şi obiectivele acesteia. 

Realizarea obiectivelor propuse vor demonstra că Republica Moldova este un 

partener credibil în raport cu partenerii internaţionali şi realizează angajamentele asumate. 

În perioada 14-18.03.2016, la Chişinău de către experţi  din Bosnia şi Herţegovina, 

au fost instruiţi 20 de poliţişti ai  Serviciului supraveghere armament şi activităţi licenţiate 

şi logisticii în domeniul securităţii şi gestionării stocurilor de muniţii şi armament.   

Cursurile de instruire au fost organizate de către Inspectoratul General al Poliţiei în 

parteneriat cu Agenţia de Sud-Est Europeană pentru Controlul Armelor Mici şi 

Armamentului Uşor (SEESAC) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 

La data de 30-31 martie 2016 în oraşul Lyon, Republica Franceză, în sediul central 

Interpol, a fost desfăşurat cursul de instruire a specialiştilor, la care a participat 

repezentantul DGSP, privind gestionarea sistemului informaţional securizat pentru poliţie 

în domeniul armelor (IARMS). Scopul acestei instruiri a fost de a familiariza persoanele 

care vor gestiona baza de date în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii legate de 

contrabanda şi traficul ilicit de arme. 

În perioada 12- 15 aprilie 2016 în oraşul Budva, Muntenegru s-a desfăşurat cursul de 

instruire avansat privind securitatea fizică şi gestionarea stocurilor de muniţii şi a 

armamentului. În cadrul evenimentului au fost discutate toate acţiunile realizate în 

domeniul supravegherii armelor în Republica Moldova, evoluţiile pe segmentul respectiv şi 

măsurile ce urmază a fi întreprinse în perioada următoare. În concluzie s-a stabilit că este 

necesară o revizuire a condiţiilor actuale de păstrare a armelor în depozitul de armament al 

IGP cu înlăturarea eventualelor neajunsuri şi îmbunătăţirea acestora conform standardelor. 

Totodată, la 19 – 21 aprilie 2016 în or. Saraevo, Bosnia şi Herţegovina s-a desfăşurat 

Ce-a de-a 4 şedinţă regională a experţilor din domeniul armelor din Sud Estul Europei 

(SEEFEN). În cadrul acestei şedinţe, au fost discutate toate acţiunile realizate din perioada 

ultimei întîlniri, măsurile ce urmază a fi întreprinse în perioada următoare. În acest context, 

de către EUROPOL, a fost propusă desfăşurarea  unei operaţiuni comune în ţările 

balcanice, în vederea combaterii traficului ilegal de arme. Această operaţine urmează a fi 

desfăşurată în perioada lunii octombrie 2016. 

În perioada 13-17 iunie 2016 în Republica Federativă Germania, oraşul 

Oberammergau, s-a desfăşurat cursul de instruire în domeniul armelor de calibru mic şi 

armamentului uşor, organizat de către Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO). 
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La evenimentul enunţat a participat reprezentantul SSCA a DAL a DGSP. Prin 

urmare, cursul de instruire s-a axat pe familiarizarea participanţilor privind gestionarea 

domeniului armelor mici şi armamentului uşor. 

Totodată, în acest context, au fost prezentate care sînt atribuţiile a diferitor 

organizaţii internaţionale precum sînt NATO, OSCE, UNDP, SEESAC şi conlucrarea în 

domeniul supravegherii armelor mici şi armamentului uşor. 

Concomitent, au fost petrecute instruiri în domenii specifice după cum urmează: 

1) Compartimentul armelor mici – modalităţile tehnice de marcare a armamentului. 

2) Compartimentul armelor uşoare – caracteristicile tehnice ale aruncătoarelor de 

grenade şi alte arme portabile. 

3) Compartimentul minelor antipersonal – caracteristicile tehnice şi metodele de 

utilizare a acestora. 

4) Compartimentul distrugerea armelor -  metodele de distrugere. 

În perioada 22-23 iunie 2016 în oraşul Tirana, Albania s-a desfăşurat şedinţa 

experţilor din cadrul Comisiilor naţionale privind monitorizarea controlului asupra armelor 

mici şi armamentului uşor (AMAU/SALW), din regiunea balcanică. 

Evenimentul enunţat a avut scopul de evaluare a situaţiei curente la capitolul 

implementării strategiilor AMAU, problemele şi dificultăţile întîmpinate precum şi 

rezultatele, progresele înregistrate la acest compartiment. 

La şedinţa enunţată a participat reprezentantul SSCA a DAL, care a prezentat 

situaţia actuală cu referire la strategia AMAU, avînd în vedere realizarea măsurilor de 

promovare pentru aprobarea proiectului de HG pentru instituirea Comisiei naţionale 

privind monitorizarea controlului asupra armelor mici şi armamentului uşor şi a planului de 

acţiuni în acest sens. 

Concomitent, au fost relatate activităţile care au fost desfăşurate de către 

Inspectoratul General al Poliţie în domeniul de referinţă pe parcursul anului 2015.  

Totodată, au fost inaintate în adresa donatorilor a necesităţilor IGP la 

compartimentul supravegherii şi gestionării controlului asupra armelor cu destinaţie civilă. 

Astfel, în vederea realizării sarcinilor stabilite la subacţinea Sub-acţiunea 10.5 

Perfecţionarea aplicaţiei privind registrul electronic de evidenţă a armelor din Planul de 

dezvoltare strategică a IGP 2016-2020 au fost întreprinse măsuri de identificare a surselor 

financiare pentru contractarea unui expert din domeniul tehnologiilor informaţionale pentru 

elaborarea bussines proceselor necesare pentru aprobarea Conceptului Registrului de stat al 

armelor.  

Avînd în vedere faptul că în bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi 

Inspectoratului General al Poliţiei nu sînt prevăzute mijloacele financiare pentru realizarea 

obiectivelor propuse, subiectul respectiv a fost ridicat în discuţiile purtate cu partenerii 

istituţiilor internaţionale. 

Astfel, în perioada 12 – 13 iulie anul curent, în cadrul IGP a avut loc şedinţa de lucru 

în cadrul vizitei experţilor SEESAC. În acest context, unul din subiectele importante 

abordate a fost identificarea suportului financiar pentru efectuarea unui studiu de 

fezabilitate a sistemului informaţional Registrul de stat al armelor şi contractarea exeprţilor 

IT pentru elaborarea bussines proceselor. 

Prin urmare, în cadrul acestei şedinţe reprezentanţii SEESAC au dat  asigurări că în 

perioada lunilor următoare vor intensifica activităţile îndreptate spre identificarea surselor 

financiare necesare în acest sens. 
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Subsecvent, în vederea asigurării schimbului de informaţii, şi monitorizarea în 

domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de arme şi muniţii, Republica Moldova a 

fost gazda reuniunii experţilor SEEFEN (reţeua de experţi din Sud-Estul Europei), 

eveniment ce sa desfăşurat în perioada 27-28 septembrie 2016 în mun.Chişinău. 

Scopul şedinţei a avut ca scop de a facilita schimbul de cunoştinţe şi informaţii între 

experţii din cadrul instituţiilor responsabile din ţările din regiunea balcanică, precum şi de 

a promova cooperarea în combaterea deţinerii ilegale şi a traficului de arme de foc. 

În cadrul şedinţelor discuţiile s-au axat pe subiectele ce ţin de îmbunătăţirea 

schimbului operativ de informaţii, provocările şi obstacolele existente, precum şi 

cooperarea regională ca o condiţie prealabilă pentru combaterea deţinerii şi a traficului 

ilicit de arme.  

În perioada lunii septembrie 2016 în conlucrare cu SEESAC, a fost elaborat un 

concept privind desfăşurarea unei campanii de informare a cetăţenilor Republicii Moldova 

despre pericolul generat de armele deţinute ilegal. Acţiunea va fi realizată prin difuzarea 

spoturilor televizate la 4 televiziuni. Totodată va fi repartizat materiale informativ privind 

necesitatea predării benevole a armelor deţinute ilegal.  

Campania vizată va susţinută  financiar de către SEESAC  şi are drept scop scoaterea 

din circuitul ilegal a armelor care generează pericol pentru societatea civilă. Armele 

acumulate în cadrul campaniei vor fi transmise Comisiei de evaluare, bonificare şi rebutare 

armelor individuale, care se va expune în privinţa acestora conform procedurii stabilite.  

La data de 04.10.2016, în or. Bucureşti  România a avut loc  cea de-a 6 Întrunire a 

Grupului de lucru privind infracţiunile contra mediului, eveniment organizat de către  

Centru Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC). 

La întrunirea vizată au fost delegaţi angajaţii SSCA a DAL şi al Serviciului Vamal 

din cadrul statelor membre a Centrului deb Sud-Est European de Aplicare a Legii. 

În cadrul întrunirii, reprezentanţii statelor membre  la care şi Republica Moldova 

este parte precum şi partnerii SELEC, au prezentat şedinţei acţiunile realizate în domeniul 

combaterii tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere, braconajului, cazurilor de extragere 

ilicită a zăcămintelor minerale utile, traficului ilicit de specii rare de animale şi păsări în 

Europa de Sud-Est, obţinerea informaţiei despre modul comiterii infracţiunilor şi 

contravenţiilor, rutelor şi schemelor de contrabandă, identificarea grupărilor criminale 

internaţionale implicate în infracţiunile legate de contrabandă cu trofee de vînătoare, 

stabilirea rutelor de deplasare şi a ,,modus operandi” al acestora precum şi alte fenomene 

negative din domeniul de referinţă. 

În perioada 19-22 octombrie, reprezentantul SSCA a DAL a participat la seminarul 

regional privind Controlul exportului de arme, care sa desfăşurat în or Erevan (Armenia). 

Acest eveniment a fost organizat de către Serviciul European de Acţiune Externă şi Oficiul 

Federal German pentru Economie şi Controlul Exporturilor (BAFA). 
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