
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

1166 
 

În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctul 11 şi alineatul 3 din Legea privind regimul armelor 
(»Narodne novine« 1 numărul 63/2007 şi 146/2008), ministrul afacerilor interne, cu acordul 
ministrului mediului, planificării spațiale şi construcţiilor, adoptă: 
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE SPECIALE 
DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE ŞI COMERCIALIZARE A ARMELOR ŞI 

MUNIŢIILOR, REPARAREA ŞI PRELUCRAREA ARMELOR ŞI ADMINISTRAREA 
POLIGOANELOR DE TRAGERE PENTRU CIVILI 

 
Articolul 1 

 
În Regulamentul privind condiţiile speciale de producție, depozitare şi comercializare a armelor 
şi muniţiilor, repararea şi modificarea armelor şi administrarea poligoanelor de tragere pentru 
civili (»Narodne novine« numărul 69/2008 şi 88/2009) subtitlul deasupra articolului 19: »1.1. 
Poligoane de tragere pentru civili de tip deschis pentru puștile de calibru mic de calibrul 22 l.r. 
cu percuție laterală« se modifică după cum urmează: »1.1. Poligoane de tragere pentru civili de 
tip deschis pentru puștile de calibru mic de calibrul 22 l.r. cu percuție laterală şi pistoalele de 
calibru mic de calibrul 22 l.r. cu percuție laterală.« 
 

Articolul 2 
 

La articolul 19 alineatul 1 după cuvântul: »puștile« se adaugă cuvintele »şi pistoalele«. 
 

Articolul 3 
 
La articolul 20 alineatul 1 după cuvântul: »puștile« se adaugă cuvintele »şi pistoalele«. 
  
La alineatul 4 cuvintele: »Protecţia laterală din perete trebuie să fie construită« se înlocuieşte cu 
cuvintele: »Peretele lateral de protecţie trebuie să fie construit«. 
 

Articolul 4 
 

La articolul 22 după alineatul 1 se adaugă alineatul 2, după cum urmează: 
 
»Peretele de la capătul poligonului poate fi construit şi ca un dig de pământ sau nisip, având 
înălţimea muchiei inferioare a ultimului apărător transversal, cu o suprapunere de cel puţin 50 
cm, iar gardul de sârmă trebuie montat în spatele unui asemenea zid.« 
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Articolul 5 
 
La articolul 23 numărul: »125« se înlocuieşte cu numărul »100«. 
 

Articolul 6 
 

Articolul 24 se modifică după cum urmează: 
 
»Protecţia împotriva gloanţelor poate fi din trunchiuri de lemn de esenţă moale, plantaţi în două 
rânduri, fiecare având lungimea de cel puţin 30 cm, montaţi astfel încât niciunul din interstițiile 
orizontale să nu se suprapună cu interstițiul din rândul doi. Axul longitudinal al trunchiurilor de 
lemn trebuie să fie în sensul liniei de tragere. 
 
Protecţia împotriva gloanţelor poate fi un dig natural sau unul construit, o placă metalică sau din 
alt material care trebuie să oprească în totalitate glonţul fără a exista posibilitatea de a ricoşa în 
oricare altă direcţie. 
 
Protecţia împotriva gloanţelor trebuie întreţinută, iar materialele deteriorate trebuie înlocuite cu 
altele noi.« 
 

Articolul 7 
 

Articolul 25 se modifică după cum urmează: 
 
»La poligoane de tragere deschise terenul de la locul de tragere şi pănă la ţintă trebuie să fie din 
pământ sau nisip, plan şi orizontal.« 
 

Articolul 8 
 

La articolul 27 alineatul 2 cuvântul »perete« se înlocuieşte cu cuvântul: “beton”. 
 
Dupa alineatul 2 se adaugă alineatul 3, după cum urmează: 
 
»Pentru calibre mai mari de 22 l.r. protecţia din lemn trebuie să aibă o grosime mai mare de 40 
mm.« 
 

Articolul 9 
  

Articolul 29 se modifică după cum urmează: 
 
»Zidul de protecţie laterală a poligonului trebuie să fie făcută din următoarele materiale: 
 
1. beton armat C 12/15 (MB15), de 12 cm grosime; 
 
2. zid din cărămidă plină, de 24 cm grosime. 

 
Înălţimea protecţiei laterale a poligonului trebuie să fie de cel puţin 300 cm.« 
  



Articolul 10 
 

La articolul 32 cuvintele: »24 şi 25« se înlocuiesc cu cuvintele: »24, 25 şi 26 alineatul 4.« 
 

Articolul 11 
 

La articolul 33 cuvintele: »de calibru mic« se şterg, iar după cuvântul »puștile« se adaugă 
cuvintele: »de toate calibrele«. 
 

Articolul 12 
 

Articolul 34 se modifică după cum urmează: 
 
»La poligoanele civile de tip deschis pentru puștile cu ţeavă lisă de toate calibrele pentru tragerea 
la ţinte talere lungimea zonei de tragere trebuie să fie de cel puţin 180 m de la linia de tragere. 
 
În sensul prezentului Regulament, zona de tragere este un arc de cerc care porneşte de la locul de 
tragere şi acoperă 45 de grade în dreapta şi stânga înspre direcţia de tragere. 
 
La poligoanele civile de la alineatul 1 al prezentului articol la care configuraţia terenului prin 
relieful său (păduri, văi, dealuri) prezintă o protecţie suficientă împotriva unor pătrunderi 
întâmplătoare în poligon, lungimea zonei de tragere poate fi de 120 m de la linia de tragere. 
 
Comisia de la articolul 50 din prezentul Regulament evaluează siguranţa poligonului în funcţie 
de configuraţia terenului pe care este amplasat poligonul. 
 
Locurile de tragere pe linia de ochire trebuie să fie marcate în conformitate cu normele stabilite 
pentru anumite discipline de tir. 
 
Pentru disciplina de tir “trap” şi celelalte discipline înrudite, la 3 până la 4 m în spatele liniilor de 
tragere trebuie executată o alee de ieşire pe care se deplasează în mod obligatoriu trăgătorii de la 
locul de tragere 5 spre locul de tragere 6. 
 
Gardul din sârmă, frânghie sau alt material adecvat trebuie să fie retras la 7 până la 10 m în 
spatele liniei de tragere, iar în interiorul acestui spaţiu nu trebuie să fie spectatori. 
 
Pentru disciplina de tir “skeet” şi celelalte discipline înrudite, gardul de la alineatul 8 din acest 
articol se află la 7 până la 10 m în spatele locului de tragere 4, paralel cu direcţia de tragere de 
bază. 
 
La intrarea în spațiul liniei locurilor de tragere trebuie pus un afișier pe care sunt trecute măsurile 
principale privind protecţia şi siguranţa şi cu tipurile de arme şi muniţie care sunt permise  
conform regulilor de tragare. 
Nivelul zgomotului până la cel mai aporpiat bloc  
ade locuinţe nu trebuie să depăşeasca 45 de decibeli.« 
 

Articolul 13 
 

Articolul 40 se modifică după cum urmează: 



 
»Protecţia împotriva gloanţelor poate fi din trunchiuri de lemn de esenţă moale, plantaţi în două 
rânduri fiecare având lungimea de cel puţin 30 cm, montaţi astfel încât niciunul din interstițiile 
orizontale să nu se suprapună cu interstițiul din rândul doi. Axul longitudinal al trunchiurilor de 
lemn trebuie să fie în sensul liniei de tragere. 
 
Protecţia împotriva gloanţelor poate fi şi o placă metalică sau din alt material care trebuie să 
oprească în totalitate glonţul fără a exista posibilitatea de a ricoşa în oricare altă direcţie. 
 
În faţa protecţiei împotriva gloanţelor în mod obligatoriu se vor pune perdele din benzi de 
cauciuc sau alte materiale care elimină pericolul ricoşării resturilor gloanţelor în direcţia 
trăgătorului.« 
 

Articolul 14 
 
Articolul 43 se modifică după cum urmează: 
 
»Locul de tragere al trăgătorului trebuie să fie luminat cu lumină indirectă de minim 250 lucşi. 
 
Iluminatul ţintei nu este stabilit, însă depinde de tipul disciplinei de tragere sau regulile 
Federaţiei Internţionale de Tir.« 

 
Articolul 15 

 
La articolul 46 alineatul 1 numărul »125« se înlocuieşte cu numărul »100«. 
 

Articolul 16 
 

Societăţile comerciale şi întreprinderile individuale care administrează poligoanele civile de 
tragere au obligaţia de a armoniza activităţile lor cu prevederile prezentului Regulament în 
termen de un an de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. 
 
Societăţile comerciale şi întreprinderile individuale care administrează poligoanele civile de 
tragere care nu îşi armonizează activitaţile cu prevederile prezentului Regulament la termenul 
stabilit la alineatul 1 al acestui articol, îşi vor înceta activitatea de administrare a poligoanelor 
civile de tragere la expirarea acestui termen. 
 

Articolul 17 
 

Prezentul Regulament va intra în vigoare la data publicării în »Narodne novine«. 
 
Numărul: 511-01-152-23708/2-2011 
Zagreb, 4 mai 2011 
 
 

Ministru 
Tomislav Karamarko s.s. 


