
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului  

în perioada a 9 luni ale anului 2019   

     
  Pe parcursul perioadei a IX luni al anului 2019, au fost înregistrate 70 infracţiuni 

comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc,  inclusiv : cu arme la evidenţă – 24 și cu 

arme deţinute ilegal – 31 precum și, în 15 cazuri nu a fost stabilită tipul armei. 
 

   

  La capitolul calificării  infracțiunilor cu aplicarea/folosirea armelor de foc  a fost 

posibil de constatat că în majoritatea cazurilor s-a folosit arme deţinute legal - 24 (pistol 

cu glonț –10, armă lungă cu țeava lisă –8, armă lungă cu glonț –5 și pistol cu bile 

cauciuc –1). 

 

INFRACȚIUNI CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR LEGAL  
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Analizând datele acumulate, s-a constatat că persoanele suspecte de săvârșirea 

infracțiunilor, s-a dovedit a fi tineri cu vârstele cuprinse între 26 - 35 ani și adulți cu 

vârste cuprinse între 36 - 45 ani, de gen masculin, preponderent neangajați în câmpul 

muncii. 

 
Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei primului 

simestru s-au conturat următoarele intervale orare, care dețin pondere înaltă de comitere, 

după cum urmează: 

 

✓ Seara (orele19 – 24)   - 31 fapte 

✓ Ziua (orele 12 - 18)   - 19 fapte       

✓ De noapte (orele 1 - 6)  - 12 fapte  

✓ Dimineața (orele 7 - 11)  - 7   fapte 

 

Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile ale săptămânii 

sunt MARȚI și MIERCUREA, au fost înregistrate –17 cazuri și respectiv –11, fiind 

urmată de ziua de SÂMBĂTĂ și DUMINICA –10 cazuri.   
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Totodată, în perioada a NOUĂ luni ale anului 2019 potrivit analizelor datelor 

procesate cu privire la infracțiuni au fost înregistrate în total 117 incidente, dintre care: cu 

arme la evidenţă –53, cu arme deţinute ilegal –52 și în –12 cazuri nu a fost stabilit tipul 

armei, precum și modul de deținere.  

 

INCIDENTE CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR  
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Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei 01.01.2019 – 

30.09.2019 în comiterea incidentelor s-au conturat următoarele intervale orare, după cum 

urmează: 

✓ Ziua (orele 12 - 18)  - 42 fapte 

✓ Seara (orele 19 - 24)  - 40 fapte  

✓ De noapte (orele 1 - 6)  - 17 fapte 

✓ Dimineața (orele 7 - 11)  - 14 fapte 

✓ Nu a fost posibil de stabilit -  3  fapte 
 

Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile ale săptămânii 

sunt DUMINICĂ și LUNI, când au fost înregistrate câte 29 și respectiv 20 cazuri, fiind 

urmate de zilele VINERI și SÎMBĂTĂ – 15 cazuri și respectiv 18 cazuri.    

 

 

Reieșind din faptul că, principalele motive care au favorizat la săvârșirea 

infracțiunilor și incidentelor cu arme din circuitul civil, vizate sunt consumul excesiv de 

băuturi alcoolice, intențiile de răzbunare precum și, încrederea însine criminală, aceste 

acțiuni ilegale au fost îndreptate împotriva persoanelor din diferite categorii de vârstă.  

În majoritatea cazurilor ca victime au fost indentificați tineri (18 - 30 ani) 

preponderant neangajați în câmpul muncii și adulți (31 – 50 ani) angajați sau neangajați 

în câmpul muncii. 
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         În perioada de referinţă au fost relevate 88 infracţiuni privind purtarea, păstrarea, 

procurarea, fabricarea ilegală a armelor de foc şi muniţiilor(Art. 290). 

 

 

 

INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 

Conform datelor din evidenţele deţinute de către poliţie în perioada 01.01.2019 – 

30.09.2019 pe întreg teritoriul Republicii Moldova constatăm că au fost înregistrate, 22 

cazuri de furturi de arme din circuitul civil. 

 

 
                

                                                                                        

Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei NOUĂ luni ale 

anului 2019 în comiterea furturilor s-au conturat următoarele intervale orare, după cum 

urmează: 

 

✓ De noapte (orele 1 - 6)  - 7 fapte 

✓ Seara (orele 19 - 24)  - 4 fapte 

✓ Ziua (orele 12 - 18)  - 4 fapte 

✓ Dimineața (orele 7 - 11)  - 1 faptă 

✓ Nu a fost stabilită timpul  - 6 fapte 

 

 

Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile a săptămânii 

sunt  JOI și VINERI, când au fost înregistrate câte 4 cazuri, fiind urmate de zilele 

SÎMBĂTĂ și MIERCURI – 3 cazuri. 
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Cu referire la armele ce au fost sustrase a fost posibil de constatat că în majoritatea 

cazurilor a fost păstrate în safeuri metalice – 18, automobil – 2, dulapuri – 1, alte locuri – 

1.  
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Controlul asupra circulaţiei armelor.  
 

La evidenţa organelor de poliţie se află: 

 - 239 obiective a sistemului de supraveghere, care deţin şi folosesc 3.734 arme; 

 - 60.033 persoane fizice în proprietatea cărora se află 71.231 arme, din ele: 
 

• cu ţeava ghintuită – 20.902 unităţi, din ele: 

✓ pistol cu glonț  – 17.511 unităţi, 

✓ armă cu țeava lungă cu glonț – 3.391unităţi. 
 

• cu ţeava lisă – 45.759 unităţi, din ele: 

✓ armă lungă cu țeava lisă – 43.089 unităţi, 

✓ pistol cu bile cauciucic  – 2.670 unităţi. 
 

• arme supuse declarării –  4.570 unităţi, din ele: 

✓ arme cu gaze  – 3.616 unități, 

✓ arme pneumatice –928 unități, 

✓ alte arme   – 26 unități. 

 

 

Respectarea condiţiilor de păstrare a armelor  
 

Au fost efectuate în total 30.912 de verificări privind respectarea condiţiilor de 

deţinere a armelor, dintre care: 30.694 la persoane fizice şi 218 la persoane juridice. 

Urmare s-au înaintat 5 sesizări persoanelor juridice. 

 

 

 

Femei
Bărbați

0-17 18-30 31-50 51-70 70-înaintată

Femei 0 0 0 0 0

Bărbați 0 1 12 9 0

VICTIME ALE INFRACȚIUNELOR ART. 186 COD PENAL 

0 0 3 3 1

15

45 ani și 45 - 36 ani 35 - 26 ani 25 - 18 ani 17 - 0 nu este stabilit

Vîrsta infractorului



Constatate contravenţii. 
 

  Au fost iniţiate în total 1.378 proceduri contravenţionale, dintre care: în privinţa 

persoanelor fizice – 1.364 şi în privinţa persoanelor juridice – 14, suma amenzilor 

aplicate constituie 1.397.720 lei, inclusiv:   

– 1026 în baza art. 362 CC (Încălcarea termenului de înregistrare a armelor 

letale şi neletale sau de vizare a permisului de armă sau a permisului de deţinere 

a armelor); 

– 324 în baza art. 361 CC (Încălcarea regulilor de păstrare, deţinere, 

transport, port şi folosire sau aplicare a armelor letale şi neletale  

şi/sau  a muniţiilor aferente, precum şi a armelor  nesupuse autorizării); 

– 16  în baza art. 360 CC  (Încălcarea modului de comercializare şi/sau de 

înstrăinare a armelor letale sau neletale şi/sau a muniţiilor aferente). 

 

Arme și muniții ridicate.  
 

În total au fost ridicate 1275 arme de foc, după cum urmează:  
 

▪ 336 arme transmise la Comisia republicană pentru evaluarea, bonificarea şi   

        rebutarea armelor individuale;  

▪ 232 arme deţinute ilegal; 

▪ 187 pentru încălcarea regulilor de deţinere, port și folosire; 

▪ 97 arme predate benevol;   

▪ 423 păstrare temporară. 
 

       Concomitent, au fost ridicate 7436 muniţii de diferit calibru (pentru păstrare 

temporară –330, pentru încălcarea condițiilor de deținere, port și folosire – 320, deținute 

illegal –1674 și predare benevol –4773) şi 153 grenade, obuze, proiectile şi material 

explozive – 2200gr. 

  Urmarea încălcărilor depistate, pe parcursului anului curent au fost iniţiate 297 

proceduri de retragere a permiselor de armă, cu anularea sau suspendarea acestora, 330 

total.  

 
 

 

 

SECȚIA SUPRAVEGHERE CIRCULAȚIEI ARMAMENT. 

 

 

 


