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I INTRODUCERE 

Potrivit unor estimări, pe plan mondial, sunt în circulație 875 de milioane de arme de 

calibru mic, din care se estimează că 650 de milioane în proprietate privată, 200 milioane 

în posesia forțelor armate și cca. 26 de milioane deținute de către agențiile de aplicare a 

legii. La fel ca în majoritatea cazurilor din lume, în Kosovo, statul nu este principalul 

deținător de arme; ci civilii. S-a demonstrat pe plan internaţional că este foarte dificil de a 

afla numărul exact de arme ilegale în țară, motiv pentru care mai multe organizații au 

desfășurat diverse anchete sau evaluări privind armele ilegale din Kosovo, dar nu s-a 

ajuns la un consens cu privire la numărul exact. 

Indiferent de aceste aspecte, disponibilitatea armelor ilegale și privilegiile în societate sunt 

în general mari și se reflectă în faptul că Poliția din Kosovo confiscă zilnic între 2 - 3 

bucăți de arme. In plus, cele mai multe dintre aceste arme sunt păstrate la domiciliu. În 

conformitate cu anchetele  internaționale, armele deținute la domiciliu sunt mai degrabă 

folosite pentru intimidare sau lezarea fizică a membrilor familiei, decât împotriva 

intrușilor externi. Cele mai vizibile indicii privind  posesia de arme în Kosovo sunt 

focurile de arme în timpul diverselor celebrări, mai ales în lunile de vară (nunți) și în 

timpul celebrării Anului Nou. Focuri de arme pot fi auzite în mod regulat și în cursul altor 

sărbători ocazionale. 

Ca răspuns la această amenințare, Ministerul Afacerilor Interne implementează încă din 

2008 o strategie pentru controlul și colectarea SALW, precum și un plan de acțiune, ca 

prim răspuns integrat la această problemă. Acest plan de acțiune a introdus un cadru 

instituțional și juridic în ceea ce privește această chestiune și asigură elemente de 

consolidare a capacităților și schimbul de experiență, resurse și servicii tehnice pentru 

combaterea acestui tip de criminalitate. Strategia își propune să soluționeze achiziționarea 

și cererea de SALW. 

Strategia Republicii Kosovo pentru arme de calibru mic și armament ușor (SALW) se 

concentrează pe toate aspectele posesiei de arme de calibru mic și armament ușor de către 

cetățeni, precum și pe agențiile de aplicare a legii. Obiectivul principal al acestei abordări 

integrate este de a stabili un control DEPLIN asupra armelor mici și ușoare, în 

conformitate cu standardele ONU, UE și OSCE. 

Această strategie recunoaște că un control complet al armelor de calibru mic și a muniției 

nu poate fi realizată numai de către agențiile de aplicare a legii, ca atare include și o 

componentă semnificativă a reducerii cererii, în scopul de a obține sprijin din partea 

populației civile. În plus, această strategie prevede prevenirea transportului ilegal de arme 

de foc și muniții în țară și în străinătate, dar soluționează și achiziționarea de arme ilegale 

care se află deja în țară (posesie ilegală). 

O altă componentă esențială pentru atingerea obiectivului nostru de control al armelor de 

calibru mic și armament ușor este de a stabili parteneriate cu alte agenții de aplicare a 

legii. Acest lucru presupune îmbunătățirea și extinderea coordonării și a parteneriatelor la 

nivel național, regional și global. 
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În cele din urmă, va fi necesar ca resursele noastre limitate să se concentreze prioritar pe 

punerea în aplicare a operațiunilor care vizează reducerea violenței armate la un nivel calitativ 

superior și pe creșterea capacității resurselor umane, precum și a fondurilor pentru controlul și 

colectarea armelor de calibru mic. 

Controlul armelor de calibru mic și armament ușor este posibil când statul interzice sau  

restricționează dezvoltarea, fabricarea, formarea de stocuri, difuzarea, distribuirea sau 

utilizarea SALW. Controlul SALW are legătură şi cu tratatele și acordurile bilaterale sau 

multilaterale, iar Kosovo prin punerea în aplicare a acestei strategii va îndeplini în mod 

suplimentar  responsabilitățile asumate în acest domeniu. 

Performanțe remarcabile au fost realizate în domeniul cadrului instituțional prin 

înființarea Departamentului de Siguranță Publică, care este acum pe deplin capabil să 

supravegheze și să pună în aplicare Legea privind armele, Legea privind paza și protecția 

privată și Legea privind armele, muniției și a altor echipamente aferente pentru instituțiile 

de securitate ale statului. Primele instituții de instructaj au obținut licența și au desfășurat 

instruirea teoretică și practică, în scopul de a spori siguranța utilizatorilor de arme. 

Poliția a Kosovo aplică în mod suplimentar cadrele legale și confiscă peste 1.500 de 

bucăți de arme anual. 

Mecanismele de coordonare pentru controlul achiziționării de arme există și includ toate 

instituțiile necesare, asigurând controlul deplin asupra tuturor rezervelor legale din 

Republica Kosovo. 

În pofida acestui fapt, provocările rămân și vor fi soluționate în prezenta strategie 

revizuită: printre care sunt următoarele: legalizarea și dezactivarea armelor, în 

conformitate cu Legea privind armele, nu a început încă, rețelele de crimă organizată 

continuă să facă comerț ilegal cu arme de alarmă pe care le transformă în arme letale și 

sunt necesare date mai detaliate privind aceste arme de foc dar și despre muniții pentru 

implicarea în acțiunile de la nivel internațional de identificare a armelor ilegale și a 

armelor ilegale utilizate pentru comiterea de acte criminale. 

Această abordare, bazată pe program, nu este una independentă ci va fi corelaționată cu o serie 

de alte strategii, în special cu Politica de Securitate în Kosovo; Strategia pentru siguranța 

comunitară; Strategia pentru prevenirea criminalității; și Strategia pentru Combaterea Crimei 

Organizate.
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II. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 
 

Viziunea 

Viziunea acestei strategii constă în tranformarea Kosovo într-un mediu sigur în care 

toate armele de calibru mic și armament ușor sunt controlate. 

Misiunea 

Misiunea acestei Strategii este de a stabili obiectivele generale, obiectivele și activitățile 

concrete legate de armele de calibru mic și armament ușor (SALW), precum și 

armonizarea acțiunilor de la nivel național și internațional între instituții în ceea ce 

privește atingerea obiectivelor definite în cadrul Strategiei, respectiv: 

1. dezvoltarea în continuare a capacităților instituționale pentru monitorizarea și punerea 

în aplicare efectivă a reglementărilor SALW; 

2.  reducerea ofertei de arme ilegale în Kosovo; 

3.  combaterea comerțului ilegal de arme și muniții în scopuri criminale în Kosovo; 

4.  eliminarea armelor ilegale și a muniției care sunt deja disponibile în Kosovo; 

5.  reducerea cererii de arme în cadrul societății; 

6. promovarea participării grupurilor societății civile (cu accent special pe persoanele de 

sex feminin și a grupurilor vulnerabile) la dezvoltarea și punerea în aplicare a 

politicilor de control a SALW, prevenirea violenței inclusiv prin strategii de dezarmare; 

7. aplicarea legii și a ordinii, responsabilizarea comunității și sprijinirea creării 

oportunităților pentru întreținere legală și durabilă în comunitățile cele mai afectate de 

violență; 

8.  Sprijin pentru securitatea regională, prin controlul armelor, printre alte aspecte ale 

criminalității organizate transnaționale și; 

9. dezvoltarea în continuare a mecanismelor instituționale pentru punerea în aplicare a 

Strategiei Kosovo pentru controlul și colectarea de arme de calibru mic și armament 

ușor. 
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III. METODOLOGIE 
 

Strategia națională pentru controlul și colectarea de arme de calibru mic și armament ușor 

se bazează pe principiile de bază ce decurg din Constituția Kosovo, legile în vigoare, 

mecanismele juridice internaționale și cele mai bune practici internaționale. 

Posesie ilegală de SALW și utilizarea lor curentă este un fenomen căruia îi trebuie 

acordată o atenție suplimentară. Este obligatoriu ca toate instituțiile să aplice un răspuns 

integrat în direcția acestei probleme, prin urmare, în conformitate cu toate standardele 

internaționale, Guvernul a înființat Coordonarea Națională și Secretariatul din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne ca organizație care exercită controlul. 

Ca formă de responsabilitate a statului, Kosovo contribuie la lupta internațională 

împotriva SALW ilegale și va trebui să îmbunătățească cooperarea regională și 

internațională privind monitorizarea armelor, precum și identificarea infractorilor care au 

fost implicați în traficul de SALW. 

Pentru a asigura rezultate în efectuarea controlului SALW, această strategie ar trebui să se 

aplice în continuare la nivel central și local. Strategiile pentru controlul SALW nu dau 

rezultate fără sprijinul cetățenilor care respectă legea. Informarea indivizilor și a societății, 

în general, va facilita luarea deciziilor și responsabilizarea în privința utilizării abuzive a 

SALW. 

Dezvoltarea acestei strategii naționale se concentrează pe definirea obiectivelor strategice, 

pregătirea în continuare a angajaților și a acțiunii comune ale tuturor instituțiilor în 

perioada următoare de patru ani (2013-2016). 

Având în vedere complexitatea problemelor ce țin de SALW și cauzele lor, această 

strategie își propune următoarele patru obiective principale: 

1.  Intrarea și achiziționarea ilegală vor fi prevenite printr-o mai bună aplicare; 

2.  Cererea pentru arme de foc, muniții și explozivi vor fi reduse până în 2016  cu 20 de 

procente în rândul populației Kosovo; 

3.  Investigații mai eficiente și de calitate superioară și urmărirea penală a infracțiunilor 

armate va fi asigurată printr-o mai bună cooperare, coordonare și asistență reciprocă; 

4.  Actorii implicați vor poseda până în 2016  cunoștințele,resursele și condițiile necesare 

pentru aplicarea metodelor de control și de colectare a armelor de calibru mic și armament 

ușor. 

Obiectivele specifice pentru aceste 4 obiective principale vor fi descrise detaliat în continuarea 

prezentului document.
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IV.PRINCIPII GENERALE 
 
 
Obiectivele stabilite în Strategia Națională pentru controlul și colectarea de SALW și in cadrul 

Planului de acțiune se ghidează pe următoarele principii: 

4.1 Principiul constituționalității și al legalității 

Strategia pentru controlul și colectarea SALW se bazează pe prevederile Constituției 

Republicii Kosovo, pe legile în vigoare și pe mecanismelor juridice internaționale. 

4.2 Principiul protecției drepturilor omului 

Constituția Republicii Kosovo garantează drepturile tuturor cetățenilor din Kosovo, în 

special drepturile femeilor și copiilor, indiferent de originea etnică, sex, vârstă și religie. 

 

Copiii și tinerii au dreptul de a trăi într-un mediu protejat de utilizarea abuzivă a SALW. 

4.3 Principiul asistenței medicale 

Tratamentul victimelor violenței armate se bazează pe principiile asistenței medicale 

descrise în Legea asistenței medicale în Kosovo, pe directivele aplicabile și protocoalele 

încheiate în serviciul de asistență medicală din Kosovo. 

4.4 Principiul garantării securității tuturor cetățenilor 

Constituția Republicii Kosovo garantează dreptul la securitate și protecție pentru toți 

cetățenii. Acest principiu vizează și reducerea ratei criminalității armate. 

4.5 Principiul continuității 

Pentru soluționarea acestei probleme este necesară angajarea în continuitate și 

atotcuprinzătoare a tuturor instituțiilor și a diferiților actori. 

4.6 Principiul angajamentului 

Abuzul de SALW este în prezent o problemă curentă cu care se confruntă întreaga lume. 

Această problemă afectează și implică toate nivelurile societății, inclusiv  comunitățile 

locale, grupurile, familiile și persoanele fizice. 

 

Principiul angajamentului se referă la angajamentul tuturor instituțiilor și a altor 

mecanisme și al societății, în general, în soluționarea acestei probleme la nivel național și 

internațional. 

4.7 Principiul schimbului de experiență și responsabilități, și al abordării comune 

Acest principiu se referă la schimbul de experiență și de cele bune practici, la distribuirea  
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responsabilităților la toate nivelurile, precum și abordarea comună adoptată de către toți 

actorii implicați în controlul SALW. 

4.8 Principiul dreptului la informare 

Acest principiu se referă la drepturile și obligațiile legate de informarea tuturor cetățenilor 

Republicii Kosovo cu privire la riscurile și consecințele folosirii SALW. 

V. MECANISME JURIDICE 

 

Pentru controlul armelor de calibru mic și armament ușor, Republica Kosovo are un temei 

juridic larg, care este în vigoare, în timp ce în ceea ce privește legislația de bază pot fi 

menționate următoarele, dar fără a se limita doar la acestea: 

1. Constituția Republicii Kosovo; 

2. Codul penal al Kosovo; 

3. Legea de procedură penală; 

4. Legea poliției; 

5. Legea privind executarea sancțiunilor penale; 

6. Legea privind Agenția de Informații din Kosovo; 

7. Legea privind Agenția Kosovo pentru Medicină Legală; 

8. Legea cu privire la armament, muniții și echipamente conexe pentru instituțiile de 

securitate ale statului; 

9. Legea privind comerțul cu mărfuri strategice; 

10. Legea privind paza si protecția privată; 

11. Legea cu privire la delincvența juvenilă; 

12. Legea cu privire la vămi și accize; 

13. Legea privind armele; 

14. Legea privind vânătoarea; 

15. Legea privind Forțele de Securitate Kosovo; 

16. Legea privind uzul civil al explozivilor; 
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17. Legea privind liniștea și ordinea publică; 

18. Legea străinilor; 

19. Legea cu privire la frontierele de stat și urmărirea. 

Deși Kosovo nu a semnat și nici nu a ratificat convențiile internaționale specifice privind 

SALW, actele sale juridice se bazează pe următoarele instrumente juridice internaționale: 

1. Directiva  Consiliului 91/477 / CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării 

și deținerii de arme; 

2. Directiva Consiliului UE 2008/51 / CE de modificare și completare a Directivei 

Consiliului UE 91/477/CE; 

3. Poziția comună a UE 2003/468 / PESC din 23 iunie 2003 privind controlul 

intermedierii comerțului de arme; 

4. Codul de conduită al UE privind exporturile de arme, 8 iunie 1998; 

5. MĂSURI COMUNE ALE CONSILIULUI din 12 iulie 2002 privind contribuția 

Uniunii Europene la combaterea acumulării și proliferării destabilizatoare a armelor de 

calibru mic și armament ușor, care au înlocuit măsurile comune 1999-34 / PESC 

(2002/589 / PESC). 

6. POZIȚIA COMUNA A CONSILIULUI UE 2008/944 / PESC din 08.12.2008 care 

definește regulamentele comune pentru reglementarea controlului exporturilor de 

tehnologie și echipament militar; 

7. Protocolul ONU privind combaterea fabricării și a traficului ilegale de arme de foc, 

piese și componente ale acestora și de muniții, act adițional la Convenția Națiunilor Unite 

împotriva criminalității transnaționale organizate; 

8. Instrumentul internațional al ONU, care permite statelor să identifice și să 

monitorizeze, în timp util și sigur, armele de calibru mic și armament ușor ilegale; 

9. Programul de acțiune al ONU pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului 

ilegal cu arme de calibru mic și armament ușor sub toate aspectele sale; 

10. Decizia OSCE nr. 8/04, principiile OSCE privind controlul comerțului cu arme de 

calibru mic și armament ușor; 

11. DECIZIA. OSCE Nr 5/04 privind elementele standard ale certificatelor de utilizator 

final și procedura de verificare pentru exportul de SALW; 

12. Documentul OSCE cu privire la rezervele de muniții convenționale. 
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VI. OBIECTIVE PRINCIPALE și conexiunea cu domeniile funcționale: 

 

Obiectivul 1: intrarea și achiziționarea  ilegală vor fi prevenite printr-o mai bună aplicare 

 

Obiectivele specifice vor fi: 

 

1.1. Punerea în aplicare cu succes a legilor existente privind importul, exportul și tranzitul, 

inclusiv embargourile și Codul de conduită european cu prilejul exportului de arme; 

 

1.2. Analiza detaliată realizată și publicată referitoare la armele de foc, muniții și explozivi până 

în 2014; 

 

1.3. Arme și muniție, modul de introducere a datelor primare în noua bază de date ILP până în 

2015; 

 

1.4. Lupta împotriva posesiei ilegale și a traficului de arme de foc, muniții și explozivi; 

 

1.5. Toate depozitele de arme și muniție din cadrul agențiilor de aplicare a legii, în conformitate 

cu Orientările tehnice internaționale pentru muniție (IATG) până în 2014. 
 
 

Obiectivul 2: Cererea de arme de foc, muniții și explozivi va fi redusă până în 2016 cu 20% în 

rândul populației din Kosovo. 

Obiectivele concrete vor fi: 

 

2.1. Dezvoltarea în continuare și modificarea cadrului legislativ aferent, dacă este necesar, 

inclusiv a normelor legale 

 

2.2. Implementarea cu succes a Legii cu privire la armele de foc din categoriile B, C și D1; 
 

Obiectivul 3: O cercetare și urmărire mai eficientă și calitativ superioară a criminalității 

armate va fi asigurată printr-o mai bună cooperare, coordonare și asistență reciprocă; 

Obiectivele concrete vor fi: 

 

3.1. O mai bună cooperare între agențiile de aplicare a legii și instituțiile judiciare; 

 

3.2. O mai strânsă cooperare și schimbul de informații între actorii relevanți, în scopul 

unui control mai larg, respectiv între poliție și vamă; 

 

3.3. Legătură balistic-informativă funcțională între 

poliția din Kosovo și Agenția Kosovo pentru 

Medicină legală 

 

3.4. Cooperare sporită cu partenerii regionali; 

 

3.5. Cooperarea sporită cu instituțiile internaționale; 
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Obiectivul 4:  

Actorii relevanți vor poseda până în 2016 cunoștințele, resursele și condițiile necesare 

pentru aplicarea metodelor de control și de colectare a armelor de calibru mic și 

armament ușor. 

Obiectivele concrete vor fi: 
4.1. Completarea necesităților de bază pentru instructaj; 

4.2. Completarea necesităților privind instructajul special; 

4.3. Capacitățile tehnice și tehnologice; 

4.4. Soluționarea cu succes a cererilor de monitorizare. 

VII. MECANISME INSTITUȚIONALE 

Mecanismul instituțional se referă la rolul și coordonarea activităților legate de Strategia 

pentru controlul și colectarea SALW, acordându-se prioritate principală  Ministerului 

Afacerilor Interne prin decizia Guvernului din 23 mai 2007. 

7.1. Coordonatorul național 

Coordonatorul național este persoana responsabilă de coordonarea și supravegherea 

directă și depunerea raportului cu privire la punerea în aplicare a politicilor, acțiunilor și 

măsurilor în legătură cu Strategia de control și de colectare a SALW. 

Coordonatorul național funcționează și ca coordonator național al SALW cu organizațiile 

internaționale relevante. 

7.2 Secretariatul 

Secretariatul este o structură înființată cu sarcina de a colecta informații și date de 

la alte instituții, de a analiza și evalua aceste informații și de a pregăti rapoarte 

analitice pentru coordonatorul național. 

Sarcinile Secretariatului sunt și de a asista coordonatorul național cu privire la 

următoarele aspecte; 

a) Identificarea, determinarea și (dacă este posibil) cuantificarea impactului SALW 

asupra societății, securitatea și siguranța persoanelor și dezvoltarea economică și 

socială în aria lor de competență geografică; 

b)    Determinarea obiectivelor de activitate privind controlul SALW în aria lor de 

competență geografică; 

c)     Extragerea obiectivelor operaționale pentru activitatea de control a SALW din  

obiectivele concrete; 

d)      Elaborarea și publicarea “Planului Național de Acțiune " pentru SALW 

e) Asigurarea disponibilității și mobilizarea, dacă este necesar, a unor resurse 

suficiente pentru realizarea planului național de acțiune pentru SALW; 
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f) Aprobarea propunerilor detaliate pentru activitatea legată de SALW a tuturor 

actorilor competenți
1 , inclusiv aspectele legislative, precum și susținerea adecvată a 

planului național de acțiune pentru SALW; 

g) Coordonarea activităților tuturor părților interesate corespunzătoare ca formă de 

susținere a planului național de acțiune pentru SALW; 

h) Difuzarea în timp util a informațiilor către toate părțile interesate corespunzătoare ca 

formă de susținerea a planului național de acțiune pentru SALW; 

i) Monitorizarea și asigurarea monitorizării componentelor pentru activitatea legată de 

SALW, ca formă de susținere a planului național de acțiune pentru SALW; 

j) Evaluarea tuturor componentelor activității legate de SALW, ca formă de susținere 

a planului național de acțiune pentru SALW; 

k) Actualizarea planului național de acțiune pentru  SALW, dacă este necesar, pentru a 

corespunde modificărilor situației operative; 

l) Asigurarea depunerii rapoartelor cu privire la măsurile naționale legate del  SALW 

Departamentul ONU pentru probleme de dezarmare (DDA), în conformitate cu 

Planul de acțiune al ONU privind  SALW
2
; 

m) Asigurarea depunerii rapoartelor cu privire la măsurile naționale privind activitatea  

SALW OSCE, în conformitate cu Documentul OSCE privind  SALW
3
; și 

n) Garanții de respectare a Protocolului ONU privind combaterea fabricării și a 

traficului ilegal  SALW
4
, Normele UE privind conduita

5 și toate sancțiunile ONU 

pentru exportul  SALW. 

7.3 Ministerul Afacerilor Interne - Poliția Kosovo 

MAI are un rol funcțional în atingerea unor obiective definite în cadrul acestei strategii. 

Ministerul, prin Poliția din Kosovo, are autoritate deplină pentru combaterea activităților 

ilegale care implică utilizarea, cumpărarea, deținerea, vânzarea, distribuirea, importul, 

exportul, prelucrarea și producția de SALW, muniții și materiale explozive. 

Departamentul de monitorizare a siguranței publice monitorizează și aplică legi privind 

SALW și reprezintă structura competentă (organul executiv) pentru exporturile și 

importurile integrale ale Kosovo, precum și pentru persoane fizice, organizații de afaceri 

                                                      
1 Actori corespunzători pot fi, printre altele, departamente guvernamentale, poliția, forțele armate,organizații ale Națiunilor Unite (ONU DDA, 

UNDP, UNICEF, UNIFEM), NATO (NAMSA), Misiunea OSCE, misiunile UE, ONG-urile și organizațiile societății civile (OSC ) 
2 Programul de acțiune al Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilegal de SALW sub toate aspectele sale, iulie 

2001. 
3 Documentul OSCE privind SALW, 24.11.2000.  
4 Protocolul Națiunilor Unite privind combaterea fabricării și a traficului ilegal de arme de foc și muniții, act adițional la Convenția Națiunilor 

Unite împotriva criminalității transnaționale. 
5 Codex de conduită al UE cu prilejul exporturilor de arme, 08.06.1998 
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și echipamente pentru necesități speciale. Capacitatea sa de monitorizare și de evaluare 

este responsabilă pentru prezentarea recomandărilor adecvate de gestionare a strategiei de 

control și de colectare a SALW. 

Poliția Kosovo, împreună cu Vama Kosovo, reprezintă priincipala instituție pentru 

prevenirea și combaterea activităților ilegale la granițele Kosovo. Prin urmare, cooperarea 

și coordonarea acestora reprezintă condiția prealabilă esențială pentru consolidarea 

controlului asupra activităților ilegale care ar compromite securitatea în Kosovo. 

MAI și în special Departamentul de Siguranță Publică cooperează strâns cu Ministerul 

Transporturilor pentru a armoniza legislația privind mărfurile periculoase. 

7.4. Rolul Ministerului Justiției 

Ministerul Justiției este o parte importantă a Strategiei Naționale pentru controlul și 

Colectarea SALW și rolul său este: 

• Să consolideze statul de drept pentru a elimina deținerea ilegală de SALW; 

• să elaborareze legi în domeniul statului de drept, în scopul creșterii eficienței în 

atingerea obiectivelor strategice în ceea ce privește criminalitatea legată de 

SALW; și 

• să consolideze capacitățile profesionale și tehnice ale Serviciului corecțional și 

Serviciul de probațiune în combaterea tuturor fenomenelor negative în închisori și 

în afara acestora pentru persoanele care efectuează pedepse cu suspendare. 

7.5. Rolul Ministerului Finanțelor și Economiei - Vama Kosovo 

Vama Kosovo, ca o nouă agenție de securitate din cadrul Ministerului Economiei și 

Finanțelor, are rolul de a controla toate mărfurile care intră și ies din Kosovo. 

Strategia Națională pentru gestionarea integrată a frontierelor și Planul de acțiune prevăd 

direcțiile care ar trebui să fie urmate cu scopul consolidării cooperării și coordonării între 

cele două structuri principale în lupta împotriva utilizării, comerțului, transportului și 

producției de SALW, muniții și materiale explozive ilegale. 

7.6. Rolul Ministerului Sănătății 

Ministerul Sănătății participă la examenul de aptitudine medicală pentru posesie de arme 

în Kosovo, în conformitate cu Legea privind armele. 

MS desfășoară aceste activități prin intermediul unor instituții medicale și personalul 

angajat în aceste instituții. 

Ministerul Sănătății continuă să monitorizeze capacitatea medicală a proprietarilor de 

arme și să informeze Ministerul Afacerilor Interne, atunci când o persoană își pierde 
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această capacitate, situație constatată la examenul medical. 

7.7. Ministerul Educației, Științei și Tehnologiei 

Ministerul Educației, Științei și Tehnologiei participă la prevenirea utilizării SALW prin 

intermediul unor programe educaționale periodice, organizarea unor activități curriculare 

și extracurriculare, în care pot fi implicați şi părinții. 

Departamentul de Dezvoltare a Învățământului Preuniversitar este responsabil pentru 

punerea în aplicare a programelor periodice și  organizarea activității extracurriculare, 

cooperarea cu Consiliul kosovar pentru educație parentală în diverse campanii de 

informare a tinerilor în școli. 

7.8. Ministerul Comerțului și Industriei 

Rolul Ministerului Comerțului și Industriei, în colaborare cu Departamentul de Siguranță 

Publică și poliția din Kosovo este de a controla companiile care se ocupă cu comerțul cu 

SALW, muniții și materiale explozive. 

7.9. Comisia independentă pentru mine și minerale 

Comisia independentă pentru mine și minerale cooperează cu MAI pentru a asigura 

aplicarea adecvată a Legii privind uzul civil al explozivilor. 

7.10. Ministerul Administrației Locale 

Ministerul Administrației Locale asistă și pledează pentru participarea activă a 

autorităților locale în vederea realizării acestei strategii. 

7.11. Ministerul Mediului și Amenajării Spațiale 

Ministerul Mediului și Amenajării Spațiale cooperează cu Ministerul Afacerilor Interne cu 

privire la aplicarea și actualizarea ... legată de stoc și alte acțiuni, care sunt periculoase 

pentru mediu. 

7.12. Parchetul Kosovo 

În conformitate cu Legea privind procedura penală și Legea cu privire la Parchetul Special 

al Republicii Kosovo, Parchetul Kosovo contribuie la realizarea acestei strategii, acordând 

prioritate cazurilor care implică infracțiuni, crima organizată în traficul de arme, posesie 

ilegală, controlul sau utilizarea neautorizată a armelor și a tranzacțiilor . 

7.13. Agenția de Statistică Kosovo 

Agenția de Statistică Kosovo cooperează cu MAI, cu privire la asigurarea informațiilor 

statistice eficiente privind leziunile provocate de utilizarea SALW, în conformitate cu 

standardele OMS. 
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7.14. Ministerul Forțelor de Securitate a Kosovo 

MFSK cooperează în punerea în aplicare a activităților avute în vedere de strategie, 

care sunt în conformitate cu cadrul juridic privind FSK. 

7.15. Ministerul Afacerilor Externe 

Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne asigură 

aplicarea adecvată a embargoului și Codexul european de conduită privind exportul de 

arme. 

Ministerul Afacerilor Externe este, de asemenea, o agenție executivă care aprobă și 

transmite un raport privind progresul înregistrat organizațiilor internaționale relevante 

pentru controlul SALW. 

7.16. Agenția de Informații Kosovo 

Agenția de Informații Kosovo colaborează pentru realizarea acestei strategii în activități 

legate de crima organizată și SALW, care sunt amenințare directă la adresa securității 

naționale. 

7.17. Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Dezvoltării Rurale 

Rolul Ministerului Agriculturii este de a fi responsabil pentru controlul armelor în 

posesia pădurarilor precum și pentru monitorizarea punerii în aplicare a Legii  vânătorii. 

7.18. Ministerul Culturii, Tineretului și Sportului 

MCTS sprijină punerea în aplicare a acestei strategii prin punerea în aplicare a planului de 

acțiune pentru tineret și punerea în aplicare a politicilor privind armele din  muzee, 

punerea în aplicare a standardelor pentru asociațiile de tir. 

7.19. Agenția de Medicină Legală din Kosovo (AMLK) 

AMLK sprijină Parchetul si Ministerul de Interne, în conformitate cu legea conexă. In 

plus, colaborează strâns cu Poliția din Kosovo în domeniul colectării de informații în 

legătură cu armele de foc și muniții. 

VIII. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

Producția, distribuția, conversia și utilizarea SALW este o chestiune care necesită cooperarea 

instituțiilor și organizațiilor, regional și global, la nivel de parteneriat. 

 

Prin această strategie încercăm să creăm condiții de soluționare a SALW ilegale, în cooperare cu 

instituțiile europene și scopul integrării cât mai rapide în Uniunea Europeană. Se impune o 

cooperare comună între instituțiile kosovare și alte instituții internaționale implicate în 
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prevenirea, combaterea și controlul SALW. 

IX.IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI 

9.1 Rolul sistemului de monitorizare 

Procesul de implementare a strategiei implică atingerea obiectivelor strategice, a 

obiectivelor și a activităților concrete. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor 

implementării obiective și a eficienței activităților adecvate sunt parte integrantă a 

strategiei și sunt componente esențiale pentru punerea în aplicare a acesteia. 

Monitorizarea și evaluarea sunt instrumente pentru verificarea progreselor în ceea ce 

privește stabilirea obiectivelor, pentru evaluarea necesităților și determinarea direcției de 

reglementare, în special în ceea ce privește activitățile. 

Procesul de monitorizare este realizat de către instituțiile responsabile, cu participarea mai 

largă a părților interesate. 

Principalele aspecte de monitorizare și evaluare a strategiei sunt: 

• capacitatea instituțională; 

• indicatori de performanță; 

• surse de informare și mecanisme de verificare; 

• diseminarea și utilizarea rezultatelor obținute prin monitorizare și evaluare. 

9.2 Capacități instituționale de monitorizare și evaluare 

Sistemul de monitorizare și evaluare acoperă toate instituțiile responsabile de punerea în 

aplicare a obiectivelor definite în cadrul Strategiei și Planului de acțiune. 

• Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de instituție coordonatoare pentru punerea 

în aplicare a strategiei va înființa Unitatea pentru monitorizare și evaluare 

strategiei în cadrul coordonatorului național pentru SALW. Această unitate va 

monitoriza indicatorii cei mai importanți în ceea ce privește SALW și va pregăti 

un raport privind rezultatele punerii în aplicare a obiectivelor. 

• Ministerele de resort vor raporta cu privire la activitățile de monitorizare și 

evaluare, care sunt în responsabilitatea acestor ministere sau a instituțiilor 

subordonate acestora, inclusiv parchetul și instanțele de judecată. Aceste instituții 

vor raporta periodic către coordonatorul național, în vederea asigurării unei 

raportări coerente. 

• Organizațiile neguvernamentale vor participa la monitorizare și evaluare, prin 

discuții la mese rotunde comune, conduse de coordonator. În cadrul acestor 

discuții la masa rotundă, societatea civilă va prezenta rapoarte de observație în 
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ceea ce privește proiectele și programele pe care le-a pus în aplicare. 

9.3 Selectarea indicatorilor de monitorizare și evaluare a indicatorilor finali 

1. Mai multe legi și norme legale relevante, care au fost puse în aplicare cu succes după 

adoptarea Strategiei; 

2. Structuri stabilite; 

3. Mai multe acorduri bilaterale și multilaterale semnate cu alte țări; 

4. Rapoartele privind monitorizarea și evaluarea strategiei; 

5. Procentul populației familiarizate cu problema abuzului de SALW; 

6. Procentul cererii de arme; 

7. Mai multe manuale în curriculum-ul care se ocupă de SALW 

8. Mai multe cazuri, în ceea ce privește SALW tratate din perspectiva sănătății; 

9. O cantitate mai mare de SALW ilegale colectate; 

10 Mai multe Incidente raportate privind violenţa armată; 

11. Prețul de stradă al armelor ilegale; 

12. Durata medie a pedepsei cu închisoarea și măsuri suplimentare de confiscare în cazul 

utilizării abuzive a SALW de către autorii de acte penale; 

13. Mai multe cazuri procesate de către poliție, parchet și instanțele de judecată; 

14. Mai multe activități extrașcolare desfășurate. 

9.4 Indicatorii medii 

Indicatorii medii se utilizează în activitățile identificate în Planul de acțiune pentru 

controlul SALW. 

9.5 Mecanisme de monitorizare și evaluare 

1. Colectarea standardizată a datelor și prelucrarea datelor; 

2. Date administrative, statistice de la MAI (Poliția), MJ, MS, MFE (Vama, Administrația 

fiscală din Kosovo), MEST, parchet, tribunale, MMPS; 

3. Mecanismele internaționale și naționale de sesizare; 
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4. Studiile și observațiile care vizează informarea populației asupra problemei SALW. 

9.6 Diseminarea și utilizarea rezultatelor obținute prin monitorizare și evaluare 

Rezultatele obținute în urma monitorizării și evaluării vor fi publicate, în scopul de a face 

publice progresele înregistrate în controlul și colectarea SALW. La elaborarea raportului bazat 

pe date și observații, acesta este transmis utilizatorilor, inclusiv la următorii, dar fără a se limita 

la aceștia: 

1. Instituțiile centrale și locale, 

2. Partenerii internaționali, 

3. Societatea civilă, 

4. Mass-media, 

5. Publicul larg. 

X. PLANUL DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune este elaborat în cadrul strategic general definit în Strategia Națională pentru 

controlul și colectarea de arme de calibru mic. 

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei constă în următoarele: 

• Obiective generale; 

• Obiective concrete; 

• Activități concrete pentru realizarea obiectivelor; 

• Va stabili instituțiile responsabile și instituțiile care să ofere un sprijin pentru atingerea 

fiecărui obiectiv şi pentru fiecare activitate; 

• Va stabili un interval de timp pentru realizarea fiecărui obiectiv; 

• Va determina resursele necesare pentru finanțarea activităților de dezvoltare; 

• Va stabili indicatori pentru fiecare obiectiv și pentru fiecare activitate. 

Planul de acțiune ar trebui să fie în conformitate cu cadrul general al Strategiei Naționale a 

Republicii Kosovo pentru controlul și colectarea de arme de calibru mic și armament ușor.
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Anexa A 

Cele mai importante acorduri internaționale 

 
Cadru 

sau  

mecame

canism 

 
Rezumat 

 
Măsuri necesare 

Protocol ONU 
privind armele de 
foc6 

Acesta este primul document de politică privind SALW, adoptat în 

cadrul ONU. Prezentul protocol completează Convenția ONU 

împotriva criminalității transnaționale organizate din 2001. Măsurile 

prevăzute în Protocolul ONU privind armele de foc includ: 

  -consolidarea dreptului intern; și 

 - un mai bun schimb de informații între țări privind armele de foc 

ilegale, traficanții, sursele și rutele de trafic. 

Ratificare 

Program măsuri 

(PM) ONU ptr. 

SALW7 

PM ONU se ocupă cu cadrul mai cuprinzător pentru SALW decât 

Protocolul ONU privind armele de foc și se referă la transferul de  

SALW între state. Prevede un set de măsuri împotriva SALW la nivel 

internațional, regional, național și local și solicită o cooperare între 

țări, în vederea atingerii obiectivelor propuse, inclusiv schimbul de 

informații, asistență și stabilirea de standarde, precum și accentuarea 

rolului organizațiilor regionale în promovarea acestei cooperări. 

Statele au acceptat angajamentul de a se întâlni o dată la doi ani, 

pentru a face schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a 

acestui PM. 

Asociere 

Documentul OSCE 

privind SALW8 

Documentul OSCE privind SALW identifică efectul de destabilizare 

al cumulării și proliferării de  SALW în câteva categorii de norme și 

măsuri și prevede  un rol potențial pentru misiunile sale și oficii în 

implementare. Aceste categorii includ: 

     - reglementarea internă a SALW, inclusiv controlul producției, 

marcării și ținerea evidenței; 

   -supravegherea și reglementarea comerțului internațional cu SALW, 

inclusiv reglementarea serviciilor de intermediere, criteriile de export 

comun și controalele de transfer și schimbul de informații; și 

  - colectarea armelor, gestionarea stocurilor și eliminarea surplusului 

care este crucial pentru reducerea răspândirii necontrolate a armelor 

de calibru mic și prevenirea traficului ilegal. 

Asociere 

                                                      
6 Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, părțile componente ale acestora și muniție, care aduce modificări și completări la 

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul privind armele de foc). (Intrat în vigoare la 3 iulie 2005) 
7 Programul de măsuri al Națiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea și eradicarea comerțului ilegal cu arme de calibru mic și armament ușor în toate 

aspectele sale. (document ONU A / CONF. 192/15, iulie 2001) 
8 Documentul  OSCE privind armele de calibru mic și armament ușor. (FSC.JOUR / 314 24 noiembrie 2000) 
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Documentul 
OSCE privind 
stocurile 
convenționale 
de muniție9 

Documentul OSCE privind Stocurile de muniții convenționale a fost 

adoptat în 2003. și completează documentul OSCE privind SALW. 

Acordul cuprinde toate categoriile de muniții convenționale, materiale 

și dispozitive explozive detonante, inclusiv muniții pentru armament 

greu, toate tipurile de mine, combustibil pentru proiectile și rachete, 

siguranțe fuzibile. Documentul prevede proceduri practice și 

mecanisme pentru distrugerea stocurilor excedentare. Scopul final este 

acela de a permite țărilor participante să-și consolideze capacitățile 

naționale de soluționare independent a problemelor concrete, prin 

utilizarea în cazul în care este posibil a propriilor active. 

Asociere 

 
  

Decizia OSCE 

privind sistemele de 

apărare antiaeriană 

manuale portabile 

(MANPADS)10 

Decizia OSCE privind MANPADS adoptă principiile pentru un 

control mai mare al exporturilor de MANPADS, care sunt extrase din 

"Elemente pentru controlul exporturilor sistemului de apărare anti 

aeriană manual, portabil" din aranjamentul de la Wassenaar 

Asociere 

Decizia OSCE 
privind 
certificatele pentru 
utilizatorii finali11 

Această decizie reafirmă angajamentul țărilor participante să respecte, 

ca unul dintre principalele standarde, documentația pentru export și să 

nu elibereze o licență de export fără un certificat validat pentru 

utilizatorul final sau orice altă formă de autorizație oficială emisă de 

către țara importatoare. Decizia acoperă cerințele documentației 

pentru a confirma utilizatorului final, precum și mecanismele. 

Asociere 

Decizia OSCE 
privindintermedie
rea12 

Această decizie precizează principiile convenite între țări pentru 

controlul intermedierii de arme pentru a se evita eludarea sancțiunilor 

adoptate de Consiliul de Securitate al ONU; deciziile luate de OSCE, 

inclusiv criteriile stabilite în partea a II-A din documentul OSCE 

privind SALW; alte acorduri privind SALW, sau  alte acorduri de 

control al armamentelor și de dezarmare, în scopul de a reduce riscul 

de deturnare a SALW pe piețele ilegale, printre altele, în mâinile 

teroriștilor și a altor grupuri criminale; și pentru a consolida controlul 

exporturilor de SALW. În vederea atingerii acestor obiective, țările 

participante încearcă să asigure cadre legale existente sau viitoare cu 

privire la medierea privind înarmarea, în conformitate cu dispozițiile 

cuprinse în acest document. 

Asociere 

                                                      
9 Documentul OSCE privind Stocurilor de muniții convenționale. (FSC.DOC / 1/03 19 noiembrie 2003 
10 Decizia OSCE privind sistemele de apărare antiaeriană manual portabile (Decizia nr. 7/03). (FSC.DEC / 07/03 23 iulie 2003) 
11 Decizia  OSCE privind Certificatul de utilizator și de verificare a procedurilor de export de SALW (Decizia nr. 05/04). (FSC.DEC / 5/04 17 noiembrie 

2004) 
12 Decizia OSCE privind principiile pentru controlul intermedierii SALW (Decizia nr. 08/04). (FSC.DEC / 8/04 24. noiembrie 2004) 



Pagina 23 
 
 
.strana 

 

Măsuri comune ale 

UE ptr.SALW13 

UE prin măsurile sale comune de combatere a destabilizării prin 

acumularea și răspândirea armelor de calibru mic, prevede asistență 

financiară și tehnică acordată țărilor, grupurilor de țări, organizațiilor 

internaționale și ONG-urilor care solicită sprijin. Prin intermediul 

măsurilor comune din 1999, UE a adoptat 14 astfel de măsuri în 

Europa de Est, în America Latină și Caraibe, Asia și Africa. Printre 

alte priorități geografice stabilite de Consiliul Europei, o atenție 

deosebită a fost acordată distrugerii stocurilor existente de SALW în 

estul şi sud-estul Europei, precum și măsuri de sprijinire a 

moratoriului regional privind armele de calibru mic în Africa. 

Asociere 

Codex de conduită 

EU pentru exportul 

SALW14 

Codexul de conduită al UE reprezintă un model pentru controlul 

exporturilor militare convenționale, care a fost introdus de Uniunea 

Europeană ca parte integrantă a consacrării politice în 1998. Acesta 

stabilește criterii comune de aprobarea exportului și asigură 

transparența, cum ar fi publicarea unui raport anual care asigură 

societății civile și oficialităților mecanismul pentru evaluarea 

performanței fiecărei țări în parte. Codexul de conduită al UE se află 

în procesul primei sale revizii, iar obiectivul este de a deveni normă 

legală obligatorie a Poziției comune a UE. 

Asociere 

Strategia UE pentru 

lupta împotriva 

acumulării și 

Consiliul Europei a adoptat la 16 decembrie 2005 o strategie pentru 

susținerea Măsurilor comune pentru SALW din 2002 (2002/589 / 

CFSP). Strategia este elaborată în cadrul Strategiei europene de 

securitate (2003), precum și a strategiilor similare pentru distrugere  în 

masă  

Asociere 

 

                                                      
13 Măsuri commune ale Consiliului UE privind contribuţia UE în  combaterea destabilizării prin acumularea și răspândirea armelor de calibru mic şi 

armament uşor, prin care se înlocuiesc Măsurile commune 1999/34/CFSP (2002/589 / CFSP 12 iulie 2002) 
14 Codex de conduită al UE privind exporturile de arme, 8 iunie 1998 
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traficului ilegal 
cu SALW și 
muniție15 

din 2003. Scopul este de a proiecta o "abordare integrată » și 

un plan cuprinzător de acțiune pentru combaterea comerțului ilegal cu  

SALW și muniție aferentă. " 

 

Poziția comună a 

UE privind 

intermedierea de 

arme16 

Scopul unei poziții comune este de a controla intermedierea armelor 

pentru a evita eludarea embargoului ONU, UE sau OSCE, precum și  

a criteriilor stabilite în Codexul de conduită al UE. Acest document 

obligă statele membre ale UE să stabilească un cadru juridic clar 

pentru intermediere. O parte a acestui cadru este un sistem de acordare 

a licenței în cazul în care se evaluează cererile pentru o licență pentru 

medierea anumitor tranzacții, în conformitate cu condițiile din 

Codexul de conduită al UE. Poziția comună are în vedere, de 

asemenea, instituirea unui mecanism pentru schimbul de informații cu 

privire la intermediere. 

Asociere 

Planul regional de 

aplicare a Pactului 

de stabilitate pentru 

SALW17 

Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (SCSP) a rezultat în 

noiembrie 2001 cu Planul Regional de Implementare (SP SALW RIP) 

pentru combaterea răspândirii necontrolate a armelor de calibru mic și 

armament ușor (SALW). Acest plan a fost revizuit în mai 2006. Spre 

deosebire de multe alte acorduri de control al armelor, SP SALW RIP 

prevede mecanisme concrete pentru sprijinirea țărilor în dedicarea și 

angajamentul acestor țări în privința stabilirii priorităților și în 

procesul decizional cu privire la eforturile pe plan regional. Aceste 

mecanisme pot ajuta sau aplica prin SEESAC la nivel regional și 

individual la nivel național, prin intermediul unui set de inițiative 

susținute pe plan internațional. La nivel politic, SP SALW RIP trebuie 

să fie considerat un succes deoarece a adus o sarcină valoroasă și 

eficientă pentru a lansa un răspuns eficient la nivel operațional. 

Asociere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Strategia UE de combatere a acumulării și a traficului ilegal de SALW și muniție aferentă. Consiliul Uniunii Europene 5319/06 din 

13 ianuarie 2006. (Adoptat 15-16 decembrie 2005). 
16 Poziția comună a Consiliului 2003/468 / CFSP din 23 iunie 2003. privind controlul intermedierii de arme. OJ L 156, 25.05.2003, p. 

79-80 
17 lupta împotriva proliferării SALW - aplicarea Planului Regional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, 28 noiembrie 2001. (Revizuit în 

mai 2006). (www.stabilitypact.org) 

 

http://www.stabilitypact.org/

