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Predă benevol armele 
din posesie ilegală 
pentru a nu f 
sancționat!

Asigură securitatea 
familiei tale și a întregii 
societăți din Republica 
Moldova!





Află mai multe informații pe pagina de web a 
Inspectoratului General al Poliției: 
www.igp.gov.md.
Număr de contact: 902
Viber: +373 78 090 902 
E-mail: dgsp@igp.gov.md

Parteneri:

Împreună   transformăm Republica Moldova 
într-o țară mai sigură!

Predă benevol armele deținute ilegal! 

Ajută Republica Moldova 
să devină o țară

mai sigură!

Predă
benevol 
armele

Proiect finanţat de
Uniunea Europeană

Uniunea Europeană sprijină instituțiile Republicii 
Moldova în eforturile sale de combatere a proliferării 
armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW), 
prin fondurile garantate prin Decizia Consiliului 
2013/730/PESC, în sprijinul activităților SEESAC de 
dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est, 
din 9 decembrie 2013.



Apelează și anunță orice sector, post sau 
Inspectorat de Poliție privind intenția de a 
preda benevol o armă.

Evită deplasarea și transportarea personală a 
armei și a munițiilor.

Solicită intervenția poliției în cazul depistării 
obiectelor explozibile suspecte. 

Dacă deții sau ai depistat o armă ori un 
obiect cu potențial explozibil, solicită 
intervenția polițistului la locul depistării sau 
depozitării acestuia. 

Cum poți preda benevol 
armele deținute ilegal:

Statistica denotă faptul că majoritatea 
incidentelor și infracțiunilor săvârșite cu 
folosirea armelor de foc sunt comise cu arme 
păstrate ilegal.

Cetățenii care poartă, păstrează, procură, 
fabrică, repară sau comercializează arme de 
foc răspund penal sau contravențional.

Poți deveni proprietar legal, astfel va fi evitat 
circuitul extrem de periculos al armelor 
ilegale.

Fapte și cifre despre 
armele deținute ilegal în 
Republica Moldova:
Știați că?

Poliția recepționează, examinează, 
înregistrează și scoate din circuit armele de 
foc păstrate ilegal.

Până în prezent de către poliție au fost scoase 
din circuit 14086 arme de foc deteriorate, cu 
modificări neautorizate în construcție sau 
adaptate pentru comiterea infracțiunilor, 
păstrate ilegal, depistate fără stăpîn, 
confiscate sau predate benevol. Acestea au 
fost distruse prin topire. Posesorii acestora au 
fost eliberați de răspundere penală sau 
contravențională.




















