
            
REGULAMENT 

 
PRIVIND FORMULARE DE CERERE, 

AUTORIZĂRI, FOAIA DE ARMĂ ŞI ALTE 
ACTE ŞI EVIDENŢE PREVĂZUTE PRIN 

LEGEA ARMELOR ŞI MUNIŢIEI 
 

("Monitorul oficial", nr. 1/99) 
 

Art.  1 
 
Prin prezentul regulament  sunt stipulate: formularele de cerere, autorizari, certificate 
pentru procurare, deţinere, port şi transfer de arme, muniţie şi piese conexe: formulare 
de foaie de armă  care se eliberează pentru deţinerea şi portul armelor, respectiv  
pentru deţinerea armelor pentru securitatea proprie,  evidenţele privind circuitul 
armelor, muniţiei şi pieselor conexe, privind  circulaţia armelor, muniţiei şi pieselor 
conexe,  privind armele reparate, privind armele organelor de stat şi altor organe, ale 
întreprinderlor, organizaţiilor şi instituţiilor şi ale altor pesoane juridice care posedă 
arme şi muniţie în vederea desfăşurării activităţii lor, respectiv  afacerilor lor;  evidenţele 
privind cererile formulate şi autorizările eliberate  pentru procurarea armelor, privind 
armele ridicate, găsite şi predate, a muniţiei şi pieselor conexe, se ţin de catre organul 
competent.    

 
Art.  2 

 
În procedura de realizare drepturi şi executare obligaţii din Legea armelor şi muniţiei se 
folosesc următoarele formulare de cerere, autorizări, foaie de armă, permis, certificate şi 
rapoarte:  

 
1) Cererea pentru procurarea, deţinerea şi portul de arme  se  completeaza pe formularul 
"Obr. nr. 1",  dimensiune  297x210 mm; 

 
2) Cererea  de eliberare permis pentru purtarea armei pentru securitatea proprie se 
completeaza pe formularul  "Obr. nr. 2",  dimensiune  297x210 mm; 

 
3) Cererea  de eliberare autorizări pentru procurarea de muniţie se completeaza pe 
formularul   "Obr. nr. 3", dimensiune  297x210 mm; 

 
4) Cererea de schimbare foaie de armă se completează pe formularul  "Obr. nr. 4",  
dimensiune  297x210 mm; 

 
5) Autorizatia pentru  procurarea armelor, se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 5",  
dimesiune 297x210 mm; 

 
6) Autorizatia pentru procurarea muniţiei se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 6", 
dimensiune  297x210 mm; 



7)  Autorizatie pentru arme trofee se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 7", dimensiune 
297x210 mm; 

 
8) Foaia armei care se eliberează pentru deţinerea armei pentru securitatea proprie, 
se eliberează pe formularul   "Obr. nr. 8", dimensiune 105x148 mm, de culoare 
albastră şi protejata în mapă din material străveziu; 

 
9) Foaia armei armei care se eliberează pentru deţinerea şi portul armei, se eliberează 
pe formularul  "Obr. nr. 9", dimensiune 105x148 mm, de culoare verde protejat  în mapă 
din material străveziu; 

 
10) Permis de port armă pentru securitatea prorprie se eliberează pe formularul  "Obr. 
nr. 10",  dimensiune 105x148 mm, confecţionat din hârtie de protecţie de culoare 
roşie în mapă din material străveziu;  

 
11)  Adeverinţa privind predarea armei, muniţiei şi pieselor conexe şi  foaia de armă 
predate, se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 11", dimensiune 297x210 mm; 

 
12)  Autorizatia  pentru deţinerea armelor pentru exercitarea activităţii, respectiv 
activităţilor profesionale, se eliberează pe formularul "Obr. nr. 12", dimensiune 
297x210 mm; 

 
13) Adeverinţă pentru purtarea armelor şi muniţiei pentru securitatea şi protecţia fizică  a 
obiectivelor se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 13"  dimensiune 297x210 mm; 

 
14) Adeverinţa  privind transferul armelor în vederea tragerii de antrenament  - 
instructaj,   se eliberează pe formularul  "Obr.nr. 14", dimensiune 297x210 mm; 

 
15) Certificatul care se eliberează persoanei care a parcurs instructajul pentru 
manipularea armelor de foc se eliberează pe formularul  "Obr. nr. 15" , dimensiune 
297x210 mm; 

 
16) Adeverinţa privind arma de vânătoare  dată spre folosinţă persoanei care  conform 
reglementărilor privind  vânătoarea are dreptul la vânătoare, se eliberează pe formularul   
"Obr. nr. 16", dimensiune 297x210 mm; 

 
17) Adeverinţa pentru transferul armelor special se eliberează pe formular  "Obr. nr. 17", 
dimensiune 297x210 mm; 

 
18) Raportul privind reparaţiile executate a armei se formulează pe formular "Obr. 
nr. 18", dimensiune 297x210 mm. 

 
Art.  3 

 
Organe de stat şi alte organe, întreprinderile, organizaţii, instituţii, alte persoane 
juridice şi magazine  ţin evidenţa prevăzută în registre întocmite pe următoarele 
formulare:  
1) Registru de arme şi piese conexe procurate, se ţine pe formular  "Obr. nr. 19", 
dimensiune  297x420 mm; 

 
2) Registru de muniţie procurată se ţine pe formular  "Obr. nr. 20", dimesniune 210x297 
mm; 
3) Registru de arme şi piese conexe vândute se ţine pe formular  "Obr. br. 21", 
dimensiune 297x420 mm; 



4) Registru de muniţie vândută se ţine pe formular  "Obr. nr. 22", dimensiune 297x420 mm; 
 
5) Registru de arme reparate şi refăcute şi muniţie consumată pentru examinarea 
siguranţei şi preciziei armelor se ţine pe formular  "Obr. nr. 23", dimensiune  
297x420 mm; 

 
6) Registru de arme şi muniţii ale organelor de stat şi altor organe, ale întreprinderilor, 
organizaţiilor, instituţiilor  şi  altor persoane juridice se ţine pe formularul "Obr. nr. 24"  
dimensiune 297x420 mm; 

 
7) Registrul persoanelor instruite pentru manipularea armelor de foc  şi al certificatelor 
se ţine pe formularul   "Obr. nr. 25",  dimensiune  297x420 mm. 

 
Art.  4 

 
Organul competent ţine evidenţa prevăzută în registre  pe urmatoarele formulare: 

 
1) Registrul cererilor formulate şi autorizărilor  eliberate pentru procurarea  armelor şi 
pieselor conexe se ţine pe formularul  "Obr. nr. 26", dimensiune 297x420 mm; 

 
2) Registrul cererilor formulate şi autorizărilor eliberate pentru procurarea muniţiei se 
ţine pe formularul  "Obr. nr. 27", dimensiune  420x594 mm; 

 
3) Registrul foilor de arme eliberate, autorizerilor pentru arme trofee, autorizerilor pentru 
deţinerea  armelor  persoanelor juridice se ţine pe formularul  "Obr. nr. 28", dimensiune 
297x420 mm; 

 
4) Registrul permiselor eliberate pentru portul de arme  pentru securitatea personală se 
ţine pe formularul "Obr. nr. 29",  dimensiune  297x420 mm; 

 
5) Registrul armelor, muniţiei şi pieselor conexe  se ţine pe formularul  "Obr. nr. 30", 
dimensiune  297x840 mm; 

 
6) Registrul armelor vechi declarate  se ţine pe formularul  "Obr. nr. 31", dimensiune 
420x594 mm. 

 
Art.  5 

 
Registrele în care se ţine evidenţa de la art. 3 şi 4 din prezentul articol, sunt 
confecţionate în legătură solidă cu pagini numerotate, legate cu sârmă (security cord) a 
cărei capete pe ultima pagină  sunt fixate cu sigiliu din ceară, aplicat sigiliu sec al 
organului competent şi avizate de către organul competent înainte de înscrierea datelor.  

 
Toate registrele se păstrează timp nelimitat.   

 
 Art.  6 

 
Evidenţa prevăzută la art.  4 din prezentul regulament  se ţine de catre organul 
competent  şi pe mijloace de prelucrare date, prin metodologie unică.  

 
 
 
 



Art.  7 
 

Formularele "Obr. nr. 1" până la "Obr. nr. 31" sunt anexate prezentului regulament şi 
prezintă parte integrantă a acestuia.  

 
Art.  8 

 
Prin intrarea în vigoare a prezentului regulament  se abrogă Regulamentului privind 
amplasamentul şi păstrarea armelor şi muniţiei, formularele şi modul de ţinere evidenţă 
(Monitorul oficial SR Serbia” nr. 21/84).  

 
Art.  9 

 
Prezentul regulament intră în vigoare la opt zile de la data publicării în “Monitorul ovicial 
al Republicii Serbia”. 


