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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului în în perioada a  

III luni ale anului 2017 

 
 

 

I.Situaţia infracţională 
 

Pe parcursul perioadei a III luni ale anului 2017 au fost înregistrate 41 (19) 

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

20  şi cu arme deţinute ilegal sau pneumatice – 21.  
 

II. Controlul asupra circulaţiei armelor  

La evidenţa organelor de poliţie se află:  

- 279 de obiective a sistemului autorizări,  care deţin şi folosesc 3980 de arme de foc; 

- 56249 persoane fizice în proprietatea cărora se află 69916  arme de foc, din ele:  

          - cu ţeava ghintuită    –  20973  

          - cu ţeava lisă            –  42315                                        

          - cu bile de cauciuc   –  2668 

          - neletale                   –  3960 
 

III. Respectarea condiţiilor de păstrare a armelor    
  

Au fost efectuate în total 10091 de verificări privind respectarea condiţiilor de 

păstrare a armelor, dintre care: 9947 la persoane fizice şi 144 la persoane juridice.  

Urmare, s-au înaintat 21 sesizări persoanelor juridice. 

 

IV. Constatate contravenţii 

 

Au fost întocmite în total 642  procese-verbale contravenţionale privind circulaţia 

armelor, dintre care: în privinţa persoanelor fizice – 642 şi în privinţa persoanelor juridice 

– 0, suma amenzilor aplicate constituie 273390 lei, inclusiv: 

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

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

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

- 12 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 563 arme de foc, după cum urmează:  

- pentru încălcarea regulilor de deţinere 391 unităţi; 

- arme predate benevol 60 unităţi; 

- arme deţinute ilegal 45 unităţi;  

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

bonificarea şi rebutarea armelor individuale – 67.  

Au fost ridicate 84918 muniţii de diferit calibru, 10 grenade, proiectile şi materiale 

explozive. 
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Pentru diferite abateri pentru 3 luni ale anul 2017 au fost anulate 100 permise de 

armă. 

   
  

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

vegetaţiei forestiere. 

Organizate şi desfăşurate 182 întruniri cu colectivele de vînători şi pescari, cu 

participarea membrilor agenţiilor silvice, totodată au fost efectuate 531 razii de 

contracarare a braconajului şi tăierii ilicite a fîşiilor verzi, la care au fost implicaţi 953 

colaboratori de poliţie, 339 persoane din alte servicii, precum şi 490 unităţi de transport. 

În rezultatul măsurilor întreprinse au fost constatate în total 298 procese-verbale 

contravenţionale, după cum urmează:   

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

- 1 în baza art. 123 CC (distrugerea sau vătămarea arborilor şi arbuştilor); 

- 3 în baza art. 140 CC (colectarea sau nimicirea plantelor incluse în Cartea roşie); 

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

verzi ale oraşelor ); 

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

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

Secţia supravegherea circulaţiei armament a DGSP şi cu specialiştii superiori a 

serviciului 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, 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 referinţă, 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. 34/4-9d din 30.01.2017 ,,Cu privire la unele măsuri suplimentare în vederea 

înăspririi controlului şi supravegherii circulaţiei armelor din circuitul civil”, Dispoziţia IGP 
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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”, Dispoziţia nr. 

34/4-16d din 22.03.2017 ,, Cu privire la transmiterea armelor la Comisia de stat pentru 

evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor”, Dispoziţia nr. 34/4-17d din 29.03.2017 ,, Cu  

privire la activitatea poliţiei în domeniul prevenirii şi contracarării pescuitului ilicit în 

perioada de prohibiţie”.  

La 15.02.2017 în cadrul IGP, s-a desfăşura şedinţa reprezentanţilor SEESAC cu 

conducerea IGP, la care au participat reprezennaţii DGSP. În cadrul evenimentului a fost 

pus în discuţie subiectul noilor obiective pentru următorii 3 ani care urmează a fi 

implementate de către SEESAC în Republica Moldova şi nemijlocit în cadrul IGP a MAI.  

Avînd în vedere faptul că SEESAC a obţinut aprobarea noului buget pentru perioada 

următoare, în cadrul IGP urmează a fi implementate mai multe activităţi ce ţine de 

domeniul armelor cum ar fi: achiziţionarea utilajului de marcat armele, instruirea 

efectivului în doemniul de referinţă, dezvoltarea proiectului Registrul de stat al armelor, 

topirea armelor. 

La 16.02.2017, în cadrul Ministerului Apărării a avut loc şedinţa la nivel înalt la care au 

participat reprezentanţii DGSP a IGP. La evenimentul respectiv au fost prezenţi 

reprezentanţii din diferite instituţii cum ar fi SIS, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene precum şi reprezantanţii de nivel înalt din cadrul 

ambasadelor Germaniei, SUA, Elveţia, Austria organizaţii internaţionale SEESAC, OSCE, 

PNUD precum şi toţi ataşaţii militari acreditaţi în Republica Moldova. În cadrul şedinţei a 

fost prezentat planul armatei naţionale pentru 2017-2020 cu privire la domeniul SALW şi 

nemijlocit pe compartimentle păstrării, transportării depozitării, distrugerii armelor şi a 

muniţiilor. 

La  29.03.2017, în or.Viena, Austria angajatul DGSP a IGP a participat la forumul 

OSCE pentru cooperare în domeniul securităţii,  dedicată gestiunii SALW şi a stocurilor de 

muniţii cu termen de păstrare expirat. 
 

Activitatea în domeniul elaborării cadrului normativ. 

La 18.01.2017, a avut loc şedinţa Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru 

reglementare  la  proiectul  de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

( Legea nr. 451- XV din 30 iulie 2001, privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător, Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008, anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011, privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr. 130 din 8 iunie 2012, privind regimul 

armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă), iar la 29.03.2017 a fost susţinut, avizat pozitiv 

şi urmează să fie expediat în Guvern pentru examinare şi aprobare. 
 

Concluziile, problemele identificate în cadrul activităţii, precum şi propuneri de 

redresare a situaţiei. 

- monitorizarea permanentă a factorilor şi circumstanţelor care pot favoriza 

comiterea  incidentelor  şi  infracţiunilor  cu aplicarea  armelor  şi  după  caz,  retragerea  şi 

anularea permiselor de armă; 

- documentarea promptă a posesorilor de arme care manifestă violenţă în familie sau 

un comportament antisocial, în vederea retragerii şi anulării permiselor de armă, cu 

ridicarea armelor;  
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- continuarea activităţilor de interacţiune cu serviciile operative şi formaţiunile 

obşteşti orientate la depistarea şi ridicarea armelor păstrate ilegal; 

- întreprinderea măsurilor de rigoare în privinţa posesorilor care deţin permise de 

portarmă cu termen de valabilitate expirat; 

- prezentarea la Comisia de stat a armelor confiscate, ridicate pentru păstrare ilegală, 

deteriorate, cu modificări neautorizate în construcţie sau marcaj; 

- asigurarea unui control riguros a candidaţilor care solicită autorizarea dreptului de 

procurare a armelor; 

- studierea cu efectivul din subordine a prevederilor Legii nr. 130 din 08.06.2012 

privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă şi a Hotărîrii de Guvern nr. 293 

din 23.04.2014, ,,pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al 

muniţiilor cu destinaţie civilă”, modalitatea şi procedurile de aplicarea actelor 

nominalizate. 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ SECURITATE PUBLICĂ A IGP 

 

 

 
 


