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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

În baza articolului 77. Din Legea privind armamentul („Monitorul Oficial al Republicii 

Macedonia “ nr.7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10 158/11, 119/13 și 164/13), ministrul afacerilor 

interne a adoptat 

 
REGULAMENTUL PRIVIND MODIFICĂRILE ȘI 

COMPLETĂRILE REGULAMENTULUI PRIVIND 

FORMULARELE PENTRU ARMELE ȘI MUNIȚIA ȘI 

MODALITATEA DE EVIDENȚIERE A ARMELOR ȘI MUNIȚIEI 

 
                                                                Articolul 1. 

În regulamentului privind formularele pentru armele și muniția și modalitatea de evidențiere a 

armelor și muniției („Monitorul Oficial al Republicii Macedonia“ numărul 94/09, 2/10 și 

156/10) în articolul 1cuvintele "aprobarea privind furnizarea și scoaterea armei și muniției din 

stat " se înlocuiesc cu cuvintele "aprobarea pentru transferul armelor din Republica 

Macedonia" cuvintele "aprobarea pentru introducerea armei și muniției emise de către 

reprezentanțele diplomatice- conzulare, aprobarea pentru deținerea și purtarea armei de 

vânătoare în cursul vânătorii în țară " se înlocuiesc cu cuvintele "aprobarea pentru transferal 

armelor peste teritoriul statului emisă de către reprezentanțele diplomatice – consulate, 

aprobarea pentru introducerea și purtarea armei de vânătoare în cursul vânătorii în țară", și 

după cuvintele "aprobarea pentru înființarea terenurilor de tir și" se adaugă cuvintele "alte 

formulare pentru cereri și aprobări privind armele precum și" 

 
                                                       Articolul 2. 

 

În Articolulu 2,   alineatul 2, cuvântul "trei" se 

înlocuiește cu cuvântul "cinci".   alineatul 3 se 

modifică și sună: 

"Cererea din   alineatul 2 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; data și 

localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a primit 

solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către 

organele competente; tipul/felul armelor; motivul pentru achiziția armelor ; armele care se dețin 

și îndrumarea pentru completarea solicitării (Formularul numărul 1)." 

  Alineatul 5. se modifică și sună: 

"Solicitarea din   alineatul  4. al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a 

primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale 

de către organele competente; arma care se deține; conținutul solicitării; categoria armei; 

motivele pentru achiziția armelor și îndrumarea pentru completarea solicitării (Formularul 

numărul 2)." 

  

 Alineatul 7 se modifică și sună: 

"Solicitarea din   alineatul  6. al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care 

a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor 

personale de către organele competente; arma care se deține; conținutul solicitării;  motivele 

pentru achiziția armelor și îndrumarea pentru completarea solicitării  

(Formularul numărul 3)." 
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În  alineatul 8 cuvântul "trei" se înlocuiește cu 

cuvântul " patru".  

 Alineatul 9 se modifică și sună: 

"Solicitarea din   alineatul 8 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care 

a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor 

personale de către organele competente; conținutul solicitării; tipul/felul armei; arma care se 

deține; motivele pentru achiziția armelor și îndrumarea pentru completarea solicitării 

(Formularul numărul 4)." 

 
                                                            Articolul 3. 

În Articolul 3  alineatul  1 cuvântul "doi" se 

înlocuiește cu cuvântul "trei".   

Alineatul  2  se modifică și sună: 

"Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

date privind aprobarea de introducere a armei; data și localitatea de remitere a cererii; 

semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; 

acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente; 

conținutul solicitării; tipul/felul armei și îndrumarea privind completarea solicitării ( 

Formularul numărul 5)." 
 
 

 

    În Articolul 4   alineatul 2  se modifică și sună: 
Articolul 4. 

"Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

date privind aprobarea de introducere a armei; data și localitatea de remitere a cererii; 

semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; 

acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente; 

conținutul solicitării și îndrumarea privind completarea solicitării ( Formularul numărul 6)" 
 
 

 

În articolul 5 alineatul 2  se modifică și sună: 
Articolul 5. 

"Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care 

a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor 

personale de către organele competente; conținutul solicitării și îndrumarea privind 

completarea solicitării ( Formularul numărul 7)." 

 
                                                                 Articolul 6. 

În articolul 6 în  alineatul  1 cuvântul "doi" se 

înlocuiește cu cuvântul "trei".  

Alineatul 2  se modifică și sună:: 

"Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; 

date privind aprobarea de introducere a armei; data și localitatea de remitere a cererii; 

semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; 

acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente; 

conținutul solicitării; datele privind armele și îndrumarea privind completarea solicitării ( 

Formularul numărul 8)." 
 
 

Articolul 18  se modifică și sună: Articolul 7. 
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" Formularul aprobării pentru transferal armelor din Republica Macedonia a fost 

elaborate pe foaie de hârtie de culoare alba cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două 

pagini numerotate. 

În aprobarea din alineatul 1 al prezentului articol se înscrui datele privind: solicitant; 

datele privind cumpărătorul armelor; arme; modalitatea de transfer; modalitatea de transportul 

armei; expunerea de motive; locul pentru ștampilă și semnătura persoanei autorizate din 

organul competent ( Formularul numărul 31)."  

Articolul 8. 

În articolul 19 alineat 2  se modifică și sună: “În aprobarea din alineatul 1 al prezentului articol 

sunt cuprinse datele privind: solicitant; numărul de înregistrarea al permisului pentru arme; arme; 

locul pentru ștampilă și semnătura persoanei autorizate din organul competent ( Formularul 

numărul 32)." 
 

Articolul 9. 

Articolul 20  se modifică și sună  

"Formularul aprobării privind transferal armelor peste teritoriul statului emis de către 

reprezentanțele diplomatice – conzulare este elaborat pe foaia de hârtie de culoare alba cu 

dimensiunile 21 x 30 centimetrii. 

În aprobarea din alineatul 1 al prezentului articol se înscriu datele privind: persoana 

străină; arme; locul pentru ștambila și semnătura persoanei autorizate a reprezentanței 

diplomatice- conzulare ( Formularul numărul 33)." 
 

Articolul 21  se modifică și sună: 

 

În aprobarea din articolul 1 al prezentului articol se înscriu datele privind: persoana străină, 

respectiv cetățeanul Republicii Macedonia cu ședere permanentă în străinătate care introduce 

arma pentru vânătoare și muniție; societatea de vânătoare al cărei este membru; numărul de 

înregistrare a permisului pentru armă; denumirea terenului de vânătoare; arma; locul pentru 

ștambila și semnătura persoanei autorizate din organul competent ( Formularul numărul 34)." 

 
                                                                   Articolul 11. 

După articolul 24 se adaugă cincisprezece articole noi 24-a, 24-b, 24-v, 24-g, 24-d, 24đ, 

24-e, 24-ž, 24-z, 24-i, 24-j, 24-k, 24-l, 24-lj și 24-m, care sună: 

 
                                                                  Articolul 24-a 

Formularul solicitării pentru transferul armelor din Republica Macedonia este elaborat 

pe o foaie de hârtie cu dimensiunile 21 x 30 centimetrii și cuprinde patru pagini numerotate. 

Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; date 

privind cumpărătorul armei; alte date; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura 

solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul 

solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente; conținutul 

solicitării; tipul/felul armelor; numărul de fabricare a armelor și calibrul și îndrumarea privind 

completarea solicitării( Formularul numărul 38-a). 

 
                                                                   Articolul 24-b 

Formularul aprobării pentru introducerea și purtarea armei și muniției pentru vânătoare 

sau sport al deținătorului de pașaport diplomatic sau oficial, respectiv al membrului unei 

organizații internaționale este elaborate pe o foaie de hârtie de culoare alba cu dimensiunile  21 

x 30 centimetrii. 

În aprobarea din alineatul 1 al prezentului articol sunt cuprinse următoarele date 

privind: persoana căreia sa aprobat introducerea armei și muniției (deținătorului de pașaport  
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diplomatic sau oficial, respectiv al membrului unei organizații internaționale); numărul de 

înregistrare al permisului pentru arme emis de către organul competent al altui stat; arma și 

muniția care se introduce, precum și locul pentru ștampila și semnătura persoanei autorizate din 

organul competent( Formularul numărul 38-b). 

 
                                                                   Articolul 24-v 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind comercializarea armei, muniției 

și părților de arme este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 

centimetrii și cuprinde două pagini numerotate. 

Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitantul; date 

privind persoana responsabilă în persoana juridică; date privind cumpărătorul, cumpărătorii 

armei; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; semnătura 

funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind 

utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea privind completarea 

solicitării ( Formularul numărul 38-v). 
 
                                                                Articolul 24-g 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transportul armelor,muniției și 

părților de arme pentru exportul peste frontiera de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de 

culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind furnizorul; date 

privind destinatarul; date privind transportatorul; date privind producătorul; date privind arma; 

direcția de transport; date privind mijlocul de transport; date privind conducătorul; data și 

localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; date de contact; semnătura 

funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind 

utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea privind completarea 

solicitării ( Formularul numărul 38-g). 

 
                                                                Articolul 24-d 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transportul armei,muniției și 

părților de armă din import peste frontier de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare 

albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din   alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind destinatarul; 

date privind furnizorul; date privind transportatorul; date privind producătorul; date privind 

arma; direcția de transport; date privind mijlocul de transport; date privind conducătorul; data 

și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; date de contact; semnătura 

funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind 

utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea privind completarea 

solicitării ( Formularul numărul 38-d). 

 
                                                                 Articolul 24-đ 

Formularul solicitării privind emiterea aprobării pentru transportul armei,muniției și 

părților de armă în transit peste frontiera de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare 

albă  cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind intermediarul 

armelor; date privind furnizorul; date privind destinatarul; date privind transportatorul; date 

privind producătorul; date privind arma; direcția de transport; date privind mijlocul de 

transport; date privind conducătorul; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura 

solicitantului; date de contact; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele  
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solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele 

competente și îndrumarea privind completarea solicitării ( Formularul numărul 38-đ). 

 
                                                                Articolul 24-e 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transportul armei,muniției și 

părților de arme pe teritoriul Republicii Macedonia este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare 

albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind destinatarul; date 

privind furnizorul; date privind transportatorul; date privind arma; direcția de transport; date 

privind mijlocul de transport; date privind conducătorul; data și localitatea de remitere a cererii; 

semnătura solicitantului; date de contact; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; 

anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele 

competente și îndrumarea privind completarea solicitării ( Formularul numărul 38-e). 

 
                                                                   Articolul 24-ž 

Formularul aprobării pentru transportul armei,muniției și părților de arme pe teritoriul 

Republicii Macedonia este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 

centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

În aprobarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitant; 

armă; modalitatea de transport; date privind transportatorul; date privind conducătorul; 

măsurile de siguranță; expunerea de motive; locul pentru ștampila și semnătura persoanei 

autorizate al organului competent ( Formularul numărul 38-ž).  
 

                                                                   Articolul 24-z 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transferul armelor,muniției și 

părților de armă pentru exportul peste frontiera de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de 

culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind destinatarul; date 

privind furnizorul; date privind transportatorul; date privind producător; date privind arma; 

data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; date de contact; semnătura 

funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind 

utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea privind completarea 

solicitării ( Formularul numărul 38-z). 

 
                                                                   Articolul 24-i 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transferul armelor,muniției și 

părților de armă din import peste frontiera de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare 

albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 

 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind destinatarul; date 

privind furnizorul; date privind producător; date privind arma; data și localitatea de remitere a 

cererii; semnătura solicitantului; date de contact; semnătura funcționarului care a primit 

solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de 

către organele competente și îndrumarea privind completarea solicitării ( Formularul numărul 

38-i). 
                                                                   Articolul 24-j 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării privind transferul armelor,muniției și 

părților de armă în tranzit peste frontiera de stat este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare 

albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde două pagini numerotate. 
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Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind intermediarul 

armelor; date privind furnizorul; date privind destinatar; date privind producător; date privind 

arma; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura solicitantului; date de contact; 

semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul solicitantului 

privind utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea privind 

completarea solicitării ( Formularul numărul 38-j). 

 
                                                                   Articolul 24-k 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării pentru producția armelor este elaborat 

pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde trei pagini 

numerotate. 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitant; date 

privind fondatorul/ fondatorii persoane juridice; date privind persoana responsabilă la persoana 

juridică; date privind ooersoana/persoanele care au participat în procesul de producție a 

armelor; datele privind armele care se produc; data și localitatea de remitere a cererii; 

semnătura solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; 

acordul solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente și 

îndrumarea privind completarea solicitării ( Formularul numărul 38-k). 

 
                                                                   Articolul 24-l 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării pentru producția muniției este elaborat 

pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde trei pagini 

numerotate. 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitant; date 

privind fondatorul/ fondatorii persoane juridice; date privind persoana responsabilă la persoana 

juridică; date privind persoana/persoanele care au participat în procesul de producție a armelor; 

datele privind muniția care se produce; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura 

solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul 

solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea 

privind completarea solicitării (Formularul numărul 38-l). 
 

                                                                   Articolul 24-lj 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării pentru repararea armelor este elaborat 

pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde trei pagini 

numerotate. 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitant; date 

privind fondatorul/ fondatorii persoane juridice; date privind persoana responsabilă la persoana 

juridică; date privind persoana/persoanele care au participat în procesul de reparare a armelor; 

datele privind armele care se repară; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura 

solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul 

solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea 

privind completarea solicitării ( Formularul numărul 38-lj). 

 
                                                              Articolul 24-m 

Formularul solicitării pentru emiterea aprobării pentru înființatra terenului de tir civil 

este elaborat pe o foaie de hârtie de culoare albă cu dimensiunile 21 x 30 centimetri și cuprinde 

trei pagini numerotate. 

Solicitarea din alineatul 1 al prezentului articol cuprinde: date privind solicitant; date 

privind fondatorul/ fondatorii persoane juridice; date privind persoana responsabilă la persoana 

juridică; date privind persoana/persoanele care au participat la activitatea terenului de tir civil; 

datele privind terenul de tir civil; data și localitatea de remitere a cererii; semnătura 

solicitantului; semnătura funcționarului care a primit solicitarea; anexele solicitării; acordul  
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solicitantului privind utilizarea datelor personale de către organele competente și îndrumarea 

privind completarea solicitării ( Formularul numărul 38-m)." 
 

 
 

                                                                 Articolul 12. 

Formularele numărul 1, numărul  2, numărul  3, numărul  4, numărul  5, numărul  6, numărul  7, 

numărul  8, numărul  31, numărul  32, numărul 33 și numărul  34, se înlocuieşte cu formulare noi 

numărul  1, numărul  2, numărul  3, numărul  4, numărul  5, numărul  6, numărul  7, numărul  8, 

numărul  9, numărul  10, numărul  11, numărul  12, numărul  31, numărul  32, numărul  33 și 

numărul  34, care sunt prezentate în anexă și reprezintă parte integrată a prezentului regulament. 

Formularele de la  numărul  38-a  până la numărul   38-m  sunt prezentate în anexă și reprezintă 

parte integrată a prezentului regulament. 

 
                                                                Articolul 13. 

Prezentul regulament intră în vigoare la opt zile de la data publicării în " Monitorul Oficial al 

Republicii Macedonia ". 

 
Nr. 12.1-12556/1 Ministrul 

12. februarie 2014  afacerilor interne, Skopje

 mr Gordana Jankuloska, s.s. 
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 Formularul numărul 1 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND 

ACHIZIȚIA ARMELOR 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
 

B) DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

  
                                                Firma/Numele persoanei juridice  
 
 
 
 

                                                       Sediul personei juridice 
 
 
 
 

 Date de contact 
 
 
 
 
 

Data și locul aplicării                                                   Semnătura  solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
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2. ANEXA CERERII privind solicitantul – persoană fizică: 
 

□ Dovada identității (buletinul de identitate), dacă solicitantul este străin, buletin de 
identitate valabil 

za stranca, na uvid □ Dovada împlinirii a 18 ani (*) 

□ Dovada domiciliului (*) 

□ Dovada faptului că capacitatea de exercițiu nu a fost revocată sau limitată (*) 

□ Dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Dovada privind motivul legitim pentru achiziția armei 

□ Dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea 

și întreținerea armei și cunoașterea reglementărilor privind armele (*) 

□ Dovada de promovare a examenului de vânător (*) 

□ Dovada că este membru activ al societății vânătorilor sau de tir 

□ Alte documente necesare pentru process 
 

2. ANEXA CERERII privind solicitantul – persoană juridică: 

 
□ Dovada privind realizarea înscrierii activității persoanei juridice în registrul central al 

Republicii Macedonia (*) 

□ Dovada privind motivul legitim pentru achiziția armei 

□ Dovada privind spațiul pentru depozitarea și păstrarea cu siguranță a armei (*) 

□ Dovada că muncitorul în persoana juridică a încheiat raport de muncă pet imp 
nedeterminat (*) 

□ Alte documente necesare pentru proces 

 

3. ANEXA SOLICITĂRII privind solicitantul – persoana juridică despre persoana 

fizică(angajații de securitate): 

 
□ Dovada că muncitorul în persoana juridică a încheiat raport de muncă pet imp 

nedeterminat (*)  

□ Dovada privind motivul legitim pentru achiziția armei (*) 

□ Dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea și 

întreținerea armei și cunoașterea reglementărilor privind armele (*) 

□ Alte documente necesare pentru process 

 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 
Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 
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3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 

CONȚINUTUL CERERII 

 
Solicit emiterea aprobării pentru achiziția armelor de următoarea 

categorie: (înconjurați numărul din fața categoriei) 

 
1. □ categoria B 

2. □ categoria C 

 
Categoria B 

 

1. □ arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiție; 
 

2. □ armă de foc scurtă, cu o singură lovitură, cu percuție centrală; 
 

3. □ armă de foc scurtă cu o singură lovitură, cu percuție pe ramă, cu o lungime 

totală mai mică de 28 cm; 

4. □ arme de foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcătoare ale cartușului care pot 

conține mai mult de trei gloanțe; 

5.  □ arme de foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcător al cartușului care pot 

conține până la trei gloanțe și a cărui mechanism al încărcătorului este mobil, adică 

această armă se poate transforma, cu ajutorul uneltelor simple, după care camera și 

încărcătorul cartușului poate conține mai mult de trei gloanțe;; 

6. □ arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate,cu țeavă lisă, care nu depășește 

lungimea de 60 cm și 

7.□ arme de foc lungi semiautomate, pentru uz civil,  care are aparența unei 

arme de foc automate; 
 

Categoria C 
 

1) □ arme de foc lungi cu repetiție, care nu sunt cuprinse în punctul 6 din 

categoria B; 

2) □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă ghințată; 
 

3)  □ arme de foc lungi semiautomate, care nu sunt cuprinse în punctele 4, 5, 6 și 7 din 

categoria B; 

4)  □ arme de foc scurte cu o singură lovitură cu percuție de ramă cu lungimea totală 

mai mare sau egală 28 cm; 

5)  □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă lisă; 
 

6)  □ adaptere; 
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7) □  arme pneumatice cu energia cinetică de 10,5  J sau mai mult  cu viteza 

proiectilului de 200m/s sau mai mult sau calibru mai mare de 4,5 mm; 

8) □ arme semnal luminos și cu sunet  

9) □ arme cu tendon cu puterea tensiunii tendonului de peste 45 kilograme 
 

Arma este de următorul fel: 

(înconjurați un fel) 

1. □ arme de foc lungi cu țevi dințate din categoria B și C; 
 

2. □ arme de foc lungi cu țevi lise din categoria B și C; 
 

3. □ arme de foc scurte cu țevi dințate din categoria B și C; 
 

 

Motivul pentru achiziția armelor: (înconjurați unul dintre motive) 

1.  □ din cauza securității (din cauza securității personale, securității familiei sau 

proprietății sau dacă afacerile și sarcinile pe care le realizează la postul de muncă 

sunt de natura care poate provoca pericol privind veața și propietatea); 

2.  □ din cauza vânatului (membru active în societatea de vânătoare și 

prezint certificatul privind promovarea examenului de vânătoare); 

3.  □ din cauza sportului (membru active în societatea de tir și prezint 

certificatul societății de tir privind calitatea de membru activ); 

4. □ în baza moștenirii(solicitarea se remite în termen de 2 luni de la data 

finalizării procedurii de moștenire); 

5. □ din cauza efectuării activității privind asigurarea persoanelor și proprietății 

pentru nevoile personale sau pentru asigurarea persoanelor și proprietății. 
 

 

 
 

Dețin arma de categoria     felul,  respectiv  tipul     
 

marca     
 

,  modelul    calibrul    mm 
 

numărul de fabricație     
 

cu permisul cu numărul de înregistrare  _   
 

emis    anul  din    . 
 

 

 EXPUNEȚI DETALIAT MOTIVELE PENTRU ACHIZIȚIA ARMEI 
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 2 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU EMITEREA APROBĂRII PENTRU ACHIZIȚIA 

PĂRȚILOR DE ARME 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
 

B) DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

  
                                                Firma/Numele persoanei juridice 
 
 
 
 

                                                       Sediul personei juridice 
 
 
 
 

 Date de contact 
 
 
 
 
 

Data și locul aplicării                                                   Semnătura  solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
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2. ANEXA CERERII  
 

□ Permis pentru arme (*) 

□ Permis pentru deținerea armei(*) 

□ Alte documente necesare pentru procedură 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 
 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 
 

Dețin arma de categoria     felul,  respectiv  tipul     
 

marca     
 

,  modelul    calibrul    mm 
 

numărul de fabricație     
 

cu permisul cu numărul de înregistrare  _   
 

emis    anul  din    . 
 

SOLICIT/SOLICITĂM EMITEREA APROBĂRII PRIVIND ACHIZIȚIA PĂRȚILOR DE ARMĂ DIN 1. 

CATEGORIA B… 2. CATEGORIA C (înconjurați numărul din fața categoriei) 

Motivul pentru achiziția părților de arme………………………………………………………………………………………………………..  
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în 

partea 2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le 

colecteze în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu 

solicitarea. 
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 Formularul numărul 3 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND ACHIZIȚIA MUNIȚIEI 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
 

B) DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT),+ 

  
                                                Firma/Numele persoanei juridice 
 
 
 
 

                                                       Sediul personei juridice 
 
 
 
 

 Date de contact 
 
 
 
 
 

Data și locul aplicării                                                   Semnătura  solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
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2. ANEXA CERERII  
 

□ Permis pentru arme (*) 

□ Permis pentru deținerea armei(*) 

□ Alte documente necesare pentru procedură 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………
……………… 

 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 
 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 
 

Dețin arma de categoria     felul,  respectiv  tipul     
 

marca     
 

,  modelul    calibrul    mm 
 

numărul de fabricație     
 

cu permisul cu numărul de înregistrare  _   
 

emis    anul  din    . 
 

SOLICIT/SOLICITĂM EMITEREA APROBĂRII PRIVIND ACHIZIȚIA MUNIȚIEI, 
CANTITATEA…….CALIBRUL…….MM.  
Motivul pentru achiziția muniției………………………………………………………………………………………………………..  
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în 

partea 2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le 

colecteze în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu 

solicitarea. 
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 Formularul numărul 4 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND ACHIZIȚIA ARMEI DE 

COLECȚIE 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 

Data și locul aplicării                                                   Semnătura solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
 

 

2. ANEXA CERERII privind solicitantul – persoană fizică: 
 

□ Dovada identității (buletinul de identitate), dacă solicitantul este străin, buletin de 
identitate valabil 

za stranca, na uvid □ Dovada împlinirii a 18 ani (*) 

□ Dovada domiciliului (*) 

□ Dovada faptului că capacitatea de exercițiu nu a fost revocată sau limitată (*) 

□ Dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Dovada privind motivul legitim pentru achiziția armei 

□ Dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea și 

întreținerea armei și cunoașterea reglementărilor privind armele (*) 

□ Dovada de promovare a examenului de vânător (*) 

□ Dovada că este membru activ al societății vânătorilor sau de tir  
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□ Dovada – adeverința instituției naționale Muzeul Macedoniei – Skopje că arma este 
armă de colecție 

□ Dovada că arma se păstrează într-un dulap închis sau seif într-o încăperie specilaă care 
este tehnic asigurată (*) 

□ Acordul scris privind realizarea controlului al organului competent, privind modalitatea 
de postrare și depozitare a armei dacă colecția de arme cuprinde (mai mult de 25 
bucăți) 

□ Alte documente necesare pentru proces 

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 
Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 

CONȚINUTUL CERERII 

 
Solicit emiterea aprobării pentru achiziția armelor de următoarea 

categorie: (înconjurați numărul din fața categoriei) 

 
1. □ categoria B 

2. □ categoria C 

 
Categoria B 

 

1. □ arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiție; 
 

2. □ armă de foc scurtă, cu o singură lovitură, cu percuție central; 
 

3. □ armă de foc scurtă cu o singură lovitură, cu percuție pe ramă, cu o lungime 

totală mai mică de 28 cm; 

4. □ arme fe foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcătoare ale cartușului care pot 

conține mai mult de trei gloanțe; 

5.  □ arme de foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcător al cartușului care pot 

conține până la trei gloanțe și a cărui mechanism al încărcătorului este mobil, adică 

această armă se poate transforma, cu ajutorul uneltelor simple, după care camera și 

încărcătorul cartușului poate conține mai mult de trei gloanțe; 

6. □ arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate,cu țeavă lisă, care nu depășește 

lungimea de 60 cm și 

7.□ arme de foc lungi semiautomate, pentru uz civil,  care are aparența unei 

arme de foc automate; 
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Categoria C 
 

1) □ arme de foc lungi cu repetiție, care nu sunt cuprinse în punctul 6 din categoria B; 

2) □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă ghințată; 
 

3)  □ arme de foc lungi semiautomate, care nu sunt cuprinse în punctele 4, 5, 6 și 7 din 

categoria B; 

4)  □ arme de foc scurte cu o singură lovitură cu percuție de ramă cu lungimea totală 

mai mare sau egală 28 cm; 

5)  □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă lisă; 
 

6)  □ adaptere;  

7) □  arme pneumatice cu energia cinetică de 10,5  J sau mai mult  cu viteza 

proiectilului de 200m/s sau mai mult sau calibru mai mare de 4,5 mm; 

8) □ arme semnal luminos și cu sunet  

9) □ arme cu tendon cu puterea tensiunii tendonului de peste 45 kilograme 
 

                 Arma este de următorul fel: (înconjurați un fel) 

1. □ arme de foc lungi cu țevi dințate din categoria B și C; 
 

2. □ arme de foc lungi cu țevi lise din categoria B și C; 
 

3. □ arme de foc scurte cu țevi dințate din categoria B și C; 
 

 

Dețin arma de categoria     felul,  respectiv  tipul     
 

marca     
 

,  modelul    calibrul    mm 
 

numărul de fabricație     
 

cu permisul cu numărul de înregistrare  _   
 

emis    anul  din    . 
 

 
 

 EXPUNEȚI DETALIAT MOTIVELE PENTRU ACHIZIȚIA ARMEI
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 

2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze 

în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 5 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 

 
 

SOLICITAREA PENTRU ÎNLOCUIREA PERMISULUI PENTRU ARME EMIS DE 

CĂTRE ORGANUL COMPETENT AL ALTUI STAT 
 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

 

Denumirea statului unde a fost emis permisul pentru arme……….. 

Numărul de înregistrarea a permisului………..emis………..anul, numărul actului de 

călătorie………….., data anunțului domiciliului, respectiv șederii. 

Aprobarea privind introducerea armei emisă de către……..trecerea de frontieră…..sub 

numărul…..data……..anul. 

 

 

 

 

 

Data și locul aplicării                                                 Semnătura   solicitantului                                     

                                                       

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
 

 

2. ANEXA CERERII privind solicitantul – persoană fizică: 
 

□ Dovada identității (buletinul de identitate), dacă solicitantul este străin, buletin de 
identitate valabil 

za stranca, na uvid □ Permisul pentru armă emis de către organul competent al altui stat 

□ Dovada privind verificarea credibilității si autenticității permisului emis de către 
organul competent al altui stat 

□ Aprobarea privind introducerea armei și muniției emisă de către organul competent 
(*) 

□ Alte documente necesare pentru proces 
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Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 
 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare 

a drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 

CONȚINUTUL CERERII 

 
Solicit înlocuirea permisului emis de către organul competent al statului 

strain cu permisul pentru armele de următoarea categorie: (înconjurați 

numărul din fața categoriei) 

 
1. □ categoria B 

2. □ categoria C 

 

Tip/felul armelor (înconjurați numărul în fața tipului/felului armelor) 

 

Categoria B 
 

1. □ arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiție; 
 

2. □ armă de foc scurtă, cu o singură lovitură, cu percuție central; 
 

3. □ armă de foc scurtă cu o singură lovitură, cu percuție pe ramă, cu o lungime 

totală mai mică de 28 cm; 

4. □ arme fe foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcătoare ale cartușului care pot 

conține mai mult de trei gloanțe; 

5.  □ arme fe foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcător al cartușului care pot 

conține până la trei gloanțe și a cărui mechanism al încărcătorului este mobil, adică 

această armă se poate transforma, cu ajutorul uneltelor simple, după care camera și 

încărcătorul cartușului poate conține mai mult de trei gloanțe;; 

6. □ arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate,cu țeavă lisă, care nu depășește 

lungimea de 60 cm și 

7.□ arme de foc lungi semiautomate, pentru uz civil,  care are aparența unei 

arme de foc automate; 
 

Categoria C 
 

1) □ arme de foc lungi cu repetiție, care nu sunt cuprinse în punctul 6 din 

categoria B; 

2) □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă ghințată; 
 

3)  □ arme de foc lungi semiautomate, care nu sunt cuprinse în punctele 4, 5, 6 și 7 din 

categoria B; 
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4)  □ arme de foc scurte cu o singură lovitură cu percuție de ramă cu lungimea totală 

mai mare sau egală 28 cm; 

5)  □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă lisă; 
 

6)  □ adaptere;  

7) □  arme pneumatice cu energia cinetică de 10,5  J sau mai mult  cu viteza 

proiectilului de 200m/s sau mai mult sau calibru mai mare de 4,5 mm; 

8) □ arme semnal luminos și cu sunet  

9) □ arme cu tendon cu puterea tensiunii tendonului de peste 45 kilograme 
 

Arma este de următorul fel: 
(înconjurați un fel) 

1. □ arme de foc lungi cu țevi dințate din categoria B și C; 
 

2. □ arme de foc lungi cu țevi lise din categoria B și C; 
 

3. □ arme de foc scurte cu țevi dințate din categoria B și C;  
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea.. 
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 Formularul numărul 6 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU ÎNREGISTRAREA ARMEI 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
 

B) DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

  
                                                Firma/Numele persoanei juridice 
 
 
 
 

                                                       Sediul personei juridice 
 
 
 
 

 Date de contact 
 
 
 
 
 

Data și locul aplicării                                                     Semnătura  

solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
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2. ANEXA CERERII  
 

□ Aprobarea privind achiziția armei(*) 

□ Dovada privind achiziția armei 

□ Permisul pentru arme 
 

□ Permisul pentru deținerea armei 

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 
Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 
 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 

Solicit/solicităm înregistrarea armei de categoria…….felul respective 

tipul………….marca…..modelul,…….calibrul…………mm, numărul de 

fabricare…………furnizată în baza aprobării numărul…….emis de către…….anul din……… 
 
 

 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 

2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze 

în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea . 
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 Formularul numărul 7 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU ÎNREGISTRAREA ARMEI DE COLECȚIE 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
Data și locul aplicării                                                    Semnătura  

solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
 

 

2. ANEXA CERERII  
 

□ Dovada privind achiziția armei  

 

□ Dovada privind arma de colecție 

□ Dovada – adeverința instituției naționale Muzeul Macedoniei – Skopje că arma este 
armă de colecție 

□ Dovada că arma se păstrează într-un dulap închis sau seif într-o încăperie specilaă 
care este tehnic asigurată (*) 

□ Acordul scris privind realizarea controlului al organului competent, privind 
modalitatea de postrare și depozitare a armei dacă colecția de arme cuprinde (mai 
mult de 25 bucăți) 

□ Alte documente necesare pentru proces 

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 
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Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 
 

 
 

Solicit înregistrarea armei de categoria…..felul, respectiv 

tipul…..marca…..modelul,……….calibrul……..mm, număr de 

fabricație…….furnizat în baza aprobării numărul…..emis de către…….anul……… 

 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 

2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le 

colecteze în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu 

solicitarea. 



Monitorul Oficial (analog.:buletin) Republica Macedonia, nr.35 din data de 18.02.2014 

28 | 6 9 

 

 

 
 

 Formularul numărul 8 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

 
 

SOLICITAREA PENTRU ÎNLOCUIREA PERMISELOR EXISTENTE DE ARMĂ 
 

 
 

1. A) DATE DESPRE PERSOANA FIZICĂ (SOLICITANT) 
 

 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

 
  .  .   

 

 
Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 
 

B) DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

  
                                               Firma/Numele persoanei juridice 
 
 
 
 

                                                       Sediul personei juridice 
 
 
 
 

Date de contact 

 
 
 
 
 

 

Data și locul aplicării                                                     Semnătura  

solicitantului             
 

  .  .    20  ,    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     
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2. ANEXA CERERII  
 

□ Dovada privind identitatea (buletinul de identitate) la cerere  

 □ Permisul pentru furnizarea și deținerea armei emis în conformitate cu ZNPNO 

□ Permisul pentru deținerea armei emis în conformitate cu ZNPNO 

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 
 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   
 

  .  .    20  ,    
 

 

CONȚINUTUL SOLICITĂRII 
 

Solicit efectuarea înlocuirii permiselor existente pentru următoarele arme: 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
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Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

   cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul     . 
 

Categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    , calibrul    mm număr de 
fabricare

     cu permisul cu numărul de înregistrare   emis 

   anul                                                         . 
 
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur allege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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Formularul numărul 31 
 

  Ministerul Afacerilor interne,    

                                               (denumirea unității de organizare) , (denumirea unității de organizare) 

Rezolvând în baza cererii                        
   
_______________________________________________________________________ 

(Prenumele și numele persoanei fizice-vânzătorului de arme / denumirea persoanei 

juridice- vânzătorul de arme) 

Pentru emiterea aprobării privind transferal armelor din Republica Macedonia în 

conformitate cu articolul 65 alineatul 6 din Legea  privind armamentul data  ___anul, 

emite următoarea: 

 
APROBAREA PENTRU TRANSFERUL 

ARMELOR DIN REPUBLICA MACEDONIA  

 
Vânzătorului de arme    

(Prenumele și numele persoanei fizice-vânzătorul de arme / denumirea persoanei 
juridice- vânzătorul de arme) 
 

 
 

(adresa/ sediul vânzătorului de arme) 

Pe care îl reprezintă   (Prenumele și numele persoanei responsabile în persoana juridică, adresa și domiciliul). 

(prenumele și numele persoanei responsabile la persoana juridică, adresa și domiciliul) 

 

I SE APROBĂ să efectueze transferul armelor din Republica Macedonia pentru 

cumpărătorul–proprietarul armei, cu cetățenie străină 
 

 
 

(prenumele și numele) 

Născut-ă    în    cu adresa           

(data și localitatea nașterii)            (țara nașterii) 

domiciliului   , cetățean_______________ 
 

  ,  al cărei identitate a fost stabilită pe baza documentelor de 
identificare 

  cu numărul           emis           _________  
 

   ,    . 

(data și localitatea emiterii)  (organul emiterii și țara) 

 

 

 

 
 

SE APROBĂ vânzătorului de arme    

(Prenumele și numele persoanei fizice-vânzătorului de arme / denumirea persoanei juridice- 

vânzătorului de arme) să efectueze transferal armelor din Republica Macedonia  și anume: 
 

 
 

Arma de categoria    felul, respectiv tipul    marca 

   modelul    ,  calibrul________________

 numărul de fabricare    . 

mm și  
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Modalitatea de transfer al armei 
 

   , 

(poştal, traficul rutier, feroviar și aerian) 

Transportul armei este efectua de către _   
(denumirea și sediul transportatorului) 

Prin mijlocul de transport     

(felul mijlocului de transport și numărul  plăcuței de 

înmatriculare) 

Pe relația de la    până la  

 . 

(denumirea și adresa/sediul destinatarului) 

 
Transferul armelor se efectuează în decurs de 24 ore de la data emiterii armelor. 

 

 
 

                                             E X P U N E R E   D E  M O T I V E 
 

    

din    (vânzătorul de arme) 

a depus cererea pentru emiterea aprobării privind transferul armelor din Republica Macedonia 

sub numărul                                     ,   data   _                                                            ,   pentru 

cumpărătorul, proprietarul armei                       -                       cetățean străin 
 
(prenumele și numele cetățeanului străin ) 

 
În anexa cererii a fost depus actul privind arma numărul      

și data emiterii  emisă de către    și dovada 

efectuării achiziției de arme în Republica Macedonia 
 
(contract cumpărare vânzare, contract de conație, decizia privind moștenirea, certificatul persoanei 

juridica și altele) 

 
În procedura derulată a dost stabilit că sunt îndeplinite condițiile pentru transferul armelor din 

Republica Macedonia în conformitate cu dispozițiile articolului 65 alineatul 6 din Legea  

privind armamentul. 

Taxa privind numărul tarifar administrativ 2 din Legea privind taxele administrative în 

cuantum de    denari a fost achitată. 
 

 
 

Soluționat la Ministerul Afacerilor Interne sub numărul 

   data   anul. 

 
L.S.  PERSOANA AUTORIZATĂ 
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                     (logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Formularul numărul 32 

 

 
(denumirea unității de organizare) 

Nr.     

Data     anul 

 
În baza articolului 64 din Legea privind armamentul se emite: 

 
APROBAREA PRIVIND INTRODUCEREA 

ARMEI ȘI MUNIȚIEI 
 

 

   născut  anul  

(prenumele și numele )      

cetățean    cu actul de călătorie  

              (denumirea statului)                                             (numărul actului de călătorie) 

Adresa domiciliului 
 

Permisul pentru armă-numărul de înregistrare   emis de către   

 

Aprobarea se emite pentru: 

 A) Arma 
 

Categoria                                                                                       

Felul/tipul armei                                                                             

Marca 

Modelul 

Calibrul 

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                    
 

Categoria                                                                                         

Felul/tipul armei                                                                              

Marca 

Modelul 

Calibrul 

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                    
 

B) Muniția 

 
Cantitatea 

Felul Calibrul 

   Arma și muniția pentru arma respective a fost înregistrată în actul de călătorie numărul …………. 

Persoana este obligată ca în termen de 8 zile de la data emiterii acestei aprobări să prezinte cererea 

pentru înlocuirea permisului pentru armă care a fost emis de către organul competent al altui stat și 

să remite arma pentru testarea loviturii. 

FUNCȚIONARUL DE POLIȚIE 

 
L.S. 
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(logo-stema) 

REPUBLICA  MACEDONIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Formularul numărul 33 

 

 
 

(denumirea unității de organizare)  

Nr.     

Data     anul 

 
În baza articolului 64 alineatul 12 din Legea privind armamentul se emite: 

 
APROBAREA PRIVIND TRANSFERUL ARMEI PESTE TERITORIUL ȚĂRII EMIS DE 
CĂTRE REPREZENTANȚA DIPLOMATICĂ-CONZULARĂ 
 

  născut  anul  

(prenumele și numele )      

cetățean    cu actul de călătorie _____ 

              (denumirea statului)                                             (numărul actului de călătorie) 

Adresa domiciliului___________________________________________________________ 
 

Permisul pentru armă-numărul de înregistrare   emis de către  _____ 

 

Aprobarea se emite pentru: 

  A) Arma 
 

Categoria                                                                                    

Felul/tipul armei                                                                         

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                   
 

Categoria                                                                                    

Felul/tipul armei                                                                            

Cantitatea        

Numărul de fabricare                                                                     
 

B)  Muniția 

Cantitatea 

Felul 

Calibrul 

 
 
 
 
 
 
 

L.S. 

 

 
 
 
 
 

PERSOANA AUTORIZATĂ 
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                     (logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Formularul numărul 34 

 

 
(denumirea unității de organizare) 

 Nr.     

Data     anul 

 
În baza articolului 62 alineatul 2 și articolului 67 alineatul 2 din Legea privind armamentul se emite: 

 
APROBAREA PRIVIND INTRODUCEREA ȘI PURTAREA ARMEI DE VÂNĂTOARE ȘI 

MUNIȚIEI PENTRU VÂNĂTOAREA ÎN ȚARĂ 
 

 

       

(prenumele și numele )                      (în baza invitației numărul) 

cetățean    cu actul de călătorie  

              (denumirea statului)                (numărul actului de călătorie-buletinului de identitate)  

 

de la _____anul                              (denumirea societății de vânătoare/concesionarului) 
 

cu permisul numărul_____(numărul de înregistrare a permisului pentru arma de vânătoare), care va vâna 

pe teritoriul_______(denumirea terenului de vânătoare) ________aprobarea este valabilă din______anul 

până la___anul și se emite pentru arma și muniția următoare: 

 

Categoria                                                                                    

Felul/tipul armei                                                                               

Marca 

Modelul 

Calibrul 

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                      
 

Categoria                                                                                      

Felul/tipul armei                                                                               

Marca 

Modelul 

Calibrul 

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                                    
 

Arma de vânătoare și muniția pentru arma respectivă a fost înregistrată în actul de călătorie numărul. 

Taxa în baza numărului tarifar 10 din Legea privind taxele administrative în cuantum de____euro, 

contravaloare denari a fost achitat. 

FUNCȚIONARUL DE POLIȚIE 

 
L.S.    
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 Formularul numărul 38-a 

MINISTERULUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

CERERE PENTRU TRANSFERUL ARMELOR DIN REPUBLICA 

MACEDONIA 

1. A) DATE DESPRE VÂNZĂTORUL DE ARME (SOLICITANT) 

 
Prenume și nume/denumirea 

vânzătorului de arme  

 

Adresa vânzătorului de arme Date de contact a vânzătorului 
de arme 

   

 

B) DATE DESPRE CUMPĂRĂTORUL ARMEI 

 
Prenumele și numele 
cumpărătorului 

Domiciliul și adresa cumpărătorului 

  

 

V) ALTE DATE 
Adresa la care se trimite sau transportă arma 

 
 
 
 

Numărul  de bucăți a armelor care se trimit sau transportă  
 
 
 
 

Date despre marcarea și etichetarea armelor 
 
 
 
 

Modalitatea de transfer a armelor 
 
 
 
 

Data începerii transportului armelor 

 

Termenul de scoatere a armelor 

 

 
Data și localitatea aplicării                                                 Semnătura solicitantului 

  .  .    20  , 
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  
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2. ANEXA CERERII 

 
□ Dovada identității solicitantului cererii  

□ Actul corespunzător valabil privind armele emis de către organul competent al 

statului persoanei stăine și traducerea lui 

□ Certificatul privind autenticitatea actului armei emis de către reprezentanța 

diplomatică-conzulară a statului persoanei străine în Republica Macedonia (*) 

□ Dovada privind vânzarea-cumpărarea armei 

□ Alte documente necesare pentru proces 

 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 
Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

 
 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția TUTUROR documentelor marcate 

cu steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și locul aplicării                                                   Semnătura solicitantului 

 

  .  .    20  ,    
 

 
 

CONȚINUTUL CERERII 

 
Solicit emiterea aprobării privind transferal armei de următoarele 

categorii: (înconjurați numărul din fața categoriei) 

 
1. □ categoria B 

2. □ categoria C 

 

Tip/felul armelor  

(înconjurați numărul în fața tipului/felului armelor) 

 

Categoria B 
 

1. □ arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiție; 
 

2. □ armă de foc scurtă, cu o singură lovitură, cu percuție central; 
 

3. □ armă de foc scurtă cu o singură lovitură, cu percuție pe ramă, cu o lungime 

totală mai mică de 28 cm; 

4. □ arme fe foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcătoare ale cartușului care pot 

conține mai mult de trei gloanțe; 

5.  □ arme fe foc lungi semiautomate, cu cameră și încărcător al cartușului care pot 

conține până la trei gloanțe și a cărui mechanism al încărcătorului este mobil, adică 

această armă se poate transforma, cu ajutorul uneltelor simple, după care camera și 

încărcătorul cartușului poate conține mai mult de trei gloanțe;; 
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6. □ arme de foc lungi cu repetiție și semiautomate,cu țeavă lisă, care nu depășește 

lungimea de 60 cm și 

7.□ arme de foc lungi semiautomate, pentru uz civil,  care are aparența unei 

arme de foc automate; 
 
 

Categoria C 
 

1) □ arme de foc lungi cu repetiție, care nu sunt cuprinse în punctul 6 din categoria B; 

2) □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă ghințată; 
 

3)  □ arme de foc lungi semiautomate, care nu sunt cuprinse în punctele 4, 5, 6 și 7 din 

categoria B; 

4)  □ arme de foc scurte cu o singură lovitură cu percuție de ramă cu lungimea totală 

mai mare sau egală 28 cm; 

5)  □ arme de foc lungi cu o singură lovitură cu țeavă lisă; 
 

6)  □ adaptere;  

7) □  arme pneumatice cu energia cinetică de 10,5  J sau mai mult  cu viteza 

proiectilului de 200m/s sau mai mult sau calibru mai mare de 4,5 mm; 

8) □ arme semnal luminos și cu sunet  

9) □ arme cu tendon cu puterea tensiunii tendonului de peste 45 kilograme 

 
Numărul  de fabricare a armelor    

 

Calibrul                                            mm 

 
ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A 

ARMELOR: 
 

• Datele din solicitare le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 

2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le 

colecteze în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu 

solicitarea. 
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(logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Formularul numărul 38-b 

 

 
 

(denumirea formei de orgaizare)  

Nr.     

Data:     anul 

 
În baza articolului 66-a alineatul 2. Din legea privind armamentul, se emite: 

 
APROBAREA PRIVIND INTRODUCEREA ARMEI ȘI MUNIȚIA PENTRU 

VÂNĂTOARE SAU SPORT DEȚINĂTORULUI DE PAȘAPORT DIPLOMATIC SAU 

OFICIAL SAU MEMBRULUI ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE 
 

 
 

(Prenumele și numele )     

cetățean    

(denumirea țării) (numărul actului de călătorie diplomatic/ oficial) 

Adresa domiciliului în 

Republica Macedonia 
 

Permis pentru armă – numărul de înregistrare   Emis de   
 

 
 

   Aprobarea se emite pentru arma: 

    A) Arma 
 

Categoria                                                                                          

Felul/tipul armei                                                                                 

Marca                                     

Modelul 

Calibrul 

Cantitatea 

Numărul de fabricare                                                                    
 

 
 

B)Muniția 

 
Cantitate

Felul 

Calibrul 
 

 
 
 

FUNCȚIONAR DE POLIȚIE 

 
L.S.    
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 Formularul numărul 38-v 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 

CEREREA PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND COMERCIALIZAREA 

ARMELOR, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARME 

 
1. CERERE 
 

DATE DESPRE PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

  
        Firma/Numele persoanei juridice (societății comerciale) 
 

 
 

         Sediul personei juridice(societății comerciale) 
 

 
 

            Date de contact 

 
 

DATE DESPRE PERSOANA RESPONSABILĂ ÎN PERSOANA  

JURIDICĂ(SOCIETATEA COMERCIALĂ) 
 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

       ________.  .    

 
DATE PRIVIND VÂNZĂTORUL – VÂNZĂTORII 

 

Prenume Nume 

  

 
Ziua, luna și anul nașterii                Localitatea de naștere 

          .  .    

 

 

 

 
 

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 
  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  



Monitorul Oficial (analog.:buletin) Republica Macedonia, nr.35 din data de 18.02.2014 

41 | 6 9 

 

 

 

  Data și locul aplicării                                                     Semnătura  solicitantului             

 

  .  .    20  ,    

 

Semnătura funcționarului care a primit cererea     

Date de contact______________________________ 

 

2. ANEXA CERERII  

 

     □ 
□ 

Extras din registrul central (*) 

□ Pentru solicitant și persoana responsabilă dovada identității și cetățeniei (buletinul de identitate), dovada că nu a 

fost limitată sau revocată capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă 

pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Pentru vânzător dovada identității și cetățeniei (buletinul de identitate), dovada că nu a fost limitată sau revocată 

capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea 

publică (*), dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea și întreținerea 

armei și cunoașterea reglementărilor privind armele și contractual că este angajat 

□ Dovada privind proprietatea sau închirierea spațiului de afacere, precum și dovada privind permisul de 

întrebuințare a spațiului de afacere emis de către organul competent 

□ Dovada că au fost îndeplinite condițiile tehnice și spațiale privind comercializarea armei, muniției și părților de 

armă, precum și depozitarea sigură a armei și muniției, protecția împotriva incendiului, exploziilor, poluării, 

furtului sau accesului persoanelor neautorizate la spațiul de afacere 

□ Dovada privind protecția fizică-tehnică permanentă a spațiului de afacere  

□ Alte documente necesare pentru proces 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   

  .  .    20  ,    
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A ARMELOR: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 

2 care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le 

colecteze în baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu 

solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-g 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 
CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL 

ARMELOR, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARME PENTRU 

EXPORTUL PESTE FRONTIERA DE STAT 
 
 
 

1. CERERE 

 
Denumirea livratorului cu CNP  

Sediul livratorului  

Denumirea destinatarului  

Sediul destinatarului  

Denumirea și sediul transportatorului  

Denumirea și sediul producătorului de armă, muniție și 

părților de armă 

 

Date privind marcarea și etichetarea armei, muniției și 

părților de armă (felul,marca,modelul,categoria, calibrul și 

numărul de fabricație) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  

Direcția de transport (localitatea de plecare până la punctul 

de ieșire la trecerea de frontier și destinația finală) 

 

Date privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, 

numărul plăcuțelor de inmatriculare, certificatul ADR 

pentru vehicul dacă se transportă muniția sau materialul 

exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf 

de pușcă) 

 

Date privind conducătorul (prenumele și numele, țara de 

origine, adresa, documentul de identificare și permisul 

ADR pentru conducător dacă se transportă muniția sau 

materialul exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, 

exploziv, praf de pușcă) 

 

  

  
 

 
 

    Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
 

Date de contact    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  
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2. ANEXA CERERII 

 
□ Numărul (copia) aprobării privind transferul armei, muniției și părților de armă pentru 

export, care se referă la solicitarea respectivă (*) 

se odnosi na predmetni zahtev (*) □ Contractul și scrisoarea de trăsătură privind arma, muniția și părțile de armă care se 

transport (felul, marca, calibrul, numărul de fabricație și cantitatea) 

□ Dovada privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, numărul plăcuțelor de 

inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă se transportă muniția sau 

materialul exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Dovada privind conducătorul (documentul de identificare, certificatul ADR pentru 

conducător dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai mare 

decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent al statului 

destinatarului 

□  

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

 
                                                                   Semnătura solicitantului   

 
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII DE ACHIZIȚIE A ARMELOR: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-d 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL 

ARMEI ,MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ DIN IMPORT PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

  

1. CERERE 

 
Denumirea livratorului cu CNP  

Sediul livratorului  

Denumirea destinatarului  

Sediul destinatarului  

Denumirea și sediul transportatorului  

Denumirea și sediul producătorului de armă, muniție și 

părților de armă 

 

Date privind marcarea și etichetarea armei, muniției și 

părților de armă (felul,marca,modelul,categoria, calibrul și 

numărul de fabricație) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  

Direcția de transport (localitatea de plecare până la punctul 

de ieșire la trecerea de frontieră și destinația finală) 

 

Date privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, 

numărul plăcuțelor de inmatriculare, certificatul ADR pentru 

vehicul dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în 

cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

 

Date privind conducătorul (prenumele și numele, țara de 

origine, adresa, documentul de identificare și permisul ADR 

pentru conducător dacă se transport muniția sau materialul 

exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf 

de pușcă) 

 

  

  
 

 
 

    Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
 

Date de contact    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  
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2. ANEXA CERERII 

 
□ Numărul (copia) aprobării privind transferul armei, muniției și părților de armă din 

import, care se referă la solicitarea respectivă (*) 

se odnosi na predmetni zahtev (*) □ Contractul și scrisoarea de trăsătură privind arma, muniția și părțile de armă care se 

transportă (felul, marca, calibrul, numărul de fabricație și cantitatea) 

□ Dovada privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, numărul plăcuțelor de 

inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă se transportă muniția sau 

materialul exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Dovada privind conducătorul (documentul de identificare, certificatul ADR pentru 

conducător dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai mare 

decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent al statului 

destinatarului 

□  

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

 
                                                                   Semnătura solicitantului   

 
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ 

DIN IMPORT PESTE FORNTIERA DE STAT: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-đ 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 

CERERE PRIVIND EMITEREA APROBĂRII PENTRU TRANSPORTUL 

ARMEI,MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ ÎN TRANZIT PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

 

 

1. CERERE 

 
Dnumirea intermediarului armelor cu CNP  

Sediul intermediarului armelor  

Denumirea livratorului  

Sediul livratorului  

Denumirea destinatarului  

Sediul destinatarului  

Denumirea și sediul transportatorului  

Denumirea și sediul producătorului de arme, muniției și părților 

de arme 

 

Date privind marcarea și etichetarea armei, muniției și părților de 

armă (felul,marca,modelul,categoria, calibrul și numărul de 

fabricație) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  

Direcția de transport (localitatea de plecare până la punctul de 

ieșire la trecerea de frontieră și destinația finală) 

 

Date privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, numărul 

plăcuțelor de inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă 

se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai 

mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

 

Date privind conducătorul (prenumele și numele, țara de origine, 

adresa, documentul de identificare și permisul ADR pentru 

conducător dacă se transport muniția sau materialul exploziv în 

cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

 

  

  
 

 
 

Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
 

Date de contact    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  
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2. ANEXA CERERII 

 
□ Numărul (copia) aprobării privind transferul armei, muniției și părților de armă în 

tranzit, care se referă la solicitarea respectivă (*) 

se odnosi na predmetni zahtev (*) □ Contractul și scrisoarea de trăsătură privind arma, muniția și părțile de armă care se 

transportă (felul, marca, calibrul, numărul de fabricație și cantitatea) 

□ Dovada privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, numărul plăcuțelor de 

inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă se transportă muniția sau 

materialul exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Dovada privind conducătorul (documentul de identificare, certificatul ADR pentru 

conducător dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai mare 

decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent al statului 

destinatarului 

□  

 
 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

 
                                                                   Semnătura solicitantului   

 
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ ÎN 

TRANZIT PESTE FORNTIERA DE STAT: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-e 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL 

ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARME PE TERITORIUL REPUBLICII 

MACEDONIA 

 
 

1. CERERE 

 
Denumirea destinatarului cu CNP  

Sediul destinatarului  

Denumirea livratorului  

Sediul livratorului  

Denumirea transportatorului   

Sediul transportatorului   

Date privind marcarea și etichetarea armei, muniției și părților de 

armă (felul,marca,modelul,categoria, calibrul și numărul de 

fabricație) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  

Direcția de transport și destinația finală  

Date privind mijlocul de transport (țara de origine, felul, numărul 

plăcuțelor de inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă 

se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai 

mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

 

Date privind conducătorul (prenumele și numele, țara de origine, 

adresa, documentul de identificare și permisul ADR pentru 

conducător dacă se transport muniția sau materialul exploziv în 

cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

 

  

  
 

 
 

     Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
 

Date de contact_______________   
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  
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2. ANEXA CERERII 

 
□ Aprobarea pentru comercializarea armelor, muniției și părților de armă (*) 

 

□ Contractul între expeditor și destinatar privind cantitatea stabilită de armă, muniție și 

părți pentru armă în baza felului, mărcii, categoriei, calibrului și numerelor de 

fabricație 

□ Dovada privind mijlocul de transport (felul, numărul plăcuțelor de inmatriculare, 

certificatul ADR pentru vehicul dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în 

cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□ Date privind conducătorul (prenumele și numele, adresa domiciliului, documentul de 

identificare și certificatul ADR pentru conducător dacă se transportă muniția sau 

materialul exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 

□  

□  

 
 

Dovezile marcate cu steluță (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

 
                                                                   Semnătura solicitantului   

 
 

ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ PE 

TERITORIUL REPUBLICII MACEDONIA: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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Formularul 38-ž 
 

 
 

Hotărând în baza cererii numărul    anul, prezentată de 

către 
 

(denumirea și sediul solicitantului cu CNP) 
în baza articolului 56 din Legea privind armamentul se emite:  

 
 
 

APROBAREA 

Privind transportul armei, muniției și părților 

de armă pe teritoriul Republicii Macedonia 
 

 
 

( denumirea și sediul destinatarului - solicitantului cu CNP) 

se aprobă realizarea transportului armei, muniției și părților de armă următoare 

 
Numărul 
curent  

felul marca/ 

modelul 

categoria calibrul Numărul de 

fabricare  

cantitatea 

       

       

 

din    
(direcția de transport și destinația finală) 

 
Furnizat de la    

(denumirea și sediul livratorului cu 

CNP-ul) 

 
Transportul se va efectua de către    

 

 
 

(denumirea și sediul transportatorului, datele privind mijlocul de transport – felul și numărul 

plăcuțelor de inmatriculare, certificatul ADR pentru vehicul dacă se transportă muniția sau materialul 

exploziv în cantitatea mai mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 
 

 
 

Mijlocul de transport va fi condus de către    
 

( Date privind conducătorul (prenumele și numele, adresa domiciliului, documentul de identificare și 

permisul ADR pentru conducător dacă se transportă muniția sau materialul exploziv în cantitatea mai 

mare decât 50 kg, exploziv, praf de pușcă) 
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Măsurile de siguranță în baza transportului    

(măsurile de siguranță se dispun după necesitate) 

 
Transportul începe   , se încheie _   anul 

 
 
 

EXPUNEREA DE MOTIV 
 

 

Pe data de, anul 
  

(denumirea și sediul solicitantului cu CNP) 

A remis solicitarea sub numărul    pentru emiterea aprobării privind transportul 
armei,muniției și părților de armă pe teritoriul Republicii Macedonia. În procedura derulată a fost 
stabilit că sunt îndeplinite condițiile pentru transportul armelor, muniției și părților de armă pe 
teritoriul Republicii Macedonia în conformitate cu articolulele 52 și 56 din Legea  privind 
armamentul, și din acest fapt a fost decis precum în dispozitivul acestei aprobări. 
 
Această aprobare urmărește arma, muniția și părțile de armă până la destinația finală. Taxa din 
Legea privind taxele administrative în cuantum de    denari a fost achitată. 
 

Decis la Ministerul Afacerilor Interne sub numărul    data 
 

   anul. 

 
L.S  PERSOANA AUTORIZATĂ 
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 Formularul numărul 38-z 

 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSFERUL 

ARMELOR, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ PENTRU EXPORTUL PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

 
 

1. CERERE 

 
Denumirea destinatarului cu CNP  

Sediul destinatarului  

Denumirea livratorului  

Sediul livratorului  

Denumirea și sediul producătorului de arme, 

muniție și părți pentru arme (țara de origine a armei 

care se transferă) 

 

Date privind arma (felul, marca,modelul, 

categoria, calibrul) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  
 
 
 
 

Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
 

Date de contact    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea  

 

2. ANEXA CERERII 

 
□ Contractul sau alt document privind arma, muniția și părțile de armă care se transferă 

(felul, marca, calibrul, numărul de fabricație și cantitatea) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent, dacă astfel de 

document a fost emis de țara destinatarului 

□ Dovada privind activitatea aprobată pentru comercializarea armei, muniției și părților 

de armă de la organul competent (*) 
 
 

Dovezile marcate cu steluță (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

                                                                    Semnătura solicitantului  
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSFERUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ 

PENTRU EXPORT PESTE FORNTIERA DE STAT: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor Interne  

(prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în partea "date 

de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-i 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSFERUL 

ARMELOR, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ DIN IMPORT PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

 
 

1. CERERE 

 
Denumirea destinatarului cu CNP  

Sediul destinatarului  

Denumirea livratorului  

Sediul livratorului  

Denumirea și sediul producătorului de arme, muniție 

și părți pentru arme (țara de origine a armei care se 

transferă) 

 

Date privind arma (felul, marca,modelul, 

categoria, calibrul) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  
 
 

Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
  

Date de contact    
 

Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 

2. ANEXA CERERII 

 
□ Contractul sau alt document privind arma, muniția și părțile de armă care se transferă 

(felul, marca, categoria, calibrul și cantitatea) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent, dacă astfel de 

document a fost emis de țara destinatarului (*)  

□ Dovada privind activitatea aprobată pentru comercializarea armei, muniției și părților 

de armă de la organul competent (*) 
 

Dovezile marcate cu steluță (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

                                                                   

                                                                                Semnătura solicitantului
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSPORTUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ 

ÎN CURSUL IMPORTULUI, EXPORTULUI ȘI TRANZITULUI PESTE FORNTIERA DE 

STAT: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor Interne  

(prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în partea "date 

de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-j 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PRIVIND TRANSFERUL 

ARMELOR,MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ ÎN TRANZIT PESTE 

FRONTIERA DE STAT 

  1. CERERE 
    
   Denumirea intermediarului armelor cu CNP 
 
 

Denumirea livratorului  

Sediul livratorului   

Denumirea destinatarului  

Sediul destinatarului  

Denumirea și sediul producătorului de arme, muniție 

și părți pentru arme   

 

Date privind arma, muniția și părți de arme  
(felul,marca,modelul,categoria, calibrul) 

 

Cantitatea armei, muniției și părților de armă  
 
 

Semnătura solicitantului Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
  
Date de contact_____________________ 

Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 
 

 2. ANEXA CERERII 

 
□ Contractul sau alt document privind arma, muniția și părțile de armă care se transferă 

(felul, marca, categoria, calibrul și cantitatea) 

□ Certificatul privind utilizatorul final, emis de către organul competent, dacă astfel de 

document a fost emis de țara destinatarului  

□ Dovada privind activitatea aprobată pentru comercializarea armei, muniției și părților 

de armă de la organul competent al intermediarului armei (*) 
 
 

Dovezile marcate cu steluță (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

 
□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) din partea 2 în această solicitare. 

 

                                                                   

                                                                                Semnătura solicitantului
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND TRANSFERUL ARMEI, MUNIȚIEI ȘI PĂRȚILOR DE ARMĂ ÎN 

TRANZITUL PESTE FORNTIERA DE STAT: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor Interne  

(prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în partea "date 

de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-k 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 
 CERERE PRIVIND EMITEREA APROBĂRII PENTRU PRODUCȚIA ARMELOR 

 
1. CERERE 

 
DATE PRIVIND PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

Firma/denumirea persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Sediul persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Date de contact 

 

 
 

DATE PRIVIND FONDATORUL-FONDATORII PERSOANEI JURIDICE (societatea 
comercială) 
 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 
 

DATE PRIVIND PERSOANA RESPONSABILĂ LA PERSOANA JURIDICĂ (societatea 
comercială) 
 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 
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DATE PRIVIND PERSOANA-PERSOANELE CARE PARTICIPĂ ÎN PROCESUL DE 

PRODUCȚIE A ARMELOR 
 

Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

DATE PRIVIND ARMELE CARE SE PRODUC 
 

Categoria armelor Felul-tipul armelor 

  
 

Semnătura solicitantului                                               Data şi localitatea aplicării  

  .  .    20  ,    
  
Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 

2. ANEXA CERERII  

□ 
 

Extras din registrul central (*) 

□ Pentru solicitant și fondator, date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau 

revocată capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă 

pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Pentru persoana responsabilă și persoanele care participă în procesul de reparare a armelor, 

date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau revocată capacitatea de 

exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea 

publică (*), dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, 

păstrarea și întreținerea armei și cunoașterea reglementărilor privind armele și contractual că 

este angajat 

□ Dovada privind proprietatea sau închirierea spațiului de afacere, precum și dovada privind 

permisul de întrebuințare a spațiului de afacere emis de către organul competent 

□ Dovada că au fost îndeplinite condițiile tehnice și spațiale pentru repararea armelor precum și 

depozitarea sigură a armei și muniției, protecția împotriva incendiului, exploziilor, poluării, 

furtului sau accesului persoanelor neautorizate la spațiul de afacere, elaboratul tehnologic al 

procesului de producție, descrierea modalității a controlului propriu privind calitatea producției 

□ Dovada privind protecția fizică-tehnică permanentă a spațiului de afacere  

□ Alte documente necesare pentru process 

Dovezile marcate (*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în baza 

îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   

  .  .    20  ,    
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU 

EMITEREA APROBĂRII PRIVIND PRODUCȚIA ARMELOR: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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                 Formularul numărul 38-l 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 
 

CERERE PRIVIND EMITEREA APROBĂRII PENTRU PRODUCȚIA MUNIȚIEI 

 
1. CERERE 

 
DATE PRIVIND PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 
 

Firma/denumirea persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Sediul persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Date de contact 

 

 

DATE PRIVIND FONDATORUL-FONDATORII PERSOANEI JURIDICE (societatea 
comercială) 

 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

DATE PRIVIND PERSOANA RESPONSABILĂ LA PERSOANA JURIDICĂ (societatea 
comercială) 

 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 
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DATE PRIVIND PERSOANA-PERSOANELE CARE PARTICIPĂ ÎN PROCESUL DE 

PRODUCȚIE A MUNIȚIEI 

 Prenumele  Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere  Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

DATE PRIVIND MUNIȚIA CARE SE PRODUCE 
 

Felul-tipul muniției calibrul 

  

 

        Data şi localitatea aplicării                                      Semnătura solicitantului 

  .  .    20  ,    
  
Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 

 

2. ANEXA CERERII  

□ 
 

Extras din registrul central (*) 

□ Pentru solicitant și fondator, date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau 

revocată capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu 

reprezintă pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Pentru persoana responsabilă și persoanele care participă în procesul de producție a 

muniției, date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau revocată 

capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă 

pericol pentru ordinea publică (*), dovada că dispune de cunoștințe tehnice și profesionale 

pentru utilizarea corespunzătoare și păstrarea meteriilor explosive și contractual că este 

angajat 

□ Dovada privind proprietatea sau închirierea spațiului de afacere, precum și dovada privind 

permisul de întrebuințare a spațiului de afacere emis de către organul competent 

□ Dovada că au fost îndeplinite condițiile tehnice și spațiale pentru producția și depozitarea 

sigură a muniției, protecția împotriva incendiului, exploziilor, poluării, furtului sau accesului 

persoanelor neautorizate la spațiul de afacere, elaboratul tehnologic al procesului de 

producție, descrierea modalității a controlului propriu privind calitatea producției 

□ Dovada privind protecția fizică-tehnică permanentă a spațiului de afacere  

□ Alte documente necesare pentru process 

Dovezile marcate cu steluță(*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   

  .  .    20  ,    
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND PRODUCȚIA MUNIȚIEI: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-lj 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

 
CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PENTRU REPARAREA ARMELOR 

 
1. CERERE 

 
DATE PRIVIND PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

Firma/denumirea persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Sediul persoanei juridice (societății comerciale) 

 

Date de contact 

 

 
 

DATE PRIVIND FONDATORUL-FONDATORII PERSOANEI JURIDICE (societatea 
comercială) 

 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

DATE PRIVIND PERSOANA RESPONSABILĂ LA PERSOANA JURIDICĂ (societatea 
comercială) 

 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 
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DATE PRIVIND PERSOANA-PERSOANELE CARE PARTICIPĂ ÎN PROCESUL DE 

REPARARE A ARMELOR 
 

                         Prenumele                           Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

DATE PRIVIND ARMELE CARE SE REPARĂ 
 

Categoria armelor Felul-tipul armelor 

  

 

        Data şi localitatea aplicării                                      Semnătura solicitantului 

  .  .    20  ,    
  
Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 
 

2. ANEXA CERERII  
 

□ 
 

Extras din registrul central (*) 

□ Pentru solicitant și fondator, date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau 

revocată capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă 

pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Pentru persoana responsabilă și persoanele care participă în procesul de reparare a armelor, 

date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau revocată capacitatea de exercițiu 

(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea publică 

(*), dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea și 

întreținerea armelor și cunoașterea reglementărilor din domeniul armelor, precum și contractual 

că este angajat 

□ Dovada privind proprietatea sau închirierea spațiului de afacere, precum și dovada privind 

permisul de întrebuințare a spațiului de afacere emis de către organul competent 

□ Dovada că au fost îndeplinite condițiile tehnice și spațiale pentru repararea armelor și 

depozitarea sigură a armelor și muniției, protecția împotriva incendiului, exploziilor, poluării, 

furtului sau accesului persoanelor neautorizate la spațiul de afacere, elaboratul tehnologic al 

procesului de producție, descrierea modalității a controlului propriu privind calitatea producției 

□ Dovada privind protecția fizică-tehnică permanentă a spațiului de afacere  

□ Alte documente necesare pentru process 

Dovezile marcate cu steluță(*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 
 

Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   

  .  .    20  ,    
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND REPARAREA ARMELOR: 
 

• Datele din partea 1 le completează solicitantul: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 
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 Formularul numărul 38-m 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MACEDONIA 

CERERE PENTRU EMITEREA APROBĂRII PENTRU ÎNFIINȚATRA 

TERENULUI DE TIR CIVIL 
 

1. CERERE 

 
DATE PRIVIND PERSOANA JURIDICĂ (SOLICITANT) 

         Firma/denumirea persoanei juridice  

 

              Sediul persoanei juridice 

 

Date de contact 

 

 
 

DATE PRIVIND FONDATORUL-FONDATORII PERSOANEI JURIDICE  

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

DATE PRIVIND PERSOANA RESPONSABILĂ LA PERSOANA JURIDICĂ 
 

                         Prenumele Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitorul Oficial (analog.:buletin) Republica Macedonia, nr.35 din data de 18.02.2014 

67 | 6 9 

 

 

 

DATE PRIVIND PERSOANA-PERSOANELE CARE PARTICIPĂ ÎN ACTIVITATEA 

TERENURILOR DE TRI CIVILE 
 

                         Prenumele                           Numele 

  

Ziua, luna și anul de naștere                   Localitatea de naștere 

  

Localitatea și adresa domiciliului Date de contact 

  

DATE PRIVIND TERENURILE DE TIR CIVILE 
 

Tipul terenurilor de tir civile (închis, în aer 
liber sau în aer liber și închis) 

 

 

        Data şi localitatea aplicării                                      Semnătura solicitantului 

  .  .    20  ,    
  
Semnătura funcționarului care a primit cererea _____ 

2. ANEXA CERERII  
 

□ 
 

Extras din registrul central (*) 

□ Pentru solicitant și fondator- fondatori, date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost 

limitată sau revocată capacitatea de exercițiu(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că 

nu reprezintă pericol pentru ordinea publică (*) 

□ Pentru persoana responsabilă și persoanele care participă în activitatea terenurilor de tir civile, 

date personale și cetățenia (*), dovada că nu a fost limitată sau revocată capacitatea de exercițiu 

(*), dovada privind starea de sănătate, dovada că nu reprezintă pericol pentru ordinea publică 

(*), dovada că dispune de cunoștințe tehnice pentru utilizarea corespunzătoare, păstrarea și 

întreținerea armelor și cunoașterea reglementărilor din domeniul armelor, precum și contractual 

că este angajat 

□ Dovada privind proprietatea sau închirierea spațiului de afacere, precum și dovada privind 

permisul de întrebuințare a spațiului de afacere emis de către organul competent 

□ Dovada că au fost îndeplinite condițiile tehnice și spațiale pentru terenurile de tir civile și 

depozitarea sigură a armelor, protecția împotriva incendiului, exploziilor, poluării, furtului sau 

accesului persoanelor neautorizate la spațiul de afacere, elaboratul tehnologic al procesului de 

tragere la țintă pe terenurile de tir civile 
□ Dovada privind protecția fizică-tehnică permanentă a terenurilor de tir civile 

□ Alte documente necesare pentru process 

Dovezile marcate cu steluță(*) se consideră remise în anexa solicitării și ele sunt furnizate în 

baza îndatoriilor de serviciu ale Ministerului Afacerilor Interne 

Dovezile care nu sunt marcate (*) se remit în original sau copie legalizată de către notar 

3. ACORDUL SOLICITANTULUI  

□  Solicitantul este de acord ca datele lui personale să fie utilizate în procedura de exercitare a 

drepturilor în fața organelor competente privind achiziția tuturor documentelor marcate cu 

steluță (*) în această solicitare. 

 
Data și localitatea aplicării                                            Semnătura solicitantului

   

  .  .    20  ,    
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ÎNDRUMARE PRIVIND COMPLETAREA SOLICITĂRII PENTRU EMITEREA 

APROBĂRII PRIVIND ÎNFIINȚAREA TERENURILOR DE TIR CIVILE: 
 

• Solicitantul singur alege modalitatea în care va realiza contactul cu Ministerul Afacerilor 

Interne  (prin telefon sau cale electronică). Modalitatea selectată de contact se menționează în 

partea "date de contact"; 

• Dacă în cursul procedurii apare necesitatea de colectare a documentelor menționate în partea 2 

care sunt marcate (*), iar Ministerul Afacerilor Interne, nu este în posibilitatea să le colecteze în 

baza îndatoriilor de serviciu, solicitantul va fi anunțat ulterior să le prezinte cu solicitarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


