HOTĂRÂRE
Nr. 275, din 01.04.2015
DE ADOPTARE A ORDINULUI „PRIVIND CONDIŢIILE ŞI REGULILE
SIGURANŢEI ARMELOR“
În conformitate cu articolul 100 din Constituţie şi art. 15 alin. 3, art.16 alin. 3, art. 17 alin. 4 şi art.
28 alin. 4 Legea armelor nr. 7 4/2014 din 10.07.2014, la propunerea Ministrului Afacerilor Intrerne,
Consiliul Miniştrilor deliberează
HOTĂRÂRE:
1. De adoptare a Ordinului „Privind condiţiile şi regulile siguranţei armelor “, îm baza textului anexat
la prezenta hotărâre.
2. Toate ministerele şi instituţiile lor subordonate se obligă la urmărirea şi realizarea prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre intră în vigoare după publicarea în Monitorul oficiali.
PREMIER
Edi Rama
ORDIN
PRIVIND CONDIŢIILE ŞI REGULILE SIGURANŢEI ARMELOR
PARTEA I
PREVEDERI GENERALE
Art. 1.
Scopul
1. Prin prezentul ordin se stabileşte:
a) Criteriile de siguranţă a armei de foc private deţinute de către agenţii licenţiaţi şi
autorizaţi pentru ativităţile autorizate în legătură cu armele;
b) Condiţiile siguranţei care trebuie îndeplinite în privinţa tansportului armelor, pieselor
conexe şi muniţiei;
c) Condiţiile siguranţei obiectivului pentru realizarea circulatia armelor;
d) Condiţiile siguranţei în legătură cu construcţia şi funcţionarea poligoanelor de tir civile.
2. Ordinul se aplică în conformitate cu legile în vigoare prin care se reglementează folosinţa controlată a
armelor în locurile rezidentiale şi locurile de păstrare a armelor, stabileşte condiţiile care trebuie să
îndeplinească poligoanele de tir civile unde se exercită practic tragerea din arme, apoi condiţiile pe care
agentul este obligat să le îndeplinească în privinţa siguranţei obiectivului pentru realizarea circulatiei
armelor , precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru transportul armelor.

Art. 2.
Definiţii
Pentru necesităţile prezentului ordin, termeni folosiţi au semnificaţie cum urmează:
a) „Cablu cu broască“ subînţelege obiectul pus în ţeavă şi tubul pentru muniţie pentru a se face
imposibilă introducerea cărtuşelor în ţeavă. Cablul este compus din siguranţă de oţel şi acoperită
cu cauciuc cu diametrul de 8mm şi la terminaţii se încuie cu cheia.
b) „Blocada pentru trăgaci“ subînţelege un obiect poziţionat pe trăgaci pentru a se face imposibilă
tragerea trăgaciului. Blocada pentru trăgaci este compusă din două plăci de metal de grosime nu mai
puţin de 2 mm care se pune de ambele părţi ale trăgaciului şi închide/încuie cu cheia.
c) „Neto cantitate material exploziv “ (NEQ – net explosive quantity), subînţelege doar cantitatea
materialului exploziv, dar nu şi greutatea totală a muniţiei.
d) „Persoana autorizată“, în contextul prezentului ordin, subînţelege persoana care este autorizată
pentru gestionarea muniţiei.
Art. 3.
Domeniul aplicării, stabilirea şi estimarea riscului
1. Prezentul ordin se referă la activitatea autorizată în legătură cu armele dar desfăşurată de către
persoanele juridice şi fizice în locuri rezidentiale, în locuri unde se păstrează armele, în poligoane de tir,
cu scopul ca armele să fie deplasate în mod sigur şi să fie evitată folosinţa lor de către persoane
neautorizate.
2. Ordinul va fi aplicat de toţi agenţii care doresc să desfasoare activitatea lor în domeniul poligoanelor de
tir civile.
3. Ordinul trebuie aplicat de către toţi agenţii fizici şi juridici licenţiaţi pentru transport de arme, în
vederea prevenirii evenimentelor criminale în decursul desfăşurării activităţii lor.
4. Prezentul ordin se referă nu numai la agenţii care desfasoara aceste activităţi, persoanele fizice care
deţin arme, care construiesc poligoane de tir sau care se ocupa cu transportul de arme ci şi la structurile
care efectuează inspecţia măsurilor de securitate referitoare la întreţinerea armelor, tragere din arme şi
transportul de arme.
PARTEA II
CONDIŢII ŞI CRITERIIi PENTRU SIGURANŢA ARMELOR
Art. 4.
Condiţii generale pentru păstrarea armelor de foc
1. Persoanele juridice şi fizice care deţin arme de foc cu permis sunt datoare să păstreze armele cum
urmează :
a) Armele de foc trebuie păstrate descărcate de muniţie. În orice caz descărcarea armei de foc
se face în afara locului rezidential, locului de vânzare,, spaţiului unde se păstrează armele
pentru alti agenţi;
b) Armele de foc se păstrează în seif/spatiu pentru arme, dotat cu uşă blindată, care este
betonată sau sudată, ceea ce o face imobilă. Cheile de la pupitre, seifuri sau spatii pentru arme
trebuie păstrate într-un loc sigur. Doar persoanele autorizate trebuie să posede şi utilizeze cheile
de la seifuri;
c) Armele de foc şi muniţia trebuie păstrate separat.
2. Clădirea în care se păstrează armele de foc şi muniţia aferentă trebuie să fie dotată cu paratrăsnet
precum şi cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor şi de salvare.

Art. 5.
Metode pentru păstrarea armelor de foc in siguranta.
Condiţiile generale pentru păstrarea armelor de foc şi a muniţiei aferente se bazează pe şi variază de
numărul armelor de foc, permisul pentru deţinere precum şi cantitatea de muniţie, conform următoarei
divizări:
a) Una până la două bucăţi de arme de foc;
b) Trei până la cinci bucăţi de arme de foc;
c) Şase până la cincisprezece bucăţi de arme de foc;
d) Peste cincisprezece arme de foc;
e) Pentru agenţi licenciaţi pentru traficul de arme din categoriile „B“ şi „C“,
f) Prezentare la expoziţii de arme;
g) Pentru arme în muzee, arme de colecţie;
h) Producţia de filme, spectacole teatrale şi alte manifestaţii culturale;
i) Pentru muniţia până la 200 cărtuşe;
j) Pâna la 5 kg praf negru;
k) Pentru muniţie (peste 200 cărtuşe sau mai mult de 5 kg praf negru).
Art. 6.
Standarde şi criterii de siguranţă pentru arme
Standardele şi criteriile de siguranţă pentru arme se stabilesc după numărul de arme deţinute în posesie.
1. Metoda de păstrare “una până la două bucăţi arme”
Armele de foc se păstrează de către deţinătorul autorizat de arme în obiectiv închis, asigurat cu
cheie.
Armele de foc se încuie cu cheia pentru blocare sau cablu cu broască.
Cheile se păstreaza de către persoana autorizată.
2. Metoda de păstrare „trei până la cinci bucăţi arme”:
a) Armele de foc trebuie păstrate în tipuri de seifuri special aprobate, de greutate până la
150kg, confecţionate din material metalic, de grosime cel putin de 3 mm şi construite prin
sudură continuă pe toate marginile exterioare;
b) Seiful trebuie să fie dotat cu uşă de grosime cel putin 6 mm, care se deplasează pe ax mobil
ascuns sau este montată din partea exterioară, astfel că între balamalele sudate la uşă şi
caracasa seifului există spaţiu liber nu mai mult de 1 mm;
c) Seiful trebuie să fie asigurat cu broască cu şase bare, cheie, mecanism fără cheie cu cod sau
cheie care dispune de mai mult de trei mecanisme pentru închidere întrucât uşa seifului este mai
înaltă de 1,3 metri;
d) Seiful trebuie mereu să fie încuiat;
e) Seiful pentru arme trebuie să fie fixat respectiv amplasat şi fixat cu şuruburi de pardosea şi
(sau zid) în poziţie cât mai aproape de perete pentru a se evita posiblitatea de deschidere sau
tăiere.
3. Metoda de păstrare „şase până la cincisprezece bucăţi de arme de foc“
a) Armele de foc trebuie păstrate în tipuri special aprobate de seifuri a căror greutate nu e
permis să fie sub 500 kg;
b) Seiful trebuie să întrunească criteriile menţionate în art. 6 alin. 2;
c) Locul de păstrare în acest caz trebuie să fie dotat cu sistem de alarm şi sistem de
supraveghere.

4. Metoda de păstrare „peste cincisprezece bucăţi de arme de foc“:
a) Standardele şi criteriile de păstrare şi siguranţă sunt identice cu cele de la alin. 3 sub „a“,
„b“, „c“ din prezentul articol.
b) În acest caz locul de păstrare pe lângă criteriile sus definite sub “a” trebuie să fie asigurat şi
cu video supraveghere;
c) Toate uşile depozitului trebuie să fie executate din material tare şi fixate cu balamale. Uşile
trebuie să fie dotate cu mecanism pentru încuiere;
5. Metoda de păstrare la expoziţionarea armelor “pentru agenţi licenţiaţi pentru traficul
de arme” Standardele de siguranţă pentru depozitare subînţeleg:
a) Instalare echipament pentru sistemul de alarma şi sistemul de supraveghere;
b) Instalare echipament pentru video supraveghere;
c) Toate uşile depozitului trebuie să fie confecţionate din material tare şi fixate în siguranţă cu
balamale;
Uşile trebuie să fie dotate cu mecanism pentru încuiere;
d) Expunerea armelor de foc în vitrine din material lemnos masiv sau metal închise cu panouri
de sticlă grosime nu sub 6 mm;
e) Vitrina pentru expunere arme se fixează de cărămidă, piatră sau beton, şi anume cu cel puţin
patru (4) şuruburi;
f) Vitrina pentru expunere arme trebuie să fie incuiată cu cheia;
g) Armele de foc expuse trebuie să fie asigurate cu cablu flexibil acoperit cu plastic sau lanţ din
metal de grosime nu sub 4 mm, care trece prin spaţiul trăgătorului şi ambelor capete ale
armei şi fixat de perete pentru a se evita furtul.
6. Metoda de păstrare a armelor expuse în muzeu
Standardele de siguranţă ale obiectivului muzeului, când în acesta se păstrează arme în
conformitate cu Legea nr.74/2014, „Privind armele“, subînţelege:
a) Instalarea echipamentului pentru sistemul de alarma şi sistemul de supraveghere;
b) Instalarea echipamentului pentru video supraveghere ;
c) Toate uşile depozitului trebuie să fie executate din material tare şi bine fixate cu balamale;
Uşile trebuie să fie dotate cu mecanisme cu cheie;
d) Pentru paza obiectului se va angaja garda staţionată sau patrulă.
7. Metoda de păstrare arme pentru utilizare de filme sau scenică.
Standardele de siguranţă pentru păstrarea armelor în conformitate cu Legea nr. 74/2014,
„Privind armele“, pentru utilizare de filme şi scenică, se aplică asupra a trei metode de păstrare
temporara:
a) Locul sau spaţiul de păstrare durabilă;
b) Contract semnat cu persoana juridică care are loc certificat pentru păstrare;
c) Folosirea temporara a locului de păstrare (până la 10 zile lucrătoare) şi este valabil doar
pentru cantitatea până la 15 bucăţi de arme de foc.
Art. 7.
Condiţii generale pentru păstrarea muniţiei
Persoanele fizice şi juridice, care posedă permis pentru arme de foc sunt datoare să păstreze muniţia
pentru arme cum urmează:
a) Cheile de la depozitele de muniţie trebuie păstrate într-un loc sigur. Doar persoana autorizată
poate să păstreze cheile;
b) Armele de foc şi muniţia se păstrează separat;
c) Cărtuşele nu trebuie lăsate în magazia de arme pe parcursul păstrării.

Art. 8.
Standardele de siguranţă şi criteriile pentru păstrarea muniţiei
1. În cazul cantităţii până la 200 cărtuşe pentru arme de foc cu ţevi ghintuite:
a) Muniţia se păstrează în depozitul de arme separat de arme;
b) Muniţia poate fi separată de seiful de arme sau înăuntrul seifului pe poliţa separată;
c) Seiful pentru muniţie trebuie să fie confecţionat din material solid şi încuiat cu cheie.
2. În cazul prafului de încărcare până la 5 kg (pentru cărtuşe pentru puşcă de vânătoare):
a) Praful se păstrează în seif sigur, în afara tangentei oricărui mijloc care poate provoca
percutare;
b) Locul şi seiful unde se păstrează şi realizează procesul de încărcare arme de foc se
asigură la fel ca şi depozitul pentru arme, cu uşi de siguranţă din metal.
3. Metoda de păstrare peste 200 cărtuşe.
Cerinţele speciale de siguranţă sunt aceleaşi ca şi criteriile de siguranţă pentru păstrarea
a peste 15 bucaţi arme de foc, depozitarea pretinde sistem de alarma şi sistem de video
de supraveghere.
Art. 9.
Distanţă de siguranţă pentru
depozitul de muniţie
1. Depozitele de muniţie trebuie să fie la distanţă de localităţi rezidentiale din cauza prezenţei
materialului exploziv. Distenţa se calculează în baza concentraţiei materialului exploziv în
conţinutul muniţiei.
2. Prezentul tabel prezintă distanţa depozitului muniţiei de zona rezidentiala. Distanţa este bazată
pe cantitatea neto de exploziv.
Tabelul prezintă numărul de cărtuşe care este echivalent cu cantitae neto de exploziv în
kg.
3. Persoanele fizice şi juridice care posedă permis de port arme de foc sunt datoare să păstreze
armele de foc cum urmează:
NEQ (kg)
Distanţa în (m)
Nr. cărtuşi 9 mm Parabelum (bucăţi)
0.1-250 0 625.000
250-300 1 625.000 - 750.000
400-450 5 1.000.000 - 1.125.000
1000-1100 16 2.500.000 - 2.750.000
1900-2000 30 4.750.000 - 5.000.000
4. Caclularea cantităţii neto de exploziv trebuie făcută pentru fiecare loc de păstrare şi de
asemenea trebuie să fie aprobat de către autoritatea competenta înainte de a se parmite
catergorizarea locului de păstrare.
Art. 10.
Inspecţia deţinerii şi păstrării armelor
În baza Legii armelor nr. 74/2014, în cazul prezenţei suspectului, funcţionarul poliţiei autorizat are
dreptul ca la orice moment să efectueze inspecţia deţinătorului armelor cu permis sau autorizaţie
în apartament, la locul de păstrare sau pe parcursul transportului de arme de foc şi muniţie.

Partea III
CONDIŢIILE DE SIGURANŢĂ CARE TREBUIE ÎNTRUNITE PENTRU REALIZAREA TRNASPORTULUI DE
ARME, PIESE AFERENTE ŞI MUNIŢIE.
Art. 11
Transportul de arme
Transportul de arme, piese aferente şi muniţie poate fi realizat de persoane juridice cu sediul în
Republica Albania, care sunt licenţiate de către organelle poliţiei de stat pentru această activitate.
Art. 12.
Condiţiile pentru realizarea transportului
Agenţii licenciaţi pentru transportul de arme, piese aferente şi muniţie din categoria „B1“, „B4“,
„C“ şi „D“ trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) Să dispună de “certificate ADR privind autorizarea pentru vehicule” eliberate de către
instituţiile competente conform art. 37
Lege nr. 118/2012, „Privind transportul
mărfurilor periculoase”, prin care se certifică că mijlocul de transport prevăzut pentru
transport cu permisul de la pct. 1 art. 5 din prezenta lege.
b) Să deţină „Adeverinţă privind instructajul”“ eliberat persoanelor care promovează
examenul aprobat de către autoritatea competenta pentru transportul de materii periculoase
(conform Legii nr. 118/2012 “Privind marfa periculoasă”);
c) Să dispună de certificat ADR privind conducerea vehiculului cu care se face transportul de
arme, piese şi muniţie (conform Legii nr. 118/2012 “Privind materiile periculoase”);
d) Să dispună de certificat valabil privind abilitarea de specialitate pentru conducerea
vehiculului cu care se face transportul armelor, pieselor şi muniţiei;
e) Să doteze vehicului cu dispozitiv GPS funcţional în vederea controlului şi documentării
marşrutei agentului care realizează transportul.
Art. 13.
Regulile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le întrunească vehiculele pentru transport de arme
şi muniţie
1. Vehiculul şi şoferul care efectuează transportul de arme, muniţie şi piese de schimb pentru arme
trebuie să posede:
ADR (licenţiat, tehnic şi fizic completamente sigur).
2. În decursul transportului de arme şi muniţie vehiculul trebuie să fie dotat cu tabliţa pe care
este marcat gradul riscului de pericol.
3. Vehiculul trebuie să fie dotat cu aparat împotriva incendiului şi amortizor de scântei şi trebuie
să fie acoperit.
4. Muniţia trebuie să fie corect amplasată, legată şi ambalata.
5. În cazul când vehiculul pentru transport de arme, piese de schimb şi muniţie are remorcă
deschisă, nu este permis a pune lăzi cu muniţie, piese de schimb care să depăşească înălţimea
laturilor remorcii.
6. Nu este permis transportul de arme, muniţie şi piese de schimb cu autoturisme.
7. Întrucât pentru transportul de arme şi muniţie se folosesc mai mult decât două vehicule,
trebuie angajată escorta SHPSF (serviciul privat de pază/securitate fizică).

Art. 14.
Interdicţii
În decursul transportului de muniţii se interzice:
a) Alimentarea vehiculului cu combustibil sau transvazarea combustibilului din rezervoar;
b) Transportul de muniţie împreună cu combustibil, motorină, unguente, mijloace chimice
sau supstance şi materii uşor inflamabile;
c) Reţinerea vehiculului încărcat cu muniţie în zone rezidentiale.
PARTEA IV
PERMIS PENTRU POLIGOANE DE TIR CIVILE
Art. 15.
Poligoane de tir civile sunt:
a) Poligoane de tir civile închise (acoperite);
b) Poligoane de tir civile deschise (pe teren, descoperite);
a.1. Poligonul de tir civil închis prezintă obiectiv (clădire) construită în baza
proiectului, din material deosebit, dotat cu echipament specific pentru instructaj şi
tragere din arme de foc;
b.1. Poligonul de tir civil deschis prezintă o parte din teren (teritoriu) ales şi echipat conform
criteriilor şi standardelor pentru instructaj şi tragere din arme de foc.
Art. 16.
Regulile de construcţie şi utilizare a poligoanelor de tir deschise.
Poligoanele de tir deschise trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) Să fie la distanta de localităţi si direcţia tragerii să fie în sens opus de clădire;
b) În direcţia tragerii, poligonul de tir trebuie să fie asigurat mai mult de trei kilometri de linie
aeriană de ambele părţi sub unghiul de 90 grade în raport cu direcţia tragerii;
c) Adăpostul trebuie să fie de adâncime 2,2 metri, începând de la suprafaţa solului şi de
lăţime 1,5 metri, în timp ce lungimea depinde de mărimea semnului pe care-l veţi pune.
Zidurile se acoperă cu piatră sau cărămidă. Partea adăpostului de unde se trage trebuie să fie
mai înaltă, acoperită cu elemente de beton şi pământ, iar partea din spate trebuie să fie
acoperită cu pământ fără obiecte solide pentru a se preveni ricoşetul cărtuşului;
d) Când ţinta se pune în mişcare mecanic (cu ajutorul mecanismului cu frânghie şi sfoara)
şi le trage persoana îndatorata cu retragerea ţintei, persoana menţionată este datoare
să poarte pancir vesta si sa stea la capătul adăpostului în direcţia tragerii.
Art. 17.
Regulile pentru construcţie şi utilizare a poligoanelor de tir închise
1. Cerinţele tehnice pentru poligoanele de tir închise sunt:
a) Suprafaţa poligonului de tir:
Nu mai mică de 500 m2 pentru tragere din pistol de calibru 9 mm, cu cărtuşe 9x19/9x21
mm şi distanţa de 25 metri.
b) Compartimentarea spaţiului poligonului de tir;
Fiecare poligon de tir cuprinde:
- Încăperea pentru înregistrare protejată cu sticlă impenetrabilă;
- Încăperea de comandă de unde se urmăresc activităţile pe parcursul tragerii, două
compartimente cu trei benzi pentru tragere.

c) Echipamentul de protecţie al poligonului de tir. Fiecare poligon de tir trebuie sa asigure:
- Protecţie acustică, prin aplicarea placajelor ;
- Protecţie pentru reducerea vitezei cărtuşului, realizată prin placaje din material sintetic
corespunzător de cauciuc;
- Protecţia împotriva gazelor otrăvitoare, pentru a se evita gazele apărute în timpul tragerii,
pe lângă montarea echipamentului pentru ventilaţia aerului poluat.
Art. 18.
Clasa pentru instructaj şi încăperile pentru păstrarea armelor şi muniţiei.
Pe poligonul de tir trebuie să existe următoarele:
a) Clasa pentru instructaj cu o capacitate de 25 participanţi;
b) Încăperea pentru păstrarea armelor şi muniţiei.
Art. 19.
Materiale pentru construcţia poligoanelor de tir, componeţa lor şi proprietăţile tehnice
1. Caracteristicile tehnice pentru construcţia poligoanelor de tir trebuie să asigure:
a) Protecţia împotriva tragerii neintenţionate;
i) Poligoanele de tir se acoperă cu plăci de cauciuc regupol E 22 mm şi E 43 mm şi de grosime
50 şi 20 mm;
ii) partea anterioară a plafonului poligoanelor de tir se acoperă cu plăci de metal de grosime 5
mm;
iii) Pentru placarea pereţilor laterali ai poligoanelor de tir se folosesc profile metalice de
grosime 1 mm;
iv) zidurile încăperilor poligoanelor de tir trebuie să fie de
înaltă densitate 7x12x25 cm.
b) Pentru protecţia împotriva zgomotului:
Placarea poligoanelor de tir se execută cu unul din următoarele materiale:
i) AMF – plăci de fibre minerale;
ii) plăci de lemn;
iii) vată minerala de sticlă;
iv) plăci industriale acustice;
c) Pentru protecţia împotriva incendiului, la poligoanele de tir:
i) se aplică vopsea anti-incendiu ;
ii) se montează uşi şi ferestre refractare;
iii) se montează detectoare de fum şi alarmă centrală împotriva incendiului;
iv) pereţi compartimentari şi pereţi din jurul sălii de tir sunt placate cu cărămidă refractară de
înaltă densitate
Art. 20.
Echipament special pentru dotarea poligoanele de tir
La poligoanele de tir se instalează echipament special determinat:
1. Echipament pentru ventilaţie
Poligoanele de tir se dotează cu sisteme de ventilaţie şi sistem de climatizare.
2. Echipamentul de comandă folosit în timpul tragerii
Fiecare poligon de tir posedă un loc de comandă cu sistem sonor pentru darea instrucţiunilor pe
parcursul tragerilor
3. Semnalizarea
Pe lângă semnele pentru tragere există trei semnale luminoase care se folosesc pentru derularea
procesului de tragere:

a) Portocaliu (pregătit pentru tragere);
b) Verde (tragere)
c) Roşie (opreşte tragerea).
4. Partea anterioară a poligonului de tir este construită în aşa fel ca:
a) Împiedica ieşirea cărtuşului din poligonul de tir sub unghi de 60 grade;
b) Se zideşte centură din material de blocare trecere de grosime nu sub 30 cm şi cu
spaţiu nu mai mic de 30 cm care se umple cu pământ mărunt sau nisip. Apoi se
construieşte zid din cărămidă cu spaţiu de 1 m şi la capăt zidul clădirii.
5. Semnalizarea pe poligonul de tir
Pe poligonul de tir (deschis sau inchis) cu ajutorul panourilor şi cu text clar şi usor de inteles se
determină:
a) Linia de start;
b) Linia de tragere;
c) Locul unde stă persoana în timpul tragerii;
d) Locul pentru aprovizionare cu muniţie;
e) Locul de prim ajutor;
f) Locul pentru curăţarea armelor;
g) Locul pentru străjeri şi locul pentru monitoring.
Art. 21.
Regulamentul poligonului de tir
Regulile siguranţei tehnice în decursul tragerii pe poligonul de tir, obligaţiile personalului
însărcinat cu paza poligonului de tir, obligaţiile persoanelor care exercită tragerea precum
şi documentaţia în legătură cu poligonul de tir se reglementează prin regulamentul
poligonului de tir, aprobat de către directorul general al poliţiei de stat.
PARTEA V.
CONDIŢIILE DE SIGURANŢĂ ALE OBIECTIVULUI PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE TRAFIC DE
ARME
Art. 22.
Condiţii de siguranţă pentru construcţia obiectivului
1. Pentru construcţie şi punere în funcţiunare a obiectivului care serveşte ca loc pentru traficul de
arme, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii de siguranţă:
a) Obiectivul trebuie să fie construit din cărămidă sau piatră cu mortar;
b) Toate uşile şi ferestrele de-a lungul depozitului trebuie să fie din material solid şi
asigurate cu gratii metalice care sunt tare fixate de zid;
2. Condiţiile şi criteriile de siguranţă pentru arme , obiectivele şi traficul sunt definite în partea
doua a prezentului ordin.
Art. 23.
Condiţiile de siguranţă din interiorul obiectivului
Obiectivul care serveşte pentru tradicul de arme în partea interiorului trebuie să dispună de
următoarele:
a) Seifuri de siguranţă în funcţie de cantitatea armelor conform reglementărilor
menţionate în prezentul ordin pentru armele din categoria “B”;
b) Spaţiul pentru muniţie trebuie să fie separat de spaţiul pentru alte arme;
c) Vitrinele pentru expunere arme care trebuie să fie dotate cu elemente de siguranţă

menţionate în prezentul ordin.
Art. 24.
Condiţiile de siguranţă din afara obiextivului
1. Securitatea exterioară a obiectivului se asigură prin sistem de alarmă şi echipament de video
supraveghere, precum şi prin paznici pentru paza fizică. Obiectivul trebuie să fie pe deplin asigurat
prin iluminaţie exterioară.
2. Sistemul de alarmă satisface cerinţele în continuare menţionate, întrucât dispune de:
a) Sirenă exterioară de intensitate nu sub 100 db şi alarmă luminoasă;
b) Stabilit codul şi funcţia zgomotului (inclusiv controlul de la distanţă);
c) Panoul de control şi bacteria de rezervă;
d) Întrerupător pentru uşă;
e) Funcţionmarea liniilor intermitente sau similar care repun în funcţie sistemul întrucât
linia telefonică nu funcţionează;
f) Componentele sistemului pentru împiedicarea efectuării modificărilor;
g) Registrul de evidenţă a tuturor evenimentelor (nu mai puţin de 20 evenimente);
h) Monitorizarea zonei programate (întreaga clădire/sediul);
i) Nu mai puţin de trei (3) detectoare de mişcare;
j) O alimentare pentru zonă;
k) 24 ore de monitorizare exterioară ;
l) Tastatura pentru intrare cu codul şi funcţia alarmei (inclusiv control din exterior);
m) Panou de control cu baterie;
n) Întrerupător pentru uşă.
3. Echipament pentru supraveghere video care îndeplineşte următoarele cerinţe:
Obiectivul trebuie să fie protejat prin sistem video supraveghere. Sistemul de video
supraveghere trebuie să aibă următoarele caracteristici:
a) Trebuie să aibă CCTV sau DVR;
b) Să posede camere suficiente pentru monitorizarea tuturor punctelor exterioare
vizibile ale obiectivului precum şi toate zidurile exterioare din jurul ferestrelor;
c) Camerele trebuie să aibă caracterstică infra-red (infra-roşie) sau să se sprijine pe
alternativa detectorului luminos de mişcare;
d) Trebuie să fie în stare să înregistreze 24 ore;
e) Trebuie să fie conectate cu echipamentul pentru înregistrare indiferent dacă
este vorba despre DVR, calculator sau videorecorder;
f)Fiecare cameră trebuie să dispună de alimentare independent cu energie electrică.
Art. 25.
Gestionare, monitorizare şi înregistrare de evenimente
1. Fiecare obiectiv care se ocupă cu traficul de arme, de asemenea, trebuie:
a) Sa tina registru de evidenţe a evenimentelor din obiectiv;
b) Monitorizează zona programată (întreaga clădire/sediul);
c) Are supraveghere exterioară 24 ore .
2. Copiile casetei de monitorizare/înregistrare trebuie păstrate nu mai puţin de 14 zile.
Art. 26.
Prevederi finale
1. Ordinul este obligatoriu pentru toţi cetăţenii Albaniei şi cetăţenii străini care se află pe
teritoriul ei, precum şi pentru agenţii licenţiaţi care se ocupă cu activităţi legate de folosirea
armelor.
2. Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia de Stat se obligă să impună şi urmărească
implementarea regulilor şi procedurilor definite prin prezentul ordin.

