
 
 

REGULAMENT 
PRIVIND CONDIŢIILE  ŞI MODUL DE AMPLASARE ŞI 

PĂSTRARE  A ARMELOR ŞI MUNIŢIEI 
("Monitorul oficial RS", nr. 1/99) 

 
Art.  1 

 
Prin prezentul regulament se stipulează clar condiţiile  şi modul de amplasare şi păstrare 
a armelor, pieselor conexe şi muniţiei.   
 

Art.  2 
 
Organele de stat şi alte organe, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi alte persoane 
juridice care nemiojlocit desfăşoară activităţi de paza şi protecţie fizică a obiectivelor sau în 
desfăşurarea activităţii  sau exercitarea activităţilor ocupaţionale  folosesc arme de foc 
respectiv arme speciale, întreprinderile şi magazinele care se ocupă cu circulaţia de arme, 
piese de arme şi muniţie, întreprinderile şi atelierele care se ocupă cu repararea şi 
refacerea armelor, păstrează armele de foc şi armele speciale, piesele conexe şi muniţia 
aferenta, în astfel de spatii în care  se pot asigura:  
 
1)  golurile peretilor exteriori asigurate cu gratii metalice, avand ochiul  de dimensiuni 
maxime  150 x 150 mm, confecţionate prin sudare, din următoarele tipuri de portanţi  din 
oţel profilat de dimensiuni minime:  
 

(1) Cornier cu  laturi egale, 20x20xmm, 

(2) Cornier cu laturi diferite,20x20x3 mm,  

(3) U-portant, 65 mm, 

(4) I-portant, 80 mm 
 
(5) profil de oţel (patrulater şi dreptunghiular) a cărui latură este de 
dimensiune  sub 20 mm, 
 
(6) oţeluri plate (benzi din oţel - plate), 20 x 3 mm; 

 
2)  conexiunea între construcţia de gratii de la pct.1) din prezentul alineat şi  baza ei 
portantă  asigură acelaşi nivel de rezistenţă la rupere, ca şi construcţia de gratii; 
 
3) prezintă sector ani-incendu separat; 
 
4) încălzire, dacă există,  va fi centrala (cu apă caldă sau aburi); 



5) instalaţiile electrice vor fi executate în conformitate cu Regulamentul privind normativele 
tehnice pentru instalaţiile electrice de tensiune joasă ("Monitorul oficial SFRJ", nr. 53/88 i 
54/88 şi "Monitorul oficial SRJ", nr.  28/95); 
 
6) instalaţiile de ventilaţie forţată, dacă există, pe canalele de ventilaţie la intrare în 
încăpere vor fi dotate cu duze  de incendiu. 
 
În încăperile de la alin. 1 al prezentului articol,  armele, piesele conexe şi muniţia  se 
păstrează în seifuri,  dulapuri de oţel sau boxuri din beton armat  cu uşi de oţel.  
 
Muniţia se ţine separat de arme. 
 

Art.  3 
 
Întreprinderile şi magazinele care se ocupă cu circulaţia de arme, piese conexe şi muniţie, 
întreprind măsuri  preventive-tehnice şi de protecţie pentru asigurarea securităţii păstrării şi 
manipulării armelor şi muniţiei, iar muncitorii care nemijlocit  exercită activităţi de circulaţie a 
armelor, pieselor conexe şi muniţie, sunt instruiţi  pentru manipularea armelor de foc, 
precum şi pentru folosirea măsurilor  şi mijloacelor de protecţie, în conformitate cu 
reglementările în domeniu. 
 
În timpul programului de lucru, întreprinderea şi magazinele de la alin. 1 al prezentului 
articol, pot expune armele, piesele conexe şi muniţia în spaţii special amenajate dinspre 
stradă cu sticlă sau vitrine  ţinute sub cheie, iar după finalizarea programului de lucru sau 
în alte cazuri de părăsire a încăperii, se ţin sub cheie în seifuri, dulapuri sau boxuri din art. 
2 alin. 2 al prezentului regulament. 
 
Sticla vitrinelor din magazinele de arme, piese conexe şi muniţie, în locul construcţiilor de 
gratii, din art. 2 alin. 1 pct. 1) se pot asigura cu folie speciala pentru majorarea rezistenţei 
sticlei la efracţie, de grosime minimă de 0,1 mm.   
 
  În spaţiile unde se face circulaţia armelor, pieselor conexe şi muniţiei se poate ţine 
muniţia, astfel  încât cantitatea totală de praf aflat în muniţie să nu depăşească 20 kg. 
 

Art.  4 
 
Armele şi muniţia organizaţiilor de tir şi ale organizaţiilor autorizate pentru instructaj cu 
privire la manipularea armelor de foc se poate transfera, dacă este necesar, din 
încăperea în care se păstrează până la poligonul de tir, respectiv încăperea de instructaj 
numai în zilele de executare tragere, respectiv instructaj.  
 
Armele se transfer neîncărcate, separate de muniţie, în valiză închisă sau ambalate 
altfel, cu dispozitivul care face imposibilă activarea şi sub supravegherea instructorului de 
tragere.  Persoanele care efectuează transferul armelor şi muniţiei deţin adeverinţă 
speciala potrivit legii, eliberată de  organizaţia de la alin. 1 din prezentul articol.   
 
Organizaţia de la alin. 1 din prezentul articol determină persoana  responsabilă pentru 
păstrarea, amplasarea,  introducerea în evidenţă, eliberarea, preluarea şi foloisrea 
armelor, pieselor conexe şi muniţiei,  folosite pentru desfăşurarea activităţii sau 
exercitarea actvităţilor profesionale.    
 

 
 
 



Art.  5 
 

Armele ţinute în vederea reparării şi refacerii, până la predarea lor proprietarului, nu se 
pot scoate din încăperile determinate pentru executarea reparaţiilor, exceptând cazul  
când aceasta impun motivele de verificare a siguranţei şi preciziei armei.  
 
În cazul de la alin.  1  din prezentul articol persoana care scoate arma din întreprindere, 
respectiv magazin,  are asupra sa documentul din care se vede, potrivit legii,  că a obţinut 
autorizatie pentru efectuarea reparaţiilor şi refacerilor de armă, precum şi dovada privind 
recepţia armei la reparare sau refacere.   
 

Art. 6 
 
Prezentul regulament intră în vigoare a opta zi de la publicarea în “Monitorul oficial al 
Republicii Serbia". 


