
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

2790 
 

În temeiul articolului 107 alineatul 1 punctul 5 din Legea privind regimul armelor și munițiilor 
(»Narodne novine«1 numărul 63/07 și 59/12), ministrul afacerilor interne adoptă 
 

REGULAMENTUL 
 

PRIVIND PROGRAMUL ȘI MODUL DE PUNERE ÎN PRACTICĂ A 
PREGĂTIRII CETĂȚENILOR PENTRU FOLOSIREA CORECTĂ A 

ARMELOR DE FOC 
 

Articolul 1 
 

Prin prezentul Regulament se stabilește programul și modul de punere în practică a pregătirii 
cetățenilor pentru folosirea corectă a armelor de foc (în textul ce urmează: pregătirea). 

 
Articolul 2 

 
Pregătirea o pot efectua Inspectoratele de Poliție în funcție de localitatea de domiciliu a 
cetățenilor, Academia de Poliție a Ministerului Afacerilor Interne (în textul ce urmează: 
Ministerul) și instituțiile și alte persoane juridice care au aprobarea Ministerului pentru 
desfășurarea acestor activități. 

 
Articolul 3 

 
Pregătirea este compusă din cursuri teoretice și practice cu o durată de 14 ore de predare, 
conform pragramului de pregătire stabilit în Anexa 1, care este în anexa prezentului Regulament 
și este parte integrantă a acestuia. 

 
Articolul 4 

 
Odată cu cererea pentru înscrierea la cursurile de pregătire, cetățeanul va depune o adeverință din 
partea organului competent cu privire la îndeplinirea condițiilor stabilite la articolul 10 alineatul 
2, punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 și alineatul 3 punctul 1 din Legea privind regimul armelor și 
munițiilor care este în vigoare. 

 
Organele competente pentru emiterea adeverințelor de la alineatul 1 al prezentului articol sunt: 
Inspectoratele de Poliție, respectiv secțiile de poliție în funcție de locul de domiciliu al 
cetățeanului și instituțiile medicale abilitate. 
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Articolul 5 
 

După terminarea cursului de pregătire, cetățenii susțin un examen privind pregătirea pentru 
folosirea corectă a armelor de foc în fața Comisiei de Examinare a Inspectoratului de Poliție, în 
funcție de locul de domiciliu, sau în fața Comisiei de Examinare a Academiei de Poliție a 
Ministerului. 
 
Anexat la cererea pentru înscrierea pentru susținerea examenului vor depune confirmarea 
organului competent privind îndeplinirea condițiilor stabilite în articolul 10 alineatul 2 punctele 
1, 2, 3, 4, 5 și 6 și alineatul 3. Punctul 1 din Legea privind regimul armelor și munițiilor care este 
în vigoare, fără care nu se pot prezenta la susținerea examenului. 
 
Dacă cetățeanul a urmat cursurile de pregătire în cadrul unei instituții sau al altei persoane 
juridice care are aprobarea Ministerului, cu ocazia înscrierii la examen, în afară de adeverințele 
din partea organelor competente de la articolul 4 al prezentului Regulament, trebuie să anexeze și 
o adeverință autentificată din partea acestei instituții sau a altor persoane juridice cu privire la 
terminarea cursului de pregătire. 
 
Forma si conținutul adeverinței de la alineatul 3 al prezentului articol sunt stabilite în Formularul 
1, care este tipărit odată cu prezentul Regulament și face parte integrantă a acestuia. 
 

Articolul 6 
 

Comisia de examinare din cadrul Inspectoratului de Poliție este numită prin hotărârea șefului 
Inspectoratului de Poliție, iar Comisia de examinare a Academiei de Poliție a Ministerului este 
numită pe baza unei hotărâri a ministrului afacerilor interne. 

 
Inspectoratele de poliție și Academia de Poliție a Ministerului pot avea mai multe comisii de 
examinare. 

 
Comisia de examinare este formată din președinte și doi membrii și locțiitorii acestora. 

 
Activitățile administrative din cadrul Comisiei de examinare sunt efectuate de secretarul 
Comisiei de examinare. 
 

Articolul 7 
 

Cheltuielile legate de pregătire sunt stabilite de Minister, Instituția împuternicită sau o altă 
persoană juridică care are aprobarea Ministerului pentru desfășurarea programelor de pregătire. 
 
Cheltuielile de pregătire organizată în cadrul Ministerului și cheltuielile legate de susținerea 
examenului sunt stabilite pe baza unei hotărâri a ministrului afacerilor interne. 
 
Cheltuielile legate de pregătire, examinare și reexaminare sunt suportate de cetățeni. 
  



Articolul 8 
 

Președinte și membrii Comisiei de examinare, respectiv locțiitorii acestora, precum și secretarul 
Comisiei de examinare au dreptul de a fi plătiți pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei 
de examinare. 
 
Plățile de la alineatul 1 al prezentului articol sunt stabilite în funcție de candidat, separat pentru 
președinte și membrii Comisiei de examinare și locțiitorii acestora și separat pentru secretarul 
Comisiei de examinare. 
 
Ministrul afacerilor interne în baza unei hotărâri stabilește valoarea plăților de la alineatul 1 al 
prezentului articol. 
 

Articolul 9 
 

Examenul pentru pregătirea pentru folosirea corectă a armelor de foc constă în: 
 
1. Verificarea orală și practică a cunoștințelor, 

 
2. Evaluarea tragerii la țintă. 
 

Articolul 10 
 

Evaluarea tragerii la țintă se desfășoară în următoarele condiții: 
 
1. Pistol, calibru 9 mm Para sau revolver, calibrul 38 special 

 
− 8 cartușe (trei (3) de probă și cinci (5) pentru evaluare) 

 
− Poziția în picioare  
 
− Distanța 10 metrii 
 
− Ținta R 50 
 
− Cetățeanul din cele cinci (5) cartușe cel puțin trei trebuie să nimerească ținta 
 
2. Arma cu țeava cu ghinturi de calibrul cel puțin 223 Remington 

 
− 8 cartușe (trei (3) de probă și cinci (5) pentru evaluare) 

 
− Poziția culcat cu sprijin 
 
− Distanța 10 metrii 
 
− Ținta R 50 



− Cetățeanul din cele cinci (5) cartușe cel puțin trei trebuie să nimerească ținta 
 

3. Arma cu țeava lisă calibrul 12 
 

− 8 cartușe (trei (3) de probă și cinci (5) pentru evaluare) 
 

− Poziția în picioare 
  
− Distanța 15 metrii 
 
− Ținta R 50 
 
− Cetățeanul din cele cinci (5) cartușe cel puțin trei trebuie să nimerească ținta 
 
În poligon cetățenii efectuează trageri cu tipul de armament pentru care au depus la organul 
competent cererea pentru eliberarea aprobării pentru cumpărarea armelor (arme de foc scurte – 
pistol sau revolver, alte arme de foc – cu țeava cu ghinturi sau lisă). 
 
Tragere la țintă cu arme de foc cu țeavă lungă se desfășoară în poligon pentru arme de foc cu 
țeavă lungă. 

 
Articolul 11 

 
Rezultatele obținute la examen se notează cu “admis” sau “respins”. 
 
Cursantul se notează cu calificativul “admis” dacă a trecut proba orală și practică de verificare a 
cunoștintelor și evaluarea tragerii la țintă. 
 
Cursantul care nu a reușit să treacă probele orale sau practice de examinare a cunoștințelor nu 
poate accesa la trageri la țintă. 
 
Cursantul care nu a reușit la anumite probe urmează a fi reexaminat la proba la care nu a reușit să 
treacă. 
 
Președintele Comisiei de examinare stabilește termenul la care se poate prezenta cursantul pentru 
a fi reexaminat. 

 
Articolul 12 

 
În legătură cu desfășurarea examenului, secretarul Comisiei de examinare întocmește un proces 
verbal în care se consemnează următoarele date: 

 
− Prenumele și numele cetățeanului și prenumele unuia din părinți, 

 
− Data nașterii, 

 



− Țara, localitatea, comuna, orașul în care s-a născut, 
 
− Numărul personal de identificare, 
 
− Adresa de domiciliu, 
 
− Seria și numărul documentului pe baza căruia s-a stabilit identitatea cetățeanului, 
 
− Adeverința eliberată de organul competent de la articolul 5 alineat 2 al prezentului 

Regulament, 
 
− Membrii Comisiei de examinare, 
 
− Data susținerii examenului, 
 
− Întrebările puse, 
 
− Decizia Comisiei de examinare privind rezultatul obținut de cetățean la examen. 
 
Procesul verbal este semnat de președinte și toți membrii Comisiei de examinare. 
 

Articolul 13 
 

După susținerea examenului de pregătire a cetățeanului pentru folosirea corectă a armelor de foc, 
se eliberează o Adeverință a cărei formă și conținut sunt stabilite în Formularul 2, care este 
tipărit odată cu prezentul Regulament și face parte integrantă a acestuia. 
 

Articolul 14 
 

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament încetează valabilitatea Regulamentului 
privind programul și modul de punere în practică a pregătirii pentru deținerea și portul și 
folosirea corectă a armelor de foc (»Narodne novine« numărul 8/93). 
 

Articolul 15 
 

Prezentul Regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în »Narodne novine«. 
 

Numărul: 511-01-152-41009/4-2012 
 
Zagreb, 20 noiembrie 2012 

 
Ministru  

Ranko Ostojić ss 
  



ANEXA 1 
 

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A CETĂȚENILOR PENTRU FOLOSIREA 
CORECTĂ A ARMELOR DE FOC 

LEGISLAȚIE – 4 ORE 
 

 TEMATICĂ NR. 
ORE 

1 

BAZELE PREVEDERILOR LEGALE DIN LEGEA PRIVIND REGIMUL 
ARMELOR 
− prevederi fundamentale din Legea privind regimul armelor 
− documente pentru arme 
− manipularea armelor și muniției 
− proceduri cu arma în cazul decesului proprietarului armei 
− confiscarea armelor, a muniției și a permiselor de port armă 
− introducerea și scoaterea armelor și muniției, 
− sancțiuni din Legea privind armele care se referă la cetățeni 

2 

2 

CONDIȚII LEGALE PENTRU FOLOSIREA ARMELOR DE FOC 
− autoapărare 
− extrema necesitate 
− procedura după folosirea armelor de foc 
− măsuri punitive în urma folosirii ilegale a armelor de foc  

2 

 
MANIPULAREA ȘI TRAGEREA LA ȚINTĂ CU ARMA DE FOC – 10 ORE 
 

 TEMATICĂ NR. 
ORE 

 
 
 
1 

SIGURANȚA ÎN MANIPULAREA ARMELOR DE FOC 
− măsuri de siguranță primare  

− măsuri de siguranță secundare 
− siguranța în depozitarea armelor 
− proceduri de siguranță și manevrarea armelor de foc  
− portul în siguranță a armelor de foc 
− siguranța în poligon 

2 

 
ARME DE FOC SCURTE ȘI LUNGI 
− caracteristicile tactice și tehnice ale armelor de foc scurte și lungi 2 



− părțile principale 
− sistemele de asigurare a armei 
− pârghiile funcționale 
− părți componente trăgaci 
− întreținerea armelor de foc 

3 

BAZELE ABILITĂȚII DE OCHIRE 
− mișcări și ținerea armei 
− poziții de tragere 
− ochire 
− tragere 

 
 
1 

4 

EXERCIȚII PRACTICE ÎN MANIPULAREA ARMEI DE FOC 

− măsuri și activități pentru verificarea gradului de încărcare a armei 
− folosirea pârghiilor funcționale și de siguranță 
− demontarea și montarea 
− încărcarea și descărcarea armelor de foc 

2 

5 

OCHIRE CU ARMA DE FOC SCURTĂ – pistol calibrul 9 mm Para sau 
revolver calibrul 38 special 
Se desfășoară în următoarele condiții: 

− cel puțin 5 cartușe 
− poziția în picioare 
− ținere cu două mâini 
− distanța 10 metrii 
− ținta R 50 
 
OCHIRE CU ARME DE FOC LUNGI − pușca cu țeava ghintuită de calibrul 
minim 223 Remington și pușca cu țeava lisă calibrul 12 
Se desfășoară în următoarele condiții: 
− cel puțin 10 cartușe 
− poziția culcat cu sprijin pentru arma ghintuită, respectiv poziția în picioare 

pentru arma cu țeava lisă 
− distanța 50 metrii pentru arma cu țeava ghintuită 
− distanța 15 metrii pentru arma cu țeava lisă 
− ținta R 50 

3 

 



FORMULAR 1 
 

INSTITUȚIE ÎMPUTERNICITĂ 
 
SAU PERSOANĂ JURIDICĂ 
 
Numărul: 
 
Data,  

 
În temeiul articolului 5 din Regulamentul privind programul și modul de punere în practică a 
pregătirii cetățenilor pentru folosirea corectă a armelor de foc se eliberează: 

 
ADEVERINȚĂ 

 
_______________________________________________ 

(prenumele și numele, prenumele tatălui mamei) 
 
născut/ă ________________________________________ 

(ziua, luna, anul locul nașterii) 
 
cu domiciliul în __________________________________ 

(localitatea și adresa) 
 
a urmat programul de pregătire a cetățenilor pentru folosirea corectă a armelor de foc cu o durată 
de 14 ore. 
 
 

PERSOANĂ RESPONSABILĂ 
 __________________________ 

 
Spre știință: 
 
1. Ministerul Afacerilor Interne 
 
2. Arhiva Instituției 
 

FORMULAR 2 
 

(Stemă)  
 

REPUBLICA CROATIA 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
______________________________ 
 
Numărul: _____________20____ 



În temeiul articolului 159 din Legea privind procedură administrativă generală (»Narodne 
novine« numărul 47/09) și al articolului 13 din Regulamentul privind programul și modul de 
punere în practică a pregătirii cetățenilor pentru folosirea corectă a armelor de foc, se eliberează 
prezenta: 
 
 

ADEVERINȚĂ 
 

_______________________________________________ 
(prenumele și numele, prenumele tatălui mamei) 

 
născut/ă ________________________________________ 

(ziua, luna, anul, locul nașterii) 
 
cu domiciliul în __________________________________ 

(localitatea și adresa) 
 
În urma absolvirii programului de pregătire a cetățenilor pentru folosirea corectă 
 
a armelor de foc  cu o durată de 14 ore a susținut în data de _____________ 
 
examenul privind pregătirea pentru folosirea corectă 
 
a armei de foc ________________________ în fata Comisiei de examinare. 

(scurte, lungi, scurte și lungi)  
 
Comisia de examinare constată că candidatul a susținut cu succes examenul. 
 

Președintele 
 

Comisiei de examinare 
 

____________________ 
 


