
REGULAMENT 
 

PRIVIND CONDIŢIILE, MODUL ŞI PROCEDURA DE 
EXAMINARE, SIGILARE ŞI MARCARE A ARMELOR 

DE FOC ŞI MUNIŢIEI 
 

("Monitorul oficial  RS", nr. 28/96) 

 

Art.  1 

Prin prezentul regulament se reglementează condiţiile, modul, procedura şi tipurile  de 
control al armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi dispozitivelor, modul de sigilare, 
marcare şi control al ambalării muniţiei, elementelor muniţiei şi se determină însemnele 
pentru sigilare şi marcare respectiv sigiliul, forma şi conţinutul adeverinţei şi  etichetei 
pentru marcarea muniţiei.  

Art.  2 

Examinarea, sigilarea şi marcarea armelor de foc, muniţiei, elementelor muniţiei şi 
dispozitivelor se efectuează în vederea confirmării conformităţii şi calităţii lor potrivit 
standardelor, normativelor tehnice şi normelor de calitate prevăzute.  

Art.  3 

Armele de foc şi dispozitivele se examinează in vederea stabilirii dacă este  efectuată:  

1) înlocuirea unei piese contructive esenţiale  cu transformarea unei piese componente;   

2) schimbarea dimensiunilor; 

3) schimbarea rezistenţei pieselor constructive esenţiale  executată prin prelucrare 
mecanică sau alt fel de prelucrare (forjare,  frezare, perforare, sudare, polire, erodare, 
gravare ş.a.).  

Art.  4 

Examinarea armelor de foc cuprinde controlul armelor înainte de percutare, tormentarea 
((examinarea rezistenţei sub presiune mai mare) şi controlul după testare.  

Art.  5 

Controlul armelor de foc înainte de testare cuprinde:   

1) controlul semnelor aplicate pe arme;   

2) Controlul vizual; 



3) controlul dimensiunilor; 

4) controlul siguranţei funcţionării armei.  

Art.  6 

Controlul semnelor aplicate se verifică  dacă pe una din piesele constructive esenţiale ale 
armei să află următoroarele marcaje: 

1) denumire, firma semnul de fabricaţie al producătorului;   

2) numărul de serie pentru evidenţa armelor;  

3) semnul modelului care face posibilă identificarea armei;  

4) denumirea cărtuşului care se poate trage din ţeavă.  

Art.  7 

Prin controlul vizual  se verifică calitatea prelucrării  de suprafaţă, existenţa defectelor  de 
suprafaţă, impurităţi şi coroziune pe armă, erori la executarea  elementelor constructive 
esenţiale,  deformaţia ţevilor sau patului.       

Art.  8 

Prin controlul dimensiunilor se verifică calibrul ţevii, dimensiunile  camerei cărtuşului, 
mărimea abaterii între  vârful ţevii şi  baskile, lungimea ţevii şi siguranţa sistemului de 
închidere 

Art.  9 

Prin controlul siguranţei funcţionării armelor se verifică mecanismele de încărcare a 
armelor semiautomate (introducerea cărtuşului în ţeavă, scoaterea cărtuşului din ţeavă,  
eliminarea cărtuşului), închiderea, tragerea şi percutarea cărtuşului,   zapinjanje  
kočenje?? Şi alte mecanisme deosebit de importante pentru funcţionarea regulară şi 
purtarea armei în siguranţă.   

Art.  10 

Tormentarea se efectuează la arma  finisată sau la piesele constructive esenţiale ale 
armei prin  tragere a câte două cărtuşe.    

Armă finisată, în sensul prezentului regulament, se consideră şi arma care ulterior se 
brunează sau gravează, precum şi arma asamblată din piese constructive esenţiale 
examinate.   

La armele cu mai multe ţevi, fiecare ţeavă se examinează prin tragere.  

  



Art.  11 

Controlul armei după tormentare cuprinde verificarea siguranţei funcţionării armei,  
controlul vizual  şi controlul dimensionalin.  

Art.  12 

Examinarea muniţiei se efectuează prin verificarea eşantioanelor prelevate  din fiecare 
serie de muniţie fabricată.  

Art.  13 

Muniţia se împachetează în ambalaj  convenabil pentru manipulare. Unitatea împachetării 
de bază se închide în mod reglementar şi se marchează cu însemne cum urmează:    

1) denumirea sau semnul producătorului sau al subiectului pentru care muniţia se 
laborează;   

2) denumirea cărtuşului conform standardelor; 

3) număr de serie de identificare şi numărul de cărtuşe în împachetarea de bază. 

Pe muniţia de înalte performaţe şi muniţia tormentată se aplică însemn suplimentar care 
clar  avertizează că muniţia nu se poate folosi în condiţii normale de exploatare a armelor 
şi din arme care nu au fost supuse  examinării speciale.   

Art.  14 

Sigilarea armelor de foc şi dispozitivelor se efectuează dacă prin examinare s-a stabilit că 
întrunesc condiţiile prevăzute de  standard, norme tehnice şi norme de calitate.   

Art.  15 

Sigilarea armelor de foc şi dispozitivelor se efectuează după examinare astfel că pe 
piesele contructive esenţiale în mod distins se  imprimă sigilii de  tormentare prezentate în 
Anexa 1 la prezentul regulament şi prezintă parte integrantă a acestuia.   

Piesele constructive esenţiale din alin. 1 al prezentului articol sunt:  

1) fiecare ţeavă,  cap, camera,  camasa, închizător (corp şi cap i închizător), cutia la toate 
tipurile de armă,  exceptând  revolverul. 

2) ţeava, butoiaşul, locaşul, la revolver; 

3) ţeava, fiecare pat şi închizătorul (corp şi capul închizătorului), la armele la care patul nu 
este executat în ţeavă.  

  



Art. 16 

Pentru armele de foc şi dispozitive pentru care în procedura de examinare s-a stabilit că 
întrunesc condiţiile stabilite se eliberează adeverinţă scrisă pe Formularul nr. 1 anexat la  
prezentul regulament şi prezintă parte integrantă a acestuia.  

Adeverinţa conţine: tipul de armă respectiv dispozitivul examinat, impresiunea sigiliului 
aplicat şi alte însemne aplicate pentru armele de foc, respectiv dispozitive, locul şi data 
examinării.   

Art.  17 

Marcarea muniţiei şi elementelor muniţiei se face după stabilirea întrunirii condiţiilor 
prevăzute prin standardele stabilite, normative tehnice şi norme de calitate.  

În fiecare împachetare de muniţie, respectiv elemente de muniţie,   cu privire la care s-a 
stabilit că îndeplinesc condiţiile  prevazute,   se pune adeverinţa privind examinarea 
efectuată, iar pe învelişul  împachetării eticheta prescrisă.   

Art.  18 

Adeverinţa scrisă privind examinarea  efectuată a armei, respectiv a elementelor muniţiei 
se eliberează pe Formularul nr. 2, care este anexat la prezentul regulament prezentând 
parte intergantă a acestuia. . 

Eticheta care se aplica pe fiecare  ambalaj de muniţie respectiv elemente de muniţie se 
confecţionează din hârtie sau alt material corespunzător şi are forma de trei benzi, iar 
dimensiunile etichetei depin de mărimea învelişului de ambalaj pe care se aplică eticheta.   

Eticheta conţine date privind organizaţia care a efectuat examinarea şi marcarea muniţiei, 
respectiv elementelor muniţiei şi imprimat sigiliul de recepţie finală indicat sub numărul de 
ordine 11 Anexă 1.  

Art.  19 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează valabilitatea Regulamentului 
privind procedura de examinare şi sigilare, respectiv marcarea armelor de foc de mână, 
muniţiei şi aparatelor manuale ("Monitorul ofiical  SRS", nr.  15/73). 

Art.  20 

Prezentul regulament intră în vigoare a opta zi de la data publicării în  "Monitorul oficial al 
Republicii Serbia" 

 
 

Anexa  1 

 
SIGILII ŞI MARCAJE APLICATE  DUPĂ EXAMINAREA EFECTUATĂ A 

ARMELOR DE FOC, DISPOZITIVELOR ŞI MUNIŢIEI   



 

 

Nr . Aspect sigiliu- 

ord. tip sigiliu şi marcaj marcaj Descr sigiliu - marcaj  Observaţie 

1 2 3 4 5 

1 Sigiliu examinare 

normală armă Literă şi în interior 

montată praf negru sunt literele C i B 

2 Sigiliu 

examinare armă Litera T  in interior 

montată cu B ş B 

praf fără fum 

3 
Sigiliu examinare mai  Litere T în interior 

riguroasă armă B şi B, deasupra două 

montată cu praf  fără fum stele 

4 Sigiliu suplimentar care Patru litere T  poziţionate 
înseamnă că arma este încrucişat între care sunt  
examinată în stare de poziţionate săgeţi şi   

      livrare puncte 

5 Sigiliu examinare 

repetată cu praf Litera în care  sunt literele 

negru C ş B iar deasupra  acestora steluţa 

6 
Sigiliu examinare 
repetată cu praf Litera în care sunt două litere 

fără fum B şi B,iar deasupra steluţă 

7 Sigiliu examinare normal 

a ţevilor finisate Litera T 

ţevilor completate 

8 Sigiliu 
examinare ţevi finisate Litera T  şi deasupra     ţevi 
completate două steluţe 

 



 

9 Sigiliu exam triplă  
         ţevi finisate şi Litera  T deasupră                       
          completate căreia se află 3 stele 

10  Sigiliu exam provizorie 

(până ţeava nu este  Litere PT 

definitiv finisată) 

11 Scut şi steluţă cu cinci colţuri  
din care se ramifică 

Sigiliu recepţie finală coarne de cerb, între care este 

indicat numărul  atribuţiilor 

organizaţiei munci  

12 
Sigiliu control  Încrucişat   deşuburător  după 
montaj şi cleşte,  încadrate în cerc 

13  Sigiliu tormentare Utere poziţionate linear  

aparat etalon  C şi I şi B şi E, încadrate 

de măsurat în cerc  
presiune 

14  Sigiliu pentru  arme   

noi importate care nu au Litere UO 

fost tormentate 

15 
Sigiliu care indică  Liniuţă deasupra căreia  este, 
cositorie  semicerc, iar deasupra cemicercului   

satisfăcătoare numărul roman cinci 

16   Marcaj calibru şi lungime Primul număr - calibru, al 
camera cărtuşului doilea – lungime cameră 

                                                                          cărtuş 

  17 
 

Sigiliu controlorului Controlor iniţial cu steluţa 
deasupra literei 

18      Primel două cifre – numărul  de ordine  

         Marcaj lună an examinare   al lunii, ultimele două cifre numărul de ordine 
al anului 

 



19   Marcaj choke Gravată inscripţia CHOKE 
 
 

20 
 

Marcaj greutate ţeavă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 1                                                             

 

ADEVERINŢĂ 
PRIVIND EXAMINAREA ARMEI DE FOC ŞI DISPOZITIVELOR 

 
Se certifică: 

 
1)s-a efectuat examinarea şi sigilarea armei de foc şi dispozitivelor, şi anume 
 ; 

 
2)pe arma şi dispozitivele examinate şi sigilate sunt imprimate sigilii respective 
următoarele marcaje, şi anume ; 

 
3)presiune sau care au fost examinată rezistenţa ţevilor este de . 

 
Adeverinţa se eliberează la cererea cui îi aparţine arma şi 
dispozitivele examinate şi sigilate. 

 
Data  Locul  
 

M.P. 
 

 
 

 (Semnătura persoanei autorizate  

a  organizaţiei de examinare 

şi sigilare arme de foc şi muniţie 
 
 
 
 
  



Formular 2 

                                                            

 

ADEVERINŢĂ 
PRIVIND EXAMINAREA  MUNIŢIEI ŞI ELEMENTELOR MUNIŢIEI 

 

 

Se certifică:   s-a  efectuat examinarea  
 
 

conţinutului din   
(a indica muniţia şi elementele muniţiei) 

împachetare şi că   îndeplineşte condiţiile prescrise. Marcajul pentru 

această muniţie, respectiv elementele muniţiei   _. 

Data  Locul _______________________________________. 

 
M.P. 

 
 
 

(semnătura persoanei autorizate 

a organizaţiei pentru  examinare 

                                                                                          şi sigilare arme de foc şi muniţie) 


