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În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctele 1, 2 şi 3 din Legea privind regimul armelor (»Narodne 
novine«1 numărul 63/2007), ministrul afacerilor interne adoptă: 
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND FORMULARELE DOCUMENTELOR ŞI FORMULARELE ŞI 
MODUL DE ŢINERE A EVIDENŢELOR PRIVIND ARMELE ŞI MUNIŢIA 

 
Articolul 1 

 
Prin prezentul Regulament se reglementează conţinutul şi forma formularului cererii de eliberare a 
autorizației de procurare a armelor, al autorizației de procurare a armelor, al cererii de înregistrare a 
armelor, al permiselor de armă, al dovezii privind armele declarate de categoria C, al autorizației de 
deţinere a armei, al permiselor pentru manipularea directă a armelor de foc, al autorizației de 
introducere a armelor şi muniţiei de vânătoare-tir sportiv în Republica Croaţia în scopul transferului 
prin teritoriul acesteia şi deţinerea şi portul pe perioada şederii în Republica Croaţia, conţinutul şi 
forma formularului pentru evidenţa cererilor depuse şi a autorizațiilor eliberate de procurare a armelor, 
a permiselor de armă eliberate, a autorizațiilor de deţinere a armelor şi a dovezilor privind armele 
declarate, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa autorizațiilor eliberate de introducere a 
armelor de vânătoare sau tir sportiv în Republica Croaţia şi a declaraţiilor de introducere a armelor de 
categoria C în Republica Croaţia, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa privind confirmarea 
introducerii armelor în baza autorizației emise de autoritatea competentă şi a introducerii armelor şi 
muniţiei care pot fi procurate fără autorizație, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa armelor 
şi muniţiei temporar reţinute la punctele de trecerea frontierei, conţinutul şi forma formularului pentru 
evidenţa armelor şi muniţiei reţinute, găsite şi predate, conţinutul şi forma formularului pentru 
evidenţa armelor şi muniţiei achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor proprii, conţinutul şi forma 
formularului pentru evidenţa predării acestor arme şi muniţii spre a fi folosite, conţinutul şi forma 
formularului pentru evidenţa armelor produse, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa 
armelor livrate, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa armelor şi muniţiei procurate şi 
vândute, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa armelor reparate şi modificate, conţinutul şi 
forma formularului pentru evidenţa armelor cedate şi a muniţiei consumate în poligoane civile, 
conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa permiselor pentru manipulare directă cu armele de 
foc, conţinutul şi forma formularului pentru evidenţa armelor colecționate şi modul de ţinere a 
evidenţelor stabilite.  
  

                                                            
1 Narodne novine al Republicii Croația 



I. FORMULARELE DOCUMENTELOR PE CARE LE ELIBEREAZĂ ORGANUL COMPETENT 
ÎN FUNCŢIE DE LOCUL DE DOMICILIU AL PERSOANEI FIZICE, 

RESPECTIV ÎN FUNCTIE DE SEDIUL PERSOANEI JURIDICE 
 

Articolul 2 

Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune prin completarea formularului 1 la 
sediul inspectoratului de poliţie în funcţie de locul de domiciliu, respectiv a sediului solicitantului. 
Formularul 1 are dimensiunea de 210x297 mm. 
 

Articolul 3 
 

Autorizația de procurare a armelor se eliberează conform formularului 2. 
Formularul 2 cu dimensiunea de 210x297 mm este marcat cu număr de serie şi se eliberează în trei 
exemplare, din care primul este de culoare albă, al doilea de culoare roşu deschis, iar al treilea de 
culoare galbenă. 
 

Articolul 4 
 

Societăţile comerciale şi întreprinderile individuale autorizate pentru comercializarea armelor şi 
muniţiei (în textul ce urmează: comerciant de arme autorizat) de la care s-au procurat armele sau 
muniţia completează formularul 2 cu datele privind armele sau muniţia procurată şi îl autentifică, după 
care primul exemplar din formularul 2 restituie cumpărătorului, al doilea este trimis inspectoratului de 
poliţie respectiv secţiei de poliţie de care a fost eliberat, iar al treilea îl păstrează. 
În cazul achiziţionării unor arme deja înregistrate, formularul 2 este autentificat de inspectoratul de 
poliţie la care armele au fost înregistrate, iar primul exemplar este restituit cumpărătorului, exemplarul 
doi îl păstrează, iar exemplarul trei este restituit persoanei fizice sau persoanei juridice care vinde sau 
predă armele, iar inspectoratul de poliţie procedează la radierea datelor privind armele înregistrate 
(renunţare).  
Inspectoratul de poliţie la care armele sunt înregistrate va informa despre vănzarea sau predarea 
acestor arme inspectoratul de poliţie care a eliberat autorizația de procurare a armelor.  
 

Articolul 5 
 

Cererea de înregistrare a armelor se depune prin completarea formularului 3. 
Formularul 3 are dimensiunea de 210x297 mm. 
Împreună cu cererea de înregistrare a armelor, cetaţeanul, în scopul deţinerii sau deţinerii şi portului 
armelor, va preda şi două fotografii de 30x50 mm. 
 

Articolul 6 
 

Pentru deţinerea armelor cetăţenilor se eliberează un permis de armă a cărui formă şi conţinut sunt 
date în formularul 4. 
Formularul 4 este de culoare gri deschis, are formă dreptunghiulară şi este format din trei părţi. Când 
este desfăşurat are dimensiunea de 222x105 mm, iar când este îndoit 74x105 mm și are şase pagini 
tipărite, paginile exterioare sunt marcate cu număr de serie. 
  



Articolul 7 
 
Pentru deţinerea şi portul armelor cetăţenilor se eliberează un permis de deţinere şi port al armei a 
cărui formă şi conţinut sunt date în formularul 5. 
Formularul 5 este de culoare albastru deschis, are formă dreptunghiulară şi este format din trei părţi. 
Când este desfăşurat are dimensiunea de 222x105 mm, iar când este îndoit 74x105 mm şi are şase 
pagini tipărite, paginile exterioare sunt marcate cu număr de serie. 
 

Articolul 8 
 

Pentru deţinerea armelor, organelor de stat, societăţilor comerciale, întreprinderilor individuale şi altor 
persoane juridice (în textul ce urmează: »persoane juridice«) se eliberează autorizația de deţinere a 
armelor a cărei formă şi conţinut sunt date în formularul 6. 
Formularul are dimensiunea de 210x297 mm şi este marcat cu număr de serie. 
 

Articolul 9 
 

Personelor fizice şi juridice se eliberează dovada privind declararea armelor din categoria C a cărei 
formă şi conţinut sunt date în formularul 7. 
Inspectoratul de poliţie/secţia de poliţie competentă editează Formularul 7 conform sistemului de 
prelucrare automată a datelor. 
 

Articolul 10 
 

Persoanelor fizice se eliberează permisul pentru manipularea directă a armelor de foc a cărui formă şi 
conţinut sunt date în formularul 8. 
Inspectoratul de poliţie competent editează Formularul 8 conform sistemului de prelucrare automată a 
datelor. 
 
II. FORMULARELE DOCUMENTELOR PE CARE LE ELIBEREAZĂ POLIŢIA DE FRONTIERĂ 

LA PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI 
 

Articolul 11 
 

Poliţia de frontieră va elibera persoanei străine care tranzitează Republica Croaţia şi transportă arme şi 
muniţie de vânătoare sau de tir sportiv, care nu sunt înregistrate în documentul de călătorie, autorizația 
de introducere a armelor şi muniţiei de vânătoare sau tir sportiv în Republica Croaţia în scopul 
transferului armelor şi muniţiei prin teritoriul Republicii Croaţia. 
Pentru cetăţenul croat cu domiciliul în străinătate care nu are autorizația organului competent de 
procurare a armelor şi străinul care vine în Republica Croaţia pentru vânătoare şi membrii asociațiilor 
de tir străine care vin în Republica Croaţia pentru a participa la concursuri sportive şi au asupra lor 
arme şi muniţia corespunzătoare, iar aceste arme şi muniţia aferentă nu sunt înregistrate în 
documentele de călătorie, poliţia de frontieră va elibera autorizația de introducere a armelor de 
vânătoare sau tir sportiv şi a muniţiei aferente în Republica Croaţia în scopul deţinerii şi portului 
armelor de vânătoare sau tir sportiv şi a muniţiei aferente pe durata şederii în Republica Croaţia. 
Autorizația de introducere a armelor de vânătoare sau tir sportiv şi a muniţiei aferente în Republica 
Croaţia se eliberează conform formularului 9, având dimensiunea de 210x297 mm. 



Articolul 12 

Lucrătorul din cadrul poliţiei de frontieră, în afară de ştampila pentru certificarea trecerii frontierei de 
stat, va aplica în documentul de călătorie a străinului care trece frontiera de stat şi are asupra sa arme şi 
muniţie, o ştampilă în care se va consemna că arma şi muniţia aferentă sunt introduse în Republica 
Croaţia, precum şi tipul armelor introduse, iar la prima ieşire a persoanei străine din Republica Croaţia 
şi scoaterea armelor va anula acea ştampilă. 
 

Articolul 13 
 

Ştampila pentru certificarea transferului armelor prin frontiera de stat este confecţionată din cauciuc, 
având format dreptunghiular, dimensiunea de 5x3 cm, care are o amprentă de culoare neagră cu 
următorul text: “ARME: INTRODUSE – TRANZIT” şi “Tipul armelor: __________”. 
Lucrătorul de poliţie va aplica ştampila de la alineatul 1 al prezentului articol, pe documentul de 
călătorie a străinului căruia, conform prevederilor legale, i-a fost eliberată autorizația de introducere a 
armelor de vânătoare sau de tir sportiv şi a muniţiei aferente în Republica Croaţia, precum şi străinului 
şi cetăţeanului croat cu rezidenţă aprobată în străinătate care au declarat introducerea armelor de 
categoria C, cu amprenta ştampilei de intrare şi ieşire din ţară. Cu ocazia primei ieşiri din Republica 
Croaţia, străinul are obligaţia, la punctul de trecere a frontierei, să prezinte autorizația de la alineatul 2 
al acestui articol şi armele pe care le-a introdus în Republica Croaţia. Lucrătorul de poliţie va reţine de 
la cetăţeanul străin autorizația de la alineatul 2 al prezentului articol, şi va anula ştampila pentru 
certificarea transferului armelor prin frontiera de stat din documentul de călătorie. 
Procedura stabilită la alineatele 2 şi 3 din prezentul articol se va repeta de fiecare dată când se introduc 
sau scot armele şi muniţia prin frontiera de stat. 
 

III. EVIDENŢELE 
 

Articolul 14 
 

Inspectoratul de poliţie/secţia de poliţie va ţine următoarele evidenţe: 
1. Registru cererilor depuse şi al autorizațiilor eliberate de procurare a armelor (formularul 10), 
2. Registrul permiselor de armă eliberate, al dovezilor privind declararea armelor de categoria C 

şi al autorizațiilor de deținere a armelor (formularul 11), 
3. Registrul armelor confiscate, găsite şi predate (formularul 12). 

Inspectoratul de poliţie ţine evidenţa cererilor depuse şi a permiselor eliberate pentru manipularea 
directă a armelor de foc în cadrul sistemului de prelucrare automată a datelor. 
Evidenţa de la aliniatul 2 al prezentului articol conţine: prenumele şi numele solicitantului, data 
nașterii, locul naşterii, domiciliul şi adresa, date privind controlul medical, date privind pregătirea 
pentru manipularea corectă a armelor de foc, date privind denumirea societăţii 
comerciale/întreprinderii individuale la are este angajat, numărul de ordine al permisului. 
 

Articolul 15 
 

Poliţia de frontieră ţine următoarele evidenţe: 
1. A autorizațiilor eliberate de introducere a armelor de vânătoare sau tir sportiv în Republica Croaţia 
şi a declaraţiilor de introducere a armelor de categoria C în Republica Croaţia (formularul 13). 



2. Privind confirmările de introducere a armelor şi a muniţiei în baza autorizației organului competent 
şi a introducerii armelor şi muniţiei care se pot procura fără autorizație (formularul 14). 
3. A armelor şi muniţiei temporar reţinute la punctul de trecere a frontierei (formularul 15). 

 
Articolul 16 

 
Persoanele juridice care au procurat arme şi muniţie pentru desfăşurarea de activităţi ţin evidenţa 
armelor procurate şi a muniţiei pe formularul 16. 
Persoanele juridice care dispun de cantităţi mai mari de arme şi muniţie pot ţine evidenţă separată 
pentru arme şi evidenţă separată pentru muniţie. 
 

Articolul 17 
 

Persoanele juridice de la articolul 16 din prezentul Regulament, pentru care au fost eliberate autorizații 
de deţinere a armelor, vor ţine evidenţa armelor şi muniţiei la data folosirii prin utilizarea formularului 
17. 

Articolul 18 
 

Societatea comercială autorizată pentru producerea armelor va ţine evidenţa armelor produse pe 
formularul 18, iar evidenţa armelor livrate pe formularul 19. 

 
Articolul 19  

 
Societăţile comerciale sau întreprinderile individuale autorizate pentru comercializarea armelor şi 
muniţiei de la articolul 16 din prezentul Regulament ţin evidenţa şi despre: 
– armele vândute (formularul 20), 
– muniţia vândută (formularul 21). 
 

Articolul 20 
 

Societăţile comerciale sau întreprinderile individuale autorizate pentru repararea şi modificarea 
armelor vor ţine evidenţa privind armele reparate şi modificate pe formularul 22. 
 

Articolul 21 
 

Societăţile comerciale sau întreprinderile individuale autorizate pentru administrarea poligoanelor 
civile, vor ţine evidenţa armelor şi muniţiei procurate pe formularul 16, evidenţa armelor date spre 
folosire pe formularul 17, iar evidenţa muniţiei consumate pe formularul 21. 
 

Articolul 22 
 
Persoanele juridice şi fizice care dețin atestatul de colecționar al armelor vor ţine evidenţa armelor 
colecționate conform formularului 23. 
  



 
Articolul 23 

 
Evidenţele stabilite prin prezentul Regulament se vor ţine în registru sau în sistemul de prelucrare 
automată a datelor, respectiv cu ajutorul calculatorului, cu obligaţia de a fi scrise şi pe hârtie (liste). 
Dacă evidenţele stabilite prin prezentul Regulament se ţin cu ajutorul calculatorului, foile libere la 
sfârşitul anului calendaristic trebuie legate. 
Registrele de evidenţă stabilite prin prezentul Regulament trebuie să fie legate cu coperţi tari şi cu 
paginile numerotate. 
Înscrierea în registrul de evidenţă se va face cu stilou sau pix. În cazul unei înscrieri greşite, corectura 
se face prin tăierea cuvăntului scris greşit dar să rămână vizibil, iar înscrierea nouă se va face deasupra 
celei tăiate. Înregistrarea nouă în evidenţele stabilite la articolul 14 din prezentul Regulament se 
certifică prin semnătura persoanei oficiale, iar în evidenţele stabilite la articolele 16 şi până la 22 din 
prezentul Regulament de persoana responsabilă. 
 

Articolul 24 
 

Evidenţele prevăzute la articolul 14 alineatul 1, punctele 1 şi 3 şi articolele 15 până la articolul 21 din 
prezentul Regulament se ţin separat pentru fiecare an calendaristic. La expirarea anului calendaristic 
evidenţele stabilite la articolul 14 alineatul 1, punctele 1 şi 3 din prezentul Regulament se încheie şi se 
certifică prin ştampilă inspectoratului de poliţie competent, respectiv a secţiei de poliţie şi în baza 
semnăturii persoanei oficiale, iar evidenţele stabilite la articolele 15 până la articolul 21 din prezentul 
Regulament cu ştampila persoanei juridice şi semnătura persoanei responsabile. Evidenţele pentru anul 
următor se reiau pe prima pagină liberă din registrul de evidenţă. 
Evidenţele stabilite la articolele 14 şi 16 până la 21 din prezentul Regulament, cu excepţia evidenţelor 
privind armele şi muniţia date spre folosire, care se păstrează un an de zile, se păstrează trainic. 
Datele din evidenţele de la articolul 15 al prezentului Regulament se păstrează 5 ani după luarea în 
evidenţă. 

 
IV. PREVEDERI FINALE 

 
Articolul 25 

 
Formularele stabilite în prezentul Regulament, cu conţinutul respectiv (1 până la 23) sunt tipărite odată 
cu prezentul Regulament şi fac parte integrantă a acestuia. 
 

Articolul 26 
 

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament încetează valabilitatea Regulamentului privind 
formularele documentelor şi formularele și modul de ţinere a evidenţelor armelor şi muniţiei 
(»Narodne novine« numărul 118/99, 45/01, 17/02, 148/02, 29/03 şi 173/03).  



Articolul 27 
 

Prezentul Regulament va intra în vigoare în a opta zi de la data publicării în »Narodne novine«. 
 
Numărul: 511-01-52-11882-2008 
Zagreb, 17 martie 2008 
 

Ministru 
Berislav Rončević s.s. 

  



Formular 1                    
INSPECTORATUL DE POLIȚIE______________________________ 

Numărul de registru ___________ 
CERERE DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI 

DE PROCURARE A ARMELOR 
DATE PRIVIND SOLICITANTUL 

CNP ___________________ 
Prenume ________________ 
Nume __________________ 
Data nașterii _____________ 
Localitatea, comuna_______ 
și țara nașterii ____________ 
Domiciliu și adresă ________ 
Cetățenie ________________ 
Ocupație ________________ 
Pregătire profesională 
___________ 
Angajat la _______________ 
                      (denumire) 
________________________ 
       (localitatea și adresă) 

Număr de înmatriculare__________ 
Denumire_____________________ 
_____________________________ 
Tipul (a se încercui cel corespunzător) 

Organ de stat 
Autoguvernare locală 
Asociații de tir 
Asociații de vânătoare 
Societăți comerciale sau 
întreprinderi individuale 
Altele 
Activitatea______________ 
Sediul și adresa __________ 
_______________________ 

 
CONȚINUTUL CERERII 

 
Tipul de armă______________________________________________ 
Motivele      Autoapărare                   1       Apărare și pază  2 

         Tir sportiv și agrement  3       Altele                 4 
Motivația: 1. Pentru deținere 2. Pentru deținere și port 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Sunt de acord că poliția poate proceda, în ceea ce privește cererea mea, 
conform articolului 13 alineatele 4 și 5 din Legea privind regimul 
armelor (»Narodne novine«, numărul: 63/2007).  
La _________           __________                 
_______________________ 
    (localitatea)                (data)                        (semnătura solicitantului) 

Locul pentru taxa administrativă 
__________________________________________________________ 

 
SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PERSOANA OFICIALĂ 

S-a eliberat autorizația de procurare a armelor: 1. pentru deținere  2. 
pentru deținere 
și port 

1. Cererea respinsă, 2. Cererea refuzată, 3. Procedura sistată 
Motivul respingerii cererii: __________________________________ 
__________________________________________________________ 
________________________             ___________________________ 
 (data soluționării cererii)                        (semnătura persoanei oficale) 
 
  



 
(stemă) 

REPUBLICA CROAȚIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE_____________ 
Număr___________________________________ 
La ___________________  __________________                  
              (localitatea)                         (data) 

Formular 2                    

În temeiul articolului 19 alineatul 1 din Legea privind regimul 
armelor (»Narodne novine«, numărul: 63/07), Inspectoratul de 
poliție/Secția de poliție_____________________ eliberează 

AUTORIZAȚIE DE PROCURARE A ARMELOR 

Se aprobă__________________________________________________ 
(prenumele și numele – denumirea)                  

__________________________________________________________ 
(domiciliul – sediul și adresa) 

Nr. de înmatr._____________, procurarea ________________________ 
                                                                    (tipul de armă) 

__________________________________________________________ 
Prezenta autorizație este valabilă timp de șase luni de la data eliberării 
acesteia. Autorizația neutilizată trebuie restituită direcției poliției 
respectiv secției de poliție de care a fost eliberată, în termen de opt zile 
de la expirarea termenului de valabilitate a acesteia. 
 
Persoana căreia i s-a acordat autorizația de procurare a armelor, trebuie, 
în termen de 8 zile de la data procurării, să depună cererea de 
înregistrare a armelor la autoritatea competentă pentru afacerile interne.  

S-a perceput taxa administrativă conform numărului tarifar ________ 
în valoare de _________________kn.  

L.S.       ___________________________ 
                                                               (semnătura persoanei oficiale) 

__________________________________________________________ 
Se certifică că persoana sus-menționată, a procurat, azi, în baza prezentei 
autorizații următoarea armă: 
tipul:_________________, marca și 
modelul:______________________ 
calibrul:________________, numărul de fabricație:_________________ 
Arma a fost procurată de 
la_____________________________________ 
                                       (denumirea comerciantului autorizat – 
prenumele 
                                                   și numele vânzătorului de arme) 
__________________________________________________________ 

(sediul – domiciliul și adresa) 
_________________________________________ 
(Numărul de ordine din Evidența armelor vândute, 
respectiv Registrul permiselor de armă și al 
autorizațiilor eliberate de deținere a armelor) 
 
Identitatea a fost stabilită prin cartea de identitate numărul___________, 
_________________ 
  (locul de eliberare) 
La _________           __________                 
_______________________ 
    (localitatea)                (data)                         (semnătura vânzătorului) 

00000000 

 



Formular 3                    
INSPECTORATUL DE POLIȚIE_______________________________ 

CERERE 
DE ÎNREGISTRARE A ARMELOR 

Tip cerere (a se încercui cel corespunzător) 
Eliberare: 

Permis de deținere armă 
Permis de deținere și port armă 
Autorizație de deținere armă 
Dovadă privind declararea armelor 
Schimbare document 
Modificare date privind arma sau posesorul 
Radiere 

   
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7      

 
DATE PRIVIND SOLICITANTUL 

PERSOANĂ FIZICĂ 
CNP ___________________ 
Prenume ________________ 
Nume __________________ 
Data nașterii _____________ 
Localitatea, comuna_______ 
și țara nașterii ____________ 
Domiciliu și adresă ________ 
Cetățenie ________________ 
Ocupație _________________ 
Pregătire profesională_______ 
Angajat la _______________ 
________________________ 
       (localitatea și adresa) 

PERSOANĂ JURIDICĂ 
Număr de înmatriculare__________ 
Denumire_____________________ 
_____________________________ 
Tipul (a se încercui cel corespunzător) 

Organ de stat 
Autoguvernare locală 
Asociații de tir 
Asociații de vânătoare 
Societăți comerciale sau 
individuale 
Altele 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Activitatea_______________ 
Sediul și adresa ___________ 
________________________ 

 
CONȚINUTUL CERERII 

Temeiul înregistrării: (a se încercui cel corespunzător) 

Autorizație de procurare a armelor 
Procedură succesorală 
Factură, contract de vânzare-cumpărare sau de donație 
(pentru dovada privind declararea armelor) 
Permis de armă 
Declararea posesiei armei fără permis (legalizare) 
Decizia ministrului afacerilor interne 
Decizia ministrului apărării 

Motivarea cererii______________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 
 
 
 

Sunt de acord că poliția poate proceda, în ceea ce privește cererea 
mea, conform articolului 13 alineatele 4 și 5 din Legea privind regimul 
armelor (»Narodne novine«, numărul: 63/2007). 

Date privind arma: 
tip de armă 
marcă și model 
număr de țevi (bucăți) 
calibru:        al țevii 1 

al țevii 2 
al țevii 3 – șoc 

număr de fabricație: al armei 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

  



Formular 4 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
____________________________________ 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
____________________________________ 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
000000000 

 
 

_____________________________________ 
SCHIMBAREA DOMICILIULUI 

_____________________________________ 
Localitatea_____________________________ 
Strada_________________________________ 
Înregistrat de___________________________ 
Număr de registru_______________________ 
Dată__________________________________ 
Semnătura persoanei ofic._________________ 

L.S. 
 
 
 
 

000000000 
 

(stemă) 
REPUBLICA CROAȚIA 

 
 
 
 

PERMIS 

DE DEȚINERE A ARMEI 
 

 

 

000000000 
 

DATE PRIVIND POSESORUL ARMEI 
Prenume_____________________________ 
Nume_______________________________ 
Data nașterii__________________________ 
 
Domiciliu____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
eliberat de Direcția de poliție/Secția de poliție 
 
 
 
 

DATE PRIVIND ARMA 
1. Tip_____________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
__________________________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

______________________________________ 
Tip_______________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
__________________________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

______________________________________ 
Tip_______________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

ÎNREGISTRAT 
Dată______________ 
Număr____________ 

VALABIL PÂNĂ LA 
Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 
Dată______________ 
Număr____________ 

Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 
 
____________________ 
Semnătura persoanei ofic. 
____________________ 

Data 
 

POZA 

 Dată______________ 
Număr____________ 

Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 

 

 

 

  

  



Formular 5 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
____________________________________ 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
____________________________________ 
Prelungirea valabilității permisului de armă 
Valabil până la________________________ 
Semnătura persoanei ofic._______________ 

L.S. 
 
 

000000000 
 
 
 

_____________________________________ 
SCHIMBAREA DOMICILIULUI 

_____________________________________ 
Localitatea_____________________________ 
Strada_________________________________ 
Înregistrat de___________________________ 
Număr de registru_______________________ 
Dată__________________________________ 
Semnătura persoanei ofic._________________ 

L.S. 
 
 
 
 
 
 

000000000 
 

(stemă) 
REPUBLICA CROAȚIA 

 
 
 
 

PERMIS 

DE DEȚINERE ȘI PORT AL ARMEI 
 

 
 
 
 
 
 

000000000 
 

DATE PRIVIND POSESORUL ARMEI 
Prenume_____________________________ 
Nume_______________________________ 
Data 
nașterii__________________________ 
 
Domiciliu____________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

eliberat de Direcția de poliție/Secția de 
poliție 

 
 
 
 

DATE PRIVIND ARMA 
1. Tip_____________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
__________________________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

______________________________________ 
Tip_______________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
__________________________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

______________________________________ 
Tip_______________________________ 
__________________________________ 
Marcă și model _____________________ 
Număr de fabricație__________________ 
Calibru____________________________ 

ÎNREGISTRAT 
Dată______________ 
Număr____________ 

VALABIL PÂNĂ LA 
Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 
Dată______________ 
Număr____________ 

Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 

 
____________________ 
Semnătura persoanei ofic. 
____________________ 

Data 
 

POZA 

 Dată______________ 
Număr____________ 

Dată_____________ 
 

L.S. 
______________________ 
Semnătura persoanei ofic. 

_____________________________________ 
 

  



                                                     (stemă)                                Formular 6                    
 

REPUBLICA CROAȚIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE_____________________ 
 

AUTORIZAȚIE 
DE DEȚINERE A ARMEI 

CNP ___________________          Denumire_____________________ 
Sediu________________________ 

DATE PRIVIND ARMA 
Tip_______________________________________________________ 
Marcă și model_____________________________________________ 
Număr de fabricație__________________________________________ 
Calibru____________________________________________________ 
Număr de înregistrare________________________________________ 
ELIBERATĂ DE____________________________________________ 

S-a perceput taxa administrativă conform numărului tarifar 
________ în valoare de _________________kn.  
_______________                        L.S.        
___________________________ 
(Locul și data)                                        (Semnătura persoanei oficiale) 

00000000 
 

                                                     (stemă)                                Formular 7                   
 

REPUBLICA CROAȚIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE /SECȚIA DE POLIȚIE 
Numărul: 
Locul, data 

În temeiul articolului 171 din Codul de procedură administrativă 
generală (»Narodne novine«, numărul: 53/91 și 103/96 Hotărârea Curții 
Constituționale a Republicii Croația) și al articolului 25 din Legea 
privind regimul armelor, se eliberează: 

DOVADĂ 
PRIVIND DECLARAREA ARMELOR DE CATEGORIA C 

 
________________născut______________la___________cu domiciliul 
declarant la_____________în data de________________ la această 
direcție de poliție a declarat posesia următoarei arme de categoria C: 
__________________marca și modelul______________ calibrul______ 
_________cu numărul de fabricație_____________________________. 
Arma declarată a fost înregistrată cu numărul de registru:____________. 
S-a perceput taxa administrativă conform numerelor tarifare 1 și 15 din 
Tarifele de taxe administrative din Legea privind taxele administrative 
(»Narodne novine«, numărul: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 și 129/06).  

L.S._____________________________ 
                                                               (semnătura persoanei oficiale) 

 
  



 
(stemă) 

REPUBLICA CROAȚIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE /SECȚIA DE 
POLIȚIE 
Numărul: 
Locul, data 

Formular 8                    

În temeiul articolului 70 alineatul 2, al articolului 72 alineatul 2, al 
articolului 73 alineatul 2 și al articolului 79 alineatul 2 din Legea privind 
regimul armelor (»Narodne novine«, numărul: 63/07), se eliberează: 

PERMIS 
PENTRU MANIPULAREA DIRECTĂ A ARMELOR DE FOC 

__________________________________născut______________la___
________________________cu domiciliul declarat la _____________  
_____________________îndeplinește condițiile din articolul 10 al Legii 
privind regimul armelor. Permisul este valid  numai cu prezentarea cărții 
de identitate sau a pașaportului. 
S-a perceput taxa administrativă conform numărului tarifar 1 din 
Tarifele de taxe administrative din Legea privind taxele administrative 
(»Narodne novine«, numărul: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06 și 
117/07).  
Valabil până la ____________ 

L.S._____________________________ 
                                                               (semnătura persoanei oficiale) 

 
  



 
(stemă) 

REPUBLICA CROAȚIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE _____________ 
SECȚIA DE POLIȚIE_______________________ 

(unitatea organizațională din cadrul Ministerului) 
Numărul: 
_________________________________________ 

(locul și data) 

Formular 9                    

În temeiul articolului 53 alineatul 2, al articolului 56 alineatul 3, al 
articolului 59 alineatul 3 și al articolului 61 din Legea privind regimul 
armelor, se eliberează: 

AUTORIZAȚIE 
de introducere a armelor de vânătoare sau tir sportiv și a munițiilor în 

Republica Croația 
în scopul: 

I. transferului prin teritoriul Republicii Croația 
II. deținerii și portului pe perioada șederii în Republica Croația 

(a se încercui cel corespunzător) 
Prenumele și numele:_________________________________________ 
Data și locul nașterii__________________________________________ 
Locul de domiciliu___________________________________________ 
Cetățenie__________________________________________________ 
Tip de pașaport__________________, număr de 
pașaport____________, 
data și locul eliberării_________________, termen de 
valabilitate______. 
Tipul documentului privind arma_______________numărul__________  
data eliberării_____________. 
1. Tipul de armă: ________________________, 

marca______________, 
modelul_______________, numărul de fabricație__________________, 
calibrul_______________, bucăți de muniție 
______________________. 
2. Tipul de armă: ________________________, 

marca______________, 
modelul_______________, numărul de fabricație__________________, 
calibrul_______________, bucăți de muniție 
______________________. 
3. Tipul de armă: ________________________, 

marca______________, 
modelul_______________, numărul de fabricație__________________, 
calibrul_______________, bucăți de muniție 
______________________. 
4. Tipul de armă: ________________________, 

marca______________, 
modelul_______________, numărul de fabricație__________________, 
calibrul_______________, bucăți de muniție 
______________________. 

 
L.S.      Semnătura lucrătorului de poliție 

__________________________ 
 

  



Formular 10 
REGISTRUL CERERILOR DEPUSE ȘI AL AUTORIZAȚIILOR ELIBERATE DE PROCURARE A ARMELOR  

Număr 
curent 

Data de 
depunere 
a cererii 

Nume și 
prenume 

(denumire) 

Domiciliu 
(sediu și 
adresă) 

Tip 
de 

armă 

Modul și data soluționării cererii 

Număr de 
serie al 

autorizații 

Data de procurare a 
armelor sau a 

restituirii 
autorizației 
neutilizate 

Mențiune Autorizație 
eliberată Cerere respinsă 

Procurat Restituit Pentru 
detinere 
și port 

Pentru 
detinere 

 

Pentru 
detinere 
și port 

Pentru 
detinere 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
 

Formular 11 
REGISTRUL PERMISELOR DE ARMĂ, DOVEZILOR PRIVIND ARMELE DECLARATE DE CATEGORIA C 

ȘI AL AUTORIZAȚIILOR ELIBERATE DE DEȚINERE A ARMEI  
Număr 
curent 

Data de 
înregistrare Tipul documentului 

Număr de 
serie 

 
Nume și prenume 

-denumire 
 

  Permis de armă pentru 
Autorizație de 

deținere a armei Deținerea și 
portul armei 

Deținerea  
armei 

Dovadă privind armele 
declarate de categoria C 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Domiciliu – 
sediu și adresă Date privind armele Număr al 

autorizației de 
procurare a armelor 

Motivul și 
data radierii Mențiune 

 Tip 
Marcă și 
model 

Calibru 
Număr de 
fabricație 

Număr de fabricație și 
calibru al țevilor de rezervă 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

         

 
  



Formular 12 
REGISTRUL ARMELOR REȚINUTE, GĂSITE ȘI PREDATE 

Număr 
curent 

Data 
primirii 
armei 

Nume și 
prenume 

- denumire 

Domiciliu 
-sediu și 
adresă 

Denumirea organului 
care a emis hotărârea 

privind reținerea armei și 
data hotărârii 

Date privind arma 

    
 Tip 

Marcă și 
model 

Calibru 
Număr 

de 
fabricație 

Număr de fabricație și 
calibru al țevilor de 

rezervă 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Dacă arma a fost 
înregistrată 

Reținută cu compensare 
sau fără compensare 

Cum s-a folosit 
armă? 

Mențiune 

11 12 13 14 
    

 
Formular 13 

EVIDENȚA AUTORIZAȚIILOR DE INTRODUCERE A ARMELOR DE VÂNĂTOARE SAU TIR SPORTIV ȘI A MUNIȚIEI ÎN 
REPUBLICA CROAȚIA ȘI A DECLARAȚIILOR DE INTRODUCERE A ARMELOR DE CATEGORIA C ÎN REPUBLICA 

CROAȚIA 
Număr 
curent 

Data eliberării/ 
declarației 

Numărul 
autorizației Temeiul legal Scopul 

eliberării 
Prenume 
și nume 

Data și locul 
nașterii 

Tipul și numărul 
pașaportului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
Tipul 

documentului 
privind arma 

Marca 
armei 

Modelul 
armei 

Număr de 
fabricație Calibrul armei 

Calibrul și 
cantitatea de 

muniție 

Arme de 
categoria C 
(descriere) 

Mențiune 

9 10 11 12 13 14 15 16 
        

 
Formular 14 

EVIDENȚĂ PRIVIND CONFIRMAREA INTRODUCERII ARMELOR ȘI MUNIȚIEI ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI ORGANULUI 
COMPETENT ȘI A INTRODUCERII ARMELOR ȘI MUNIȚIEI CARE SE POT PROCURA FĂRĂ AUTORIZAȚIE 

Număr 
curent 

Data confirmării 
introducerii 
armelor și a 

muniției 

Denumirea autorității care a 
eliberat autorizația de procurare 

a armelor și a munițiilor și 
numărul autorizației   

Document privind 
procurarea armelor de 

categoria C 

Prenume 
și nume 

(denumire) 

Domiciliu 
(sediu și adresă) 

Marca 
armei 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Modelul armei 
Număr de 

fabricație al 
armei 

Calibrul armei 
Calibrul și 

cantitatea de 
muniție 

Arme de categoria C 
(descriere) 

Organ competent 
notificat Mențiune 

8 9 10 11 12 13 14 

     
 

  

 
  



Formular 15 
EVIDENȚA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR TEMPORAR REȚINUTE LA PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI 

Număr 
curent 

Data eliberării 
Număr din 
evidență 

Număr de 
serie al 

adeverinței 
Temeiul legal 

Prenume 
și nume 

Data și locul 
nașterii 

Tipul și numărul 
pașaportului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

Tipul documentului 
privind arma 

Marca 
armei 

Modelul 
armei 

Număr de 
fabricație 

Calibrul 
armei 

Calibrul și 
cantitatea de 

muniție 

Procedura privind 
obiectele reținute 

Mențiune 

9 10 11 12 13 14 15 16 
        

 
 

Formular 16 
EVIDENȚA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR PROCURATE 

Număr 
curent 

De la cine 
au fost 

procurate-
primite 

armele și 
muniția? 

Data 
primirii 

Titlul și 
numărul 

documentului 
în baza căruia 

armele și 
munițiile au 

fost procurate-
primite 

Date privind armele Date privind munițiile 

Mențiune 
Tip 

Marcă 
și 

model 
Calibru 

Număr 
de 

fabricație 
Cantitate Tip Calibru Cantitate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
 

Formular 17 
EVIDENȚA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR DATE SPRE FOLOSIRE 

Data, ora 
și minutul 
predării-
primirii 

Date privind armele 
Cantitate 

de muniție 

Funcționalitatea- 
nefuncționalitate 

constatată 

Semnăturile persoanelor care 
efectuează predarea-primirea Mențiune 

Tip 
Marcă și 
model Calibru 

Număr de 
fabricație 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 

Formular 18 
EVIDENȚA ARMELOR PRODUSE 

 Date privind armele  
Număr 
curent 

Data 
producerii Tip Marcă și 

model Calibru Număr de 
fabricație 

Număr de fabricație și 
calibru al țevilor de rezervă Cantitate Mențiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



Formular 19 
EVIDENȚA ARMELOR LIVRATE 

Număr 
curent 

Data 
livrării 

Arme livrate către 
(denumirea societății 

comerciale sau individuale, 
înregistrate pentru 

activitatea de comerț cu 
arme)  

Domiciliu 
-sediu și 
adresă 

Date privind armele  

Tip 
Marcă și 
model 

Calibru 
Număr de 
fabricație 

Număr de 
fabricație și 
calibru al 
țevilor de 
rezervă 

Cantitate Mențiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Formular 20 
EVIDENȚA ARMELOR VÂNDUTE 

 Date privind armele 
Numărul și data 

autorizației de procurare 
a armelor și denumirea 

autorității emitente 

Mențiune Număr 
curent 

Data 
vânzării către 
cumpărător 

Prenumele 
și numele 

(denumirea) 
cumpărătorului 

Domiciliu 
-sediu și 
adresă 

Tip 
Marcă și 
model 

Calibru 
Număr de 
fabricație 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Formular 21 
EVIDENȚA MUNIȚIILOR VÂNDUTE 

 Date privind munițiile   

Număr 
curent 

Data 
vânzării  

Prenumele 
și numele 

(denumirea) 
cumpărătorului 

Domiciliu 
-sediu și 
adresă 

Tip Calibru  
Număr 

sau 
cantitate 

Număr de înregistrare al permisului 
de armă sau al autorizației și 

denumirea autorității emitente 
Mențiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Formular 22 
EVIDENȚA ARMELOR REPARATE ȘI MODIFICATE 

Număr 
curent 

Data de 
primire 
a armei 

Prenumele 
și numele 

(denumirea) 
persoanei a 

cărei armă se 
repară - 
modifică 

Domiciliu 
-sediu și 
adresă 

Denumirea și 
numărul 

documentului 
și denumirea 

autorității 
emitente 

Date privind armele 

Număr 
de 

fabricație 

În ce 
constă 

reparația-
prelucrarea 

armei 

Dată și 
semnătură 

de 
preluare a 

armei 

Mențiune 
Tip 

Marcă 
și 

model 
Calibru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Formular 23 
EVIDENȚA ARMELOR COLECȚIONATE 

Număr 
curent 

Tip de 
armă Marcă  Model Număr de 

fabricație Calibru 

Procurat de la 
(prenume, nume, denumire, 
adresă, număr CI și numărul 

permisului de armă) 

Controlul efectuat în data 
de (semnătura persoanei 

autorizate și ștampila 
organului de control) 

Mențiune 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


