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1. INTRODUCERE

Acest document conține Îndrumări pentru crearea Punctului Focal privind Armele de Foc 
(în continuare Îndrumări). Îndrumările sunt elaborate de Biroul de control pentru Europa de 
Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC); funcțiile 
SEESAC în baza mandatului oferit de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și 
Consiliul Regional de Cooperare (RCC) de „consolidare a capacităților partenerilor naționali și 
regionali de a controla și reduce proliferarea și folosirea necorespunzătoare a armelor mici și 
a armamentului ușor, astfel contribuind la consolidarea stabilității, securității și dezvoltării în 
Europa de Sud-Est și Est.”1

Susținut prin Decizia Consiliului Uniunii Europene,2 SEESAC întreprinde eforturi de creare a 
Punctelor Focale privind Armele de Foc (PFAF) în Europa de Sud-Est și de Est. Îndrumările au 
intenția să ofere cititorului o referință concisă și clară privind crearea PFAF, care pot fi folosite 
la crearea și punerea în aplicare a PFAF în jurisdicțiile lor.

Îndrumările au fost elaborate în baza cercetării efectuate de către autor până-n prezent. 
Cercetarea s-a bazat, în primul rând, pe interviurile cu angajații SEESAC și PFAF creat în 
Pristina, precum și examinarea documentelor privind conceptul PFAF și implementarea 
acestuia. Pentru a înțelege logica pe care se bazează aceste Îndrumări, cititorului i se oferă 
răspunsuri la următoarele întrebări:

 y Care sunt justificările juridice, de politici și operaționale principale pentru crearea 
unui PFAF?

 y Care sunt avantajele creării unui PFAF?
 y Care este procesul de creare a unui PFAF?
 y Ce date ar trebui să colecteze PFAF?
 y Cum funcționează PFAF?
 y Care este infrastructura necesară pentru crearea unui PFAF și ce ar trebui să cunoască 

angajații PFAF pentru ca acesta să funcționeze efectiv?

1 Biroul de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor 
(SEESAC), ‘Despre: SEESAC’, http://www.seesac.org/About/, ultima accesare la 10 noiembrie 2019.

2 Consiliul Uniunii Europene, Decizia Consiliului UE (CFSP) 2016/2356 din 19 decembrie 2016 în sprijinul activităților 
SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării 
ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă’.

http://www.seesac.org/About/
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Corespunzător, acest document conține cinci secțiuni substanțiale și este susținut prin 
concluzii și recomandări. Secțiunile substanțiale includ următoarele: baza legală și de politici 
pentru crearea unui PFAF (secțiunea 2); pașii a fi întreprinși la crearea unui PFAF (secțiunea 3), 
mandatul și volumul de lucru al PFAF (secțiunea 4) și prezentarea generală privind instruirea 
necesară pentru angajații PFAF (secțiunea 6).

2. BAZA LEGALĂ ȘI DE POLITICI PENTRU CREAREA UNUI PFAF

2.1 Rezumat
Crearea și operaționalizarea PFAF sunt prevăzute printr-o varietate de instrumente adoptate 
la nivelul european și cel regional. La nivel european, Consiliul Uniunii Europene și-a exprimat 
angajamentul de a crea PFAF prin adoptarea în noiembrie 2014, a proiectului Planului de 
Acțiune privind traficul ilegal de arme de foc între UE și regiunea Europei de Sud-Est pentru 
perioada 2015-2019 (în continuare, Planul de Acțiune).3 Planul de Acțiune a fost urmat de 
deciziile Consiliului Uniunii Europene (menționate mai sus), care au reafirmat angajamentul 
acestuia. La nivelul ONU, angajamentul de a crea PFAF este menționat în setul de instrumente 
privind traficul armelor de foc, ce le oferă posibilitatea Statelor Membre să participe în Studiul 
Global privind traficul de arme de foc.

2.2 Mai detaliat
Planul de Acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi adoptat la 
sfârșitul anului 2015 a menționat că „activitățile Planului de Acțiune trebuie să fie implementate 
rapid”.4 Această chemare a oferit un impuls adițional pentru crearea PFAF în regiunea Europei 
de Sud-Est. Ulterior, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2016/2356 de susținere 
a SEESAC la „creare în șapte state partenere [NB – Albania, Serbia, Bosnia și Herțegovina, 
Kosovo*, Republica Moldova, Montenegro și Macedonia de Nord] a Punctelor Focale privind 
Armele de Foc – unități centrale de colectare și analiză a informațiilor operative ce sprijină 
investigatorii și procurorii, precum și permit consolidarea și actualizarea tabloului serviciilor 
de informații privind traficul armelor de foc din și în regiunea SEE.”5 Abordarea SEESAC este 
în conformitate cu Bunele Practici ale Grupului European de Experți în arme de foc (EFE) cu 
privire la crearea Punctelor Focale Naționale privind Armele de Foc (PFN).

3 Consiliul Uniunii Europene, ‘Planul de Acțiune privind traficul ilegal de arme de foc dintre UE și Regiunea Europei 
de Sud Est pentru anii 2015-2019’, 14 noiembrie 2014, ENFOPOL 359.

4 Comisia Europeană, ‘Planul de Acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi’, 2 
decembrie 2015, COM(2015) 624 final, p.13.

*  Pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, referința la Kosovo se va înțelege în contextul Rezoluției 
Consiliului pentru Securitate 1244 (1999).

 Pentru Uniunea Europeană, această denumire se referă fără prejudecată la pozițiile privind statutul și este în 
conformitate cu UNSCR 1244/1999 și Opinia CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

5 Consiliul Uniunii Europene, „Decizia Consiliului (CFSP) 2016/2356 din 19 decembrie 2016 de sprijinire a activităților 
SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării 
ilicite și a traficului ilicit de SALW, precum și de muniție aferentă”, Anexa, paragraful 3.3. Totuși, se va nota că 
Kosovo deja crease un FFP înainte de adoptarea Deciziei Consiliului 2016/2356.
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Sub auspiciile Biroului Federal German pentru Relații Externe, Uniunea Europeană și a 
Consiliului Regional de Cooperare, jurisdicțiile din Balcanii de Vest și-au întărit în continuare 
angajamentul de creare a PFAF prin intermediul „Foii de parcurs pentru o soluție durabilă la 
posesia ilegală, abuzul și traficul de arme de calibru mic și armament ușor (SALW) și muniție 
aferentă din Balcanii de Vest până în 2024” (în continuare, Foaia de parcurs).6

Foaia de parcurs care a fost agreată de Vice Miniștrii de Interne din Tirana, Sarajevo, Pristina, 
Podgorica, Belgrad și Skopje, servește drept un „document de orientare și acord reciproc, 
elaborat și deținut de autoritățile regionale la realizarea unei soluții durabile la posesia ilegală, 
abuzul și traficul de arme de calibru mic și armament ușor (SALW) și muniție aferentă din Balcanii 
de Vest.”7 Acesta conține ținte generale, perioade de timp și indicatori de performanță cheie 
(KPI) agreate de comun acord, inclusiv KPI 7: „Punctele Focale privind Armele de Foc create 
și funcționale în fiecare jurisdicție din Balcanii de Vest.”8 Foaia de parcurs mai include șapte 
obiective; Obiectivul 2 „asigurarea că politicile și practicile de control a armelor în Balcanii de 
Vest se bazează pe dovezi și informații operative” până-n 2024 și conține o țintă de consolidare 
a funcțiilor de stabilire a sarcinilor, coordonării și monitorizării funcțiilor PFAF până-n anul 
2020.9

UE și-a exprimat angajamentul reînnoit și susținerea SEESAC la implementarea Foii de parcurs, 
inclusiv a Obiectivului 2, precum și crearea PFAF, prin Decizia Consiliului UE adoptată la 19 
noiembrie 2018.10

3. ETAPELE DE ELABORARE A PFAF

3.1 Rezumat
Această secțiune descrie etapele necesare pentru crearea și punerea în funcțiune a unui PFAF. 
Aceste etape sunt mai mult indicative decât definitive, deoarece fiecare jurisdicție este diferită 
în ceea ce privește capacitățile sale pre-existente înainte de creare. Acestea au fost divizate 
prin analiza exemplelor de jurisdicții unde au fost deja create PFAF, însă autoritățile oficiale 
din alte jurisdicții pot trece peste o etapă anumită dacă aceasta a fost deja implementată în 
cursul eforturilor anterioare. Etapele includ procesul deplin de la formarea unui grup de lucru 
la efectuarea analizei inițiale a capacităților și resurselor existente, angajarea personalului, 
crearea unei infrastructuri IT și elaborarea procedurilor operaționale necesare pentru PFAF.

6 Foaia de parcurs pentru o soluție durabilă pentru posesia ilegală, abuzul și traficul de arme de calibru mic și 
armament ușor (SALW) și muniție aferentă din Balcanii de Vest până în 2024, http://www.seesac.org/f/docs/News-
SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf, ultima accesare 17 decembrie 2019.

7  Foaia de parcurs pentru o soluție durabilă la posesia ilegală, abuzul și traficul de arme de calibru mic și armament 
ușor (SALW) și muniție aferentă din Balcanii de Vest până-n 2024, p.1.

8 Ibid, p.4.

9 Ibid, p.7.

10 Consiliul Uniunii Europene, ‘Decizia Consiliului (CFSP) 2018/1788 din 19 noiembrie 2018 în sprijinul Biroului de 
control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) pentru 
punerea în aplicare a foii de parcurs regionale privind combaterea traficului ilicit de arme în Balcanii de Vest’, 
Articolul 1.

https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf
https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf
http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf
http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf
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3.2 Mai detaliat

PFAF va fi creat în baza următoarelor etape cheie:

3.2.1 Formarea unui grup de lucru
Primul pas la crearea unui PFAF este formarea unui grup de lucru. Aceasta se poate face printr-
un ordin al ministrului responsabil (de obicei Ministrul de Interne) sau o hotărâre a Guvernului. 
Grupul de lucru va include funcționari de la Ministerul de Interne (MAI)/Poliție responsabili de 
investigarea crimelor cu arme de foc, unitățile de analiză a crimelor, funcționari de la unitatea/
laboratorul de balistică, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, procurori și alți funcționari care 
ar putea fi desemnați de către Ministrul responsabil. Grupul de lucru poate avea mandatul de 
supraveghere și efectuare a activității pregătitoare necesare pentru crearea unui PFAF, care 
este descrisă în punctele de mai jos.

3.2.2 Efectuarea unei analize inițiale a capacităților și resurselor
Sarcina inițială a grupului de lucru va fi să inventarieze resursele și capacitățile existente. 
Aceasta va include câteva elemente cheie:

 y Efectuarea analizei decalajului de date colectate în prezent. PFAF este un instrument 
de comparare și analiză a datelor într-o manieră holistică ce permite ofițerilor de poliție 
și investigatorilor să creeze legături între armele de foc sechestrate, infracțiunile 
comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc și alte activități criminale. Pentru a 
face aceasta, este important de a avea o viziune clară cu privire la datele colectate 
în prezent de către autoritățile de stat. Acestea ar putea include registre ale armelor 
de foc în deținere legală, registre ale armelor de foc de import, export, în tranzit și 
sechestrate divizate după categorii (modelul, categoria, țara de origine, numărul de 
serie, etc. a armei de foc). Toate aceste date trebuie să fie colectate într-un singur 
loc.

 y Analiza sistemelor IT și bazelor de date existente. Adițional la determinarea datelor 
colectate de către MAI și alte unități și agenții relevante, grupul de lucru va mai 
determina ce sisteme IT și baze de date există deja și cât de efective sunt acestea. Ar 
putea fi cazul că jurisdicția să aibă un registru al armelor de foc sechestrate, dar acest 
registru să nu ofere diferențierea armelor de foc după locul (regiunea în țară, postul de 
frontieră, etc.) sechestrării, ceea ce ar limita utilitatea acestuia pentru PFAF în viitor. 
Adițional grupul de lucru trebuie să determine care sisteme IT sunt deja operaționale 
și cât de compatibile sunt între ele (dacă datele trebuie introduse în mai multe baze 
de date sau dacă acestea trebuie verificate sau accesate de către angajații PFAF). 
Acest exercițiu trebuie, prin urmare, să ofere o prezentare detaliată a sistemelor IT 
și bazelor de date existente, descriind categoriile de variabile în bazele de date și 
compatibilitatea sistemelor IT cu acestea în MAI și alte instituții.

 y Definirea capacității curente de informații operative. Grupul de lucru va determina 
la fel și capacitatea curentă a serviciului de informații operative ale statului. Acesta 
va determina dacă MAI este deja implicat sau este capabil să gestioneze PFAF cu 
ajutorul tehnicilor de activitate polițienească în baza informațiilor operative, cum ar 
fi elaborarea profilurilor problemelor, elaborarea profilurilor subiecților, producerea 
analizelor operaționale, analize strategice și analize ale riscurilor și amenințărilor, 
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etc. Adițional, grupul de lucru va determina ce alte capacități are MAI și agenții 
subordonate (ca de exemplu, procuratura în special când se implică în procesul de 
investigare a crimelor).

 y Analiza profilului angajaților care lucrează la soluționarea infracțiunilor comise cu 
aplicarea sau folosirea armele de foc. Viitorii angajați ai PFAF vor fi probabil recrutați 
din rândurilor celor care au deja mandatul de investigare și combatere a infracțiunilor 
comise cu aplicare sau folosirea armelor de foc, cum ar fi traficul ilegal de arme de foc. 
Pozițiile lor curente nu le vor solicita probabil să aibă unele abilități necesare pentru 
activarea într-un PFAF, cum ar fi analiza datelor, scrierea rapidă a rapoartelor, etc. 
Această analiză va ajuta la stabilirea unei linii de bază pentru profilul angajaților ce 
trebuie contractați de PFAF și elaborarea unui program de instruire pentru ei.

3.2.3  Desfășurarea misiunilor de evaluare
Reprezentanții grupului de lucru trebuie să efectueze misiuni de evaluare în jurisdicțiile în care 
au fost deja create PFAF. Perspectivele dobândite pe parcursul misiunilor de determinare a 
domeniului de acoperire vor oferi contribuții de valoare pentru grupul de lucru la crearea unui 
PFAF. La momentul scrierii acestui raport, funcționari din Podgorica, Skopje și Tirana au vizitat 
deja un PFAF creat în Pristina și au confirmat utilitatea acestei vizite pentru eforturile lor la 
crearea unui PFAF în țara lor.

3.2.4  Crearea infrastructurii IT
Pentru ca PFAF să fie operațional, grupul de lucru va avea o infrastructură IT adecvată. 
Infrastructura IT se va baza pe Ibase și Analysts Notebook pentru a permite PFAF să 
îndeplinească analize și să vizualizeze activitatea sa.11

3.2.5 Desemnarea și instruirea angajaților
Pentru a fi operațional, PFAF va angaja personal cu normă deplină. Numărul angajaților va fi 
diferit de la jurisdicție la jurisdicție, în dependență de populație și volumul de lucru (inclusiv, 
de exemplu, numărul anual de arme de foc sechestrate, numărul de crime ce implică deținerea, 
traficul sau folosirea armelor de foc, etc.). Prin urmare, atât timp cât nu exista un număr 
predeterminat de angajați, PFAF din Pristina a operat cu trei persoane permanente desemnate 
de la MAI; totuși, în practică, la momentul scrierii raportului, doi angajați sunt permanenți 
(iar al treilea nu poate să-și îndeplinească funcțiile din cauza altor obligații). Cei doi angajați 
permanenți susțin că pentru o jurisdicție de această mărime, PFAF are nevoie de cel puțin patru 
angajați permanenți.12 Acesta este un punct de referință de folos pentru jurisdicțiile din Europa 
de Sud-Est atunci când își creează PFAF-ul propriu.

11 Pentru mai multe informații, vizitați ‘IBM i2 iBase’, https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-management 
eu ‘IBM i2 Analyst’s Notebook’, https://www.ibm.com/us-en/martkeplace/analysts-notebook, ultima accesare la 
22 noiembrie 2019.

12 Interviu cu angajații PFAF, Pristina, 28 octombrie 2019.

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/data-management
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3.2.6 Elaborarea procedurilor de operare standard
Activitatea PFAF este caracterizată prin procesele care implică un număr de instituții și direcții/
secții diferite din cadrul MAI/Poliției. Astfel, este important ca responsabilitățile fiecărei agenții 
să fie clare și să fie îndeplinite într-o ordine predeterminată stabilită în procedurile de operare 
standard.

3.2.7 Elaborarea MdÎ
Ca PFAF să fie efectiv, acesta va trebui să coopereze cu un număr de secții, direcții și instituții 
din cadrul agențiilor de aplicare a legii. Prin urmare, conducerea PFAF va trebui cel mai probabil 
să semneze memorandumuri de înțelegere (MdÎ) cu acestea care vor prevedea proceduri de 
operare și termeni de cooperare. În particular, MdÎ vor fi semnate cu Direcția analiză strategică, 
laboratoarele de balistică, Direcția investigații sau poliția criminală, oficiul de înregistrare a 
armelor de foc și Direcția cooperare internațională, dacă este necesar.

3.2.8 Activități de sensibilizare
Crearea unui PFAF va avea un scop redus dacă mandatul său, utilitatea, procedurile de operare 
nu sunt clare. Prin urmare, este important ca conducerea PFAF și a MAI să întreprindă eforturi 
de cercetare pentru a explica activitatea PFAF, în special, diverselor direcții și agenții care 
trebuie să coopereze cu PFAF ca acesta să fie efectiv. După cum a fost menționat mai sus, 
acestea sunt unitățile responsabile pentru balistică, Poliția de Frontieră, Biroul crime grave, 
etc.

4. MANDATUL ȘI VOLUMUL DE LUCRU AL UNUI PFAF

4.1 Rezumat

Această secțiune va descrie ce face PFAF în practică. Aceasta va explica funcțiile și rezultatele 
cheie, inclusiv compilarea datelor (care trebuie dezagregată după gen și vârstă, unde este 
posibil), integrându-le într-un set de date actualizat privind armele de foc și balistică, producând 
produse relevante de cunoștințe polițienești în baza informațiilor operative (cum ar fi rapoarte 
ad hoc, profilurile problemelor, profilurilor subiecților, analize operaționale, analize strategice și 
analize ale riscurilor și amenințărilor). Adițional, această secțiune va oferi cititorului informații 
despre volumul de lucru al unui PFAF, începând cu primirea unui raport succint, prin examinarea 
de către experții legiști și până la producerea rapoartelor de trasare și rezultate ulterioare, cum 
ar fi analizele strategice.

4.2 Scopul PFAF

Scopul unui PFAF este să ofere un serviciu de informații operative tactice și strategice care 
informează și susține agențiile de aplicare a legii să înțeleagă mai bine și să soluționeze mai 
eficient infracțiunile comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc, minimizând riscurile la 
nivel local și internațional.



9

ÎNDRUMĂRI PENTRU CREAREA PUNCTULUI 
FOCAL PRIVIND ARMELE DE FOC

4.3 Mandatul și funcțiile cheie ale PFAF
Mandatul PFAF va include asigurarea unui serviciu de trasare, care va fi punctul focal 
pentru colectarea datelor statistice necesare pentru compilarea raportului anual de analiză a 
infracțiunilor comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc, monitorizarea strategiilor SALW 
relevante și/sau compilarea chestionarului UNODC privind traficul global al armelor de foc, fiind 
un punct de contact pentru armele de foc și scanarea orizontală (sau observarea anterioară).

Funcțiile cheie ale PFAF includ:13

4.3.1  Servește drept depozit pentru datele operative (criminale și balistice) 
privind armele de foc, fiind și responsabil pentru analiza acestor date.

În acest sens, PFAF va fi responsabil pentru producerea produselor de informații operative 
strategice și operaționale, pentru a înțelege mai bine amenințările și tendințele ce se referă la 
armele de foc și pentru a permite un răspuns operațional, cu accent pe sursele și rețelele de 
distribuție. Ca parte a acesteia, PFAF este responsabil pentru:

 y Compilarea și integrarea unui set de date operative comprehensiv, actualizat privind 
armele de foc și informația operativă balistică. Aceasta este o funcție cheie a PFAF. 
Aceasta asigură că datele privind armele de foc și balistica, care au fost dispersate 
anterior pe diferite direcții și secții în agenții de aplicare a legii sunt acum compilate 
într-un loc și integrate pentru a fi folosite și verificate de către angajații PFAF. Prin 
urmare, este foarte important ca toate incidentele cu arme de foc să fie raportate 
imediat la PFAF. Datele trebuie să fie dezagregate după toate variabilele relevante, 
cum ar fi vârsta, genul, locul de origine al persoanelor implicate în infracțiuni sau 
incidente comise cu aplicarea armelor de foc, precum și variabile ce țin de arma de 
foc în cauză (modelul, calibrul, etc.).

 y Elaborarea analizelor privind informația operativă strategică ce descriu amploarea și 
natura infracțiunilor comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc în fiecare jurisdicție. 
PFAF va efectua analize strategice care vor descrie amploarea și natura infracțiunilor 
cu arme de foc. Informația operativă strategică examinează tiparele și tendințele 
criminale pentru utilizarea de către management la luarea deciziilor, dezvoltarea, 
alocarea și planificarea resurselor. Deși similare analizelor criminalistice, informațiile 
operative strategice pun accentul și oferă informații detaliate despre tipurile de crime 
specifice, cum ar fi traficul ilegal de arme de foc, activități criminale, traficanții de 
droguri, teroriști sau alte forme de criminalitate complexă. Această informație ajută 
poliția să înțeleagă motivarea țintelor în materie de informație operativă și poate ajuta 
la mobilizarea resurselor de investigare, elaborarea programelor de instruire pentru 
angajații din poliție pentru a înțelege mai bine amenințările și a oferi informații ce ar 
putea ajuta la întărirea țintei.

 y Elaborarea pachetelor de informații operative pentru investigații și operațiuni ce 
țintesc criminalitatea cu arme de foc. Pachetele de informații operative vor oferi 
informații importante investigatorilor, inclusiv la pregătirea profilului problemei, a 
subiectului și analize tactice. Informațiile operative tactice se folosesc la pregătirea 
cazului criminal care de obicei este o activitate criminală continuă, o crimă majoră 

13 Arquebus, prezentare ‘Structura unui Punct Focal privind armele de foc’, disponibilă la PNUD, p.6.
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multe-jurisdicțională sau altă formă de investigație criminală complexă. Acestea 
au intenția să adune și să gestioneze diverse informații pentru a facilita urmărirea 
penală de succes a țintei în materie de informații operative, precum și să fie folosite 
pentru luarea unei decizii specifice ce se referă la o situație imediată sau criză, oferind 
contribuții despre natura amenințării și țintă.

 y Producerea rapoartelor ad hoc de informații operative pentru investigatorii sau 
procurorii ce conduc cazurile curente. PFAF poate răspunde la solicitări de a produce 
sau iniția în mod pro-activ producerea rapoartelor ad hoc de informații operative 
pentru cazuri individuale. Aceste rapoarte sprijină investigatorii și procurorii ce 
desfășoară investigații.

 y Elaborarea recomandărilor pentru a deturna și preveni crimele cu arme de foc. 
Adițional la susținerea investigațiilor în curs de desfășurare, livrarea analizelor și 
pachetelor de informații operative, PFAF mai este folosit pentru scopuri pe termen 
mediu și lung. Angajații săi pot analiza tendințele și folosi această analiză la elaborarea 
recomandărilor pentru a redirecționa și preveni infracțiunile comise cu aplicarea sau 
folosirea armelor de foc.

 y Prognoze sau scanarea orizontală. PFAF se poate implica în scanarea orizontală, o 
„tehnică pentru detectarea semnelor timpurii ale dezvoltărilor potențial importante 
prin examinarea sistematică a amenințărilor potențiale și a oportunităților.”14 Aceste 
amenințări pot apărea în diverse forme, inclusiv arme de foc noi și piese ale armelor 
de foc, tendințe noi în traficul ilegal de arme de foc, etc.

4.3.2  Servește drept depozit pentru toate armele de foc pierdute, furate sau 
recuperate.

Aceasta permite PFAF să aibă o imagine statistică națională cu privire la numărul și tipurile de 
arme pierdute sau furate și sechestrate.

4.3.3 Acționează drept punct focal pentru trasare.
PFAF trasează toate armele de foc sechestrate de la producător până la ultimul proprietar 
legal pentru a asista autoritățile competente în investigațiile criminale în curs de desfășurare. 
Adițional, aceasta răspunde la solicitările de trasare din partea altor state, promovează 
oportunitățile pentru investigațiile agențiilor internaționale de aplicare a legii. În final, acesta 
analizează datele de trasare a armelor de foc pentru a identifica tipul, modelul, calibrul și țara 
de producere a armei de foc.

4.3.4  Servește drept punct de contact și centru de expertiză privind armele de 
foc pentru partenerii și părțile interesate naționale și internaționale.

4.3.5  Acționează în calitate de punct focal pentru colectarea și schimbul de 
date statistice.

PFAF oferă date, statistici, informații, analize și rapoarte pentru a fi utilizate de către agențiile 
de aplicare a legii. Aceste date sunt folosite la elaborarea produselor precum raportul anual de 
analiză a infracțiunilor comise cu arme de foc. De asemenea, poate fi folosit pentru a monitoriza 

14 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ‘Analiza generală a metodologiilor’, https://www.oecd.
org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm, ultima accesare la 
15 noiembrie 2019.

https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm
https://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/futuresthinking/overviewofmethodologies.htm
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strategiile relevante SALW și pentru a răspunde la chestionarul periodic pentru studiul global 
privind traficul de arme de foc administrat de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate. Mai 
mult ca atât, datele colectate pot fi folosite pentru a trasa tendințele și a crea registre definitive 
pentru sistemul justiției penale.

4.4 Care este valoarea adăugată a PFAF?
PFAF va îmbunătăți substanțial capacitățile agenților de aplicare a legii pentru a soluționa 
infracțiunile comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc în următoarele modalități:

 y Acesta creează legături instituționale între infracțiunile comise cu aplicarea sau 
folosirea armelor de foc și alte crime, precum și oferă informații rapide, de încredere, 
în timp real investigatorilor în așa numită „oră de aur” în primele 72 de ore de la 
comiterea infracțiunii. PFAF asigură că toate unitățile relevante în agențiile de aplicare 
a legi au informații despre infracțiunile comise cu aplicarea sau folosirea armelor 
de foc în perioada imediat următoare după ce este raportată sau după ce arma de 
foc este sechestrată. Experiența demonstrează că aceasta majorează semnificativ 
probabilitatea rezolvării crimei.

 y Acesta oferă conducerii agențiilor de aplicare a legii date pentru formularea priorităților 
strategice ale agenției. Rapoartele PFAF, ce se bazează pe datele generate în domeniu, 
sunt folosite de conducerea agențiilor de aplicare a legii pentru a determina unde să 
localizeze resursele umane și materiale (de exemplu, dacă ofițerii de poliție trebuie să 
fie desemnați să combată jafurile armate sau să soluționeze traficul ilegal de arme de 
foc), să planifice instruirea continuă a angajaților (pentru a răspunde la tendințele în 
materie de criminalitate, inclusiv infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor 
de foc), etc.

 y Acesta stabilește standarde pentru datele care trebuie colectate de poliție. Înainte de 
introducerea PFAF în unele jurisdicții, se obișnuia ca datele privind armele de foc să 
fie clasificate pe diferite secții sau direcții (de exemplu, cu diverse definiții de pistol 
sau armă). PFAF solicită ca datele să fie standardizate, ceea ce generează statistici 
mai precise (de exemplu, privind numărul de arme de foc sechestrate de un anumit 
tip) și pentru o analiză a datelor îmbunătățită și mai folositoare.

 y Acesta încurajează și abilitează cooperarea regională și schimbul de informații. 
Abilitatea PFAF de a elabora analize ale riscurilor și amenințărilor este un instrument 
important pentru prevenirea și rezolvarea crimei. De exemplu, abilitatea sa de a crea 
profiluri ale riscurilor pentru jafurile armate s-a dovedit de folos la capturarea tâlharilor. 
Mai mult ca atât, PFAF în Kosovo a înregistrat succese la schimbul informațiilor 
pertinente cu părțile interesate din alte jurisdicții și propria Polițe de Frontieră, ceea 
ce a dus la operațiuni de succes împotriva traficanților de arme ilegale. După părerea 
membrilor PFAF, aceasta nu ar fi fost posibil înainte de crearea acestuia.
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4.5 Produsele cheie ale PFAF
Produsele cheie ale PFAF sunt în conformitate cu procesul de organizare a activității polițienești 
bazate pe informații operative.15 Acestea oferă suport direct investigatorilor și procurorilor, 
precum și asistă la planificarea strategică. Produsele cheie ale PFAF includ:

4.5.1 Analize strategice
Analizele strategice oferă o prezentare generală a problemelor curente și pe termen lung care 
afectează sau vor afecta probabil poliția sau unitatea de comandă de bază. Acestea sunt folosite 
pentru a face recomandări privind prioritățile de prevenire, informații operative, aplicare și 
reasigurare, precum și pentru viitoarele strategii privind activitatea polițienească.

Scopul
Analizele strategice reprezintă o parte integrală a procesului de planificare a afacerilor pentru 
poliție și sunt necesare pentru a:

 y Conduce stabilirea sarcinilor strategice și coordonarea în poliție și cu alte agenții de 
aplicare a legii;

 y Asista planificarea afacerilor strategice și a permite alocarea resurselor în poliție;
 y Asista la elaborarea strategiei de control a SALW după țara în cauză.

Analiza strategică este un document dinamic care este relevant. Colectarea și analiza informațiilor 
pentru analize trebuie să fie permanentă și va include profiluri de probleme, tendințe și evoluții. 
Se vor considera oportunitățile pentru consultarea publică. Un număr de angajați din poliție 
și parteneri din agențiile de aplicare a legii și alți (dacă este necesar) ar trebui implicați în 
producerea analizelor strategice. Cunoștințele și experiența lor vor îmbunătăți recomandările și 
vor duce la o decizie mai bună.

15 „Activitatea polițienească bazată pe informații operative pune accentul pe că analiza și informațiile operative 
ca fiind critice pentru un cadru obiectiv, de luare a deciziilor ce pune prioritate pe punctele fierbinți în care au 
loc crime, victime repetate, infractorii prolifici și grupuri criminale. Aceasta facilitează reducerea criminalității și 
a daunelor, perturbarea și prevenirea prin managementul strategic și tactic, mobilizarea și aplicarea legii” din 
Ratcliffe, ‘Activitatea polițienească bazată pe informații operative’ (2016), p.66.
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Conținut
Analiza strategică se va baza pe cercetare și analiza unui număr mare de surse informaționale 
interne și externe. Se va lua în considerație includerea următoarelor aspecte într-o analiză 
strategică:

 y Marcajul clasificării securității statului;
 y Detalii despre sursele de informații și metoda utilizată la compilarea raportului;
 y Un tablou general al problemelor curente în materie de activitate polițienească, luând 

în considerație prioritățile locale și naționale;
 y Amenințările cheie ale strategiei de control și problemele noi, care ar putea include:

• Performanță în raport cu obiectivele;
• Analiza nivelului criminalității sau incidenței;
• Percepția publică privind problema;
• Tendințele emergente;
•  O examinare a factorilor politici, economici, sociali, tehnologici, de mediu, 

legali, organizaționali și media (PESTELOM);
• Recomandări.

 y Prioritizarea problemelor identificate.
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Figura 1 de mai jos conține un exemplu de analiză strategică.

FIGURE 1 - EXEMPLU DE ANALIZĂ STRATEGICĂ 

Introducere

• Descrieți scopul analizei și pentru cine este produsă.  

• Descrieți cine a produs-o, sursele folosite și perioada acoperită. 

• Descrieți dacă sunt făcute recomandări și cine va primi și va lua în considerație recomandările.

Descrierea amenințărilor 

• Faceți o descriere de un paragraf, care oferă un rezumat succint al amenințării curente de nivel înalt. 
Utilizarea caracterelor aldine scoate în evidență descrierea.

Punctele cheie 

•  Includeți de la cinci la zece puncte care explică simplu punctele cheie descrise în analiză. Fiecare punct 
nu trebuie să includă mai mult de 1-2 propoziții.  

Amploarea amenințărilor 

Amploarea utilizării criminale a armelor de foc 

• Această secțiune trebuie să stabilească amploarea problemei folosind statisticile pentru a arăta, de 
exemplu:

• Numărul de infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc;

• Tipurile de infracțiuni;

• Impactul (de ex., leziuni/ fatalități)

• Volumul armelor sechestrate, inclusiv după tip; și

• Locația infracțiunilor.

• Comentariile pe marginea statisticilor ar trebui:

•  Să facă comparații cu datele istorice, schițând orice tendințe și posibile motive de 
ce;

•  Să identifice legăturile dintre date și elemente privind natura problemei (de ex., 
„creșterea fatalităților este legată de creșterea culturii de stradă...”); și    

• Să identifice unde datele ar putea fi incomplete sau ne sigure.

• Diagramele/ graficele pot comunica datele într-un mod efectiv și diviza textul.

Amploarea disponibilității și aprovizionării cu arme de foc 

•  Această secțiune va descrie volumul de arme de foc în circulație și sechestrate de agențiile de aplicare 
a legii folosind statistici pentru a arăta, de exemplu:

•  Volumul estimat de arme de foc în țară, separând de ex., armele de foc autorizate/
ilegale/militare;

• Volumul de arme sechestrate la frontieră; și

• Volumul de arme sechestrate în țară de către poliție.

• Comentariile pe marginea statisticilor vor:

• Face comparații cu datele istorice, descriind tendințele și posibilele motive de ce;
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•  Identifica legătura dintre datele și elementele naturii problemei (de ex., „creșterea 
sechestrărilor poștale este cauzată de folosirea majorată a internetului pentru a 
identifica sursa tragerilor cu gloanțe albe”); și

• Identifica unde datele ar putea fi incomplete sau nesigure.

• Diagramele/graficele pot comunica datele într-un mod efectiv și să separe textul.

Natura amenințării 

• Această secțiune va descrie și estima cine este responsabil pentru infracțiunile comise cu aplicarea 
sau folosirea armelor de foc, cum și de ce aceste crime sunt comise.

• Această secțiune va explica ce fel de arme de foc folosesc criminalii și va lua în considerație impactul 
diferitor tipuri de activități criminale. 

• Sub-secțiunile ar putea, de exemplu, să includă (dar nu se vor limita la):

• Grupurile de crimă organizată;

• Grupuri de cartier;

• Legăturile cu alte crime (de ex., jafuri, droguri, violența în familie).

Armele de foc folosite

• Această secțiune va oferi detalii despre armele de foc folosite de criminali, de exemplu:

• Arme de foc autentice (pistoale, mitraliere, puști, etc.);

• Arme de foc convertite;

• Arme de foc replici.

•  Se va face referință la preferințele/disponibilitatea, de exemplu: sunt anumite arme de foc preferate 
deoarece sunt mai ieftene și mai ușor de procurat/deoarece reprezintă simbol al statutului/deoarece 
riscul de a fi prins este mai mic? 

• Comentarii privind originea, prețurile și ușurința obținerii.

• Comentarii privind disponibilitatea munițiilor.

• Fotografiile pot fi folosite pentru a ilustra tipurile de arme de foc și pentru a diviza textul.  

Natura aprovizionării cu arme de foc 

•  Această secțiune va descrie și estima cine aprovizionează diferite tipuri de arme de foc, cum aceasta 
se face și de unde acestea provin.

• Vor fi incluse tendințele ce arată cum amenințarea se schimbă.

• Sub-secțiunile pot include:

• Statele surse pentru arme de foc (inclusiv rutele, dacă se cunosc);

• Metodele de import;

• Punctele de trecere a frontierei;

• Scurgerile de la dealerii înregistrați/armele de foc autorizate;

• Scurgerile din sistemul militar.

Recomandări 

•  Recomandările ar trebui să fie făcute doar în cazul în care analiza trebuie să fie luată în considerație de 
către o persoană/grup cu autoritatea de a fi de acord și a îndeplini recomandările. 

•  Recomandările trebuie să fie specifice și realistice spre realizare.
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4.5.2 Analize tactice 
Analizele tactice sunt folosite pentru a identifica problemele pe termen scurt ce trebuie luate 
în considerație de către unitățile responsabile pentru sarcinile tactice și coordonare. Acestea 
trebuie să fie folosite pentru a prezenta concluzii și a face recomandări privind prioritățile în 
materie de prevenire, informații operative, aplicarea și reasigurarea și activitatea polițienească 
de viitor.  

Scopul
O analiză tactică este elaborată pentru a:

 y Defini problemele și a identifica subiecții;
 y Recomanda opțiunile tactice;
 y Revizui cerințele în materie de informații operative;
 y Revizui performanța recentă și acțiunile stabilite în cadrul ședințelor anterioare;
 y Identifica modelele și tendințele emergente.

Colectarea și analiza informațiilor pentru analiză trebuie să fie continuă și va include profiluri ale 
problemelor, subiecților, tendințe și evoluții. Producerea unei analize tactice trebuie să implice 
un număr de angajați și parteneri a căror cunoștințe și experiență vor îmbunătăți recomandările 
și vor duce la decizii  mai  bune.

Conținut
Analizele tactice nu se vor limita la informația poliției despre activitatea criminală și criminali. 
Ele se vor baza pe cercetarea și analiza unui spectru mare de surse de informații, inclusiv 
cartografierea grupurilor de crimă organizată (CGCO) și informațiile externe. Următoarele 
urmează a fi luate în considerație pentru a fi incluse în analiza tactică:

 y Marcajul clasificării securității statului;
 y Detalii despre sursele de informații și metoda utilizată la compilarea raportului;
 y Prezentarea generală a tabloului criminalității și incidentelor de la ultima sarcină 

tactică și grup de coordonare;
 y Predicții și probleme emergente pentru următoarea perioadă de raportare;
 y Progresul și performanța în baza priorităților curente;
 y Datele de planificare cheie;
 y Recomandări privind activitatea de prevenire, informații operative, aplicare și 

reasigurare. 

4.5.3 Profilurile subiecților
Profilurile subiecților sunt de obicei comandate de grupul tactic de stabilire a sarcinilor și 
coordonare pentru a oferi un raport detaliat despre subiect sau victimă. Fiecare profil are un 
proprietar desemnat și este suplinit și actualizat până când subiectul este reținut sau protejat. 
Profilurile subiecților mai pot fi solicitate de un ofițer superior de investigație pentru a asista 
în cadrul investigației într-o infracțiune gravă sau majoră, sau de un manager a unității de 
informații operative pentru a ajuta la cercetare.



17

ÎNDRUMĂRI PENTRU CREAREA PUNCTULUI 
FOCAL PRIVIND ARMELE DE FOC

Scopul
Profilul subiectului este creat pentru a:

 y Asista la stabilirea priorităților subiecților ce trebuie investigați;

 y Identifica lacunele în informațiile operative;

 y Sublinia oportunitățile de prevenire, informații operative, aplicare și reasigurare;

 y Oferi justificare pentru acțiuni.

Profilurile subiecților trebuie stocate centralizat pentru ca informațiile să fie extrase în caz de 
necesitate.

Conținut
Profilul subiectului se va baza pe cercetarea subiectului și pe analiza unui număr mare de 
surse de informații (atât deschise, cât și închise), inclusiv Cartografierea Grupurilor de Crimă 
Organizată (CGCO), precum și informațiile externe. Acesta trebuie să aibă marcajul clasificării 
securității guvernamentale corespunzătoare și va conține următoarele categorii:

 y Rezumatul și autorizarea – conținutul poate include:

• Data și controlul versiunii;

• Motive sau justificarea pentru țintirea subiectului.

 y Fișa personală - conținutul poate include următoarele:

• Familia și relațiile;

• Stilul de viață și obiceiurile;

• Detalii despre angajarea în câmpul muncii;

• Cazierul judiciar;

• Profilul financiar;

• Legătura cu datele CGCO.

 y Analiza profilului subiectului – conținutul poate:

•  Oferi informații în baza analizei pentru a elabora recomandări privind prevenirea, 
informațiile operative, aplicarea și reasigurarea;

•  Prezice atât activitatea criminală a suspectului, cât și/sau impactul sau 
vulnerabilitatea victimei;

• Sublinia noile surse potențiale de informații despre subiect;

• Analiza amenințării impuse sau riscul pentru subiect.

 y Conținutul poate include planuri de prevenire, colectare a informațiilor operative, 
aplicare și reasigurare.

 y Conținutul poate include o analiză a riscurilor care identifică efectul unui șir de factori 
de impact și sugerează acțiuni de contracarare și minimizare a acestora.

4.5.4 Profilul problemei
Profilul problemei este de obicei solicitat de Grupul de stabilire a sarcinilor și coordonare (GSC) 
pentru a oferi o înțelegere mai bună a crimelor noi sau seriile de incidente, locațiile prioritare 
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sau alte probleme de risc înalt identificate.16 GSC solicită elaborarea profilurilor problemelor 
și alocă responsabili specifici pentru acestea. Profilurile problemelor mai pot fi solicitate de un 
manager de informații operative pentru a ajuta la cercetare.

Scopul
Un profil al problemei este creat să:

 y Ofere detalii privind tendințele criminale sau despre punctele fierbinți ce necesită o 
analiză mai mare decât poate fi oferită în analiza tactică;

 y Ofere un vehicul pentru utilizarea uneia sau mai multor tehnici analitice la o problemă;

 y Asiste la identificarea și selectarea subiectului (suspecți sau victime);

 y Asiste la stabilirea priorităților; a problemelor specifice ce prezintă un risc;

 y Identifice lacunele de informații operative;

 y Scoată în evidență oportunitățile de prevenire, informații operative, aplicare și 
reasigurare;

 y Ofere justificare pentru acțiuni.

Profilul problemei trebuie să fie curent și relevant. Acesta trebuie să fie suplinit și actualizat până 
când problema este rezolvată, după care depozitat pentru a fi reutilizat, în caz de necesitate.

Conținut
Profilul variază în conformitate cu natura și semnificația problemei. Acesta se va baza pe cercetarea 
și analiza unui număr mare de surse informaționale, inclusiv CGCO și informațiile externe. Acesta 
trebuie să aibă marcajul clasificării securității statului și să conțină următoarele categorii:

 y Rezumat și autorizare – conținutul poate include:

• Data și controlul versiunii;

• Justificarea pentru țintire, inclusiv testele de proporționalitate și necesitate;

• Motive sau justificarea pentru subiectul țintit.

 y Analiza profilului problemei – conținutul poate include:

• Răspuns: cine? ce? când? unde? de ce? cum?;

• Asistență la prioritizarea problemelor;

•  Oferirea informațiilor în baza analizei, elaborarea recomandărilor de prevenire, 
colectare a informațiilor operative, aplicare și reasigurare;

• Prezicerea evoluției sau modelul problemei;

• Scoaterea în evidență a surselor potențial noi de informații;

• Analiza oricăror amenințări sau riscuri pe care le poate prezenta problema;

• Identificarea dacă problema apare la trecerea frontierei.

16 Grupul de stabilire a sarcinilor și coordonare (GSC) este un concept al activității polițienești pe bază de informații 
operative. Procesul de stabilire a sarcinilor și coordonare oferă managerilor un mecanism de luare a deciziilor la 
nivele strategic și tactic. Conducerea pro-activă este esențială în acest proces. Pentru a permite managerilor să 
stabilească prioritățile de mobilizare a resurselor, deciziile se vor baza pe o înțelegere aprofundată a problemelor. 
Forțele ar trebui să aibă un sistem pentru înregistrarea tuturor deciziilor GSC, planurile operaționale și rezultatele. 
GSC poate fi implementat la nivel strategic, operațional și tactic.

https://www.app.college.police.uk/app-content/intelligence-management/governance/#strategic-tasking-and-coordination
https://www.app.college.police.uk/app-content/intelligence-management/governance/#tactical-tasking-and-coordination
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4.6 Volumul de lucru al PFAF

Pentru o prezentare mai bună a funcționării unui PFAF, această secțiune va prezenta succint 
volumul său de lucru în cazul unui eveniment individual legat de arme de foc. Acesta prezintă diferite 
procese de lucru și secvențe în care sunt angajate în mod normal. Acest proces a fost simplificat 
pentru a face activitatea unui PFAF mai ușor de înțeles; în viața reală, volumul de lucru al unui PFAF 
nu este chiar atât de mic (volumul de lucru este prezentat în Figura 3 de mai jos).

1. Un eveniment inițial cu armă de foc …
PFAF este informat imediat despre un incident produs cu o armă de foc prin e-mail;

2. …duce la un raport rapid (flash)
Evenimentul inițial cu arma de foc (de exemplu, recuperarea unei arme de foc, cartușului, 
glonțului, munițiilor sau explozibilului) duce la generarea unui raport rapid de către ofițerul de 
poliție, care conduce investigația sau responsabilul de locul crimei, la nivel local. Atunci când 
o armă este recuperată, raportul rapid va fi suplinit cu două fotografii (din partea stângă și 
dreaptă a armei) pentru a identifica în mod clar arma și/sau numărul de serie (când este prezent 
și nu este alterat).

3. La primirea raportului, PFAF…
 y Va verifica identificarea armelor;

 y Începe trasarea armei/munițiilor/explozibilelor confiscate. PFAF determină dacă 
arma este:

�  Deținută legal (în baza de date de înregistrare) sau raportată pierdută sau furată; sau

�  Ilegal (dacă nu sunt date despre acestea în baza de date de înregistrare sau baza de 
date de import).

Dacă este ilegală, PFAF va…

�  …expedia o solicitare laboratorului de balistică pentru o examinare ulterioară a ar-
mei. Laboratorul va examina caracteristicile balistice ale armei și va verifica dacă arma 
sau glonțul/cartușul este legat de vreun caz (de exemplu, dacă a fost tras vreun glonț 
din aceiași armă în alt caz). Dacă trasarea locală nu descoperă originea armei de foc 
confiscată, PFAF va…

�  … încerca s-o traseze la nivel internațional. De exemplu, aceasta poate fi făcut folos-
ind baza de date iArms a Interpolului. Alternativ, PFAF poate folosi baza de date a insta-
lațiilor de testare pentru a verifica marcajul CIP, aborda producătorul sau partenerului 
său în țara de origine.

�  Odată ce a fost stabilită originea armei de foc/munițiilor/explozibililor sechestrate 
(PFAF are 72 de ore să efectueze trasarea domestică și opt zile pentru trasarea inter-
națională), PFAF va elabora un raport ad hoc privind informațiile operative pentru 
a susține investigația. Dacă PFAF obține ulterior informații adiționale, acestea vor fi 
utilizate în investigație mai târziu. Dacă procurorul sau investigatorul nu face referință 
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RAPORT I SHPEJTË / HITAN IZVEŠTAJ / FLASH REPORT
Lloji I incidentit 
Vrsta incidenta 
Type of incident

Nr. i rastit # 
Br. Slučaja # 
Case no. #

Etnikisht I motivuar 
Etnički motivisano 
Etnicaly motivated

Po 
Da 
Yes

Jo 
Ne 
No

E pa njohur 
Nepoznato 
Unknown

Data e incidentit 
Datum incidenta 
Date of incident

Koha: 
Vreme 
Time

Koordinatat në hartë 
Koordinate na mapi 
Grid. Ref.

Vendi I incidentit 
Mesto incidenta 
Incident location

Etniciteti i rajonit 
Etnička propadnost oblasti 
Ethnicity of area

Stacioni/Njësiti 
Stanica/Jedinica  
Station/Unit

Telefoni 
Telefon 
Phone

Komandanti I Stacionit/
Njësitit 
Komandir Stanice/Jedinice 
Stn/Unit Commander

Telefoni 
Telefon 
Phone

Polici që i është përgjigjur 
rastit 
Policajac koji se bavio  
slučajem 
Responding Officer

Nr KI # 
Br. ID # 
ID #

Ndërrimi 
Smena 
Shift

Polici hetues 
Policajac koji vodi istragu 
Investigating Officer

Nr KI # 
Br. ID # 
ID #

Data e raportimit 
Datum podnošenja izveštaja 
Date of report

Koha: 
Vreme 
Time

Dërguar nga 
Poslato 
Sent by

A është përdorur arma 
Upotrebljeno oružje 
Weapon used

Po         Jo 
Da         Ne
Yes       No

Lloji 
Vrsta 
Type

I e Dyshimti 
Osumnjičeni 
Suspect

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I arrestuar Po/Jo 
Uhapšen Da/Ne 
Arrested Y/N

1 01.02.1995. M Shqiptar 
/Kosovar

Bardhosh 
Prishtinë PO

Viktima 
Žrtva 
Victims

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I lënduar Po/Jo 
Povređen Da/Ne 
Injured Y/N

1 /

Dëshmitari 
(Ankuesi) 
Svedok  
(Žalioc) 
Witnes 
(Compainant)

D. e 
Lindjes 
D. Rođ. 
DOB

Gjinia 
Pol 
Sex

Kombësia 
Etnička  
pripadnost 
Etnicity

Vendbanimi 
Mesto boravka 
Current address

I lënduar Po/Jo 
Povređen Da/Ne 
Injured Y/N

1

Përshkrimi i shkurtë i incidentit / Kratak opis incidenta / Short description of incident / .

FIGURA 2 - MODEL DE RAPORT RAPID GENERAT DE PFAF ÎN KOSOVO



21

ÎNDRUMĂRI PENTRU CREAREA PUNCTULUI 
FOCAL PRIVIND ARMELE DE FOC

EVENIMENT FĂRĂ
ARMĂ DE FOC

EVENIMENT CU
ARMĂ DE FOC

BAZA DE DATE
A POLIȚIEI

ARMĂ DE FOC/
MUNIȚIE RECUPERATĂ 

LABORATOR
CRIMINALISTIC

EXAMINARE

PFAF

PRODUS

RAPORTUL DE
URMĂRIRE/TRACING

RAPORT  RAPID (FLASH)

RAPORTUL
EXPERTULUI

LEGIST
RAPORTUL

PFAF

FIGURA 3 – VOLUMUL DE LUCRU AL UNUI PFAF
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inversă la PFAF, rolul său într-un caz individual particular este finalizat. Totuși, dacă 
procurorii sau investigatorii solicită răspunsuri la mai multe întrebări de la PFAF …

�  …PFAF va fi rugat să participe ulterior în investigații. Acesta va fi rugat să analizeze 
datele din raport, care ar putea influența cursul investigației (de exemplu, angajații 
PFAF ar putea să roage procurorul să amâne urmărirea penală ca să poată stabili legă-
turile cu alte infracțiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc).

4. Adițional la rapoartele ad hoc, PFAF va produce și rapoarte periodice. 
Frecvența rapoartelor PFAF va depinde de procedurile de operare standard, dar ar putea, de 
exemplu, să mai prezinte și „rapoarte mai desfășurate” (ca de exemplu, analize strategice 
sau rapoarte ce au scopul să elaboreze recomandări de combatere și prevenire a criminalității 
legate de armele de foc).

5. INSTRUIRE PENTRU ANGAJAȚII PFAF

5.1 Rezumat
Această secțiune include o descriere succintă a instruirii necesare pentru viitorii angajați ai 
PFAF, inclusiv: instruire de bază pentru analiști, instruire avansată privind informațiile operative 
balistice, instruire în analiza informației operative de bază, analiza lacunelor în informațiile 
operative și planurile de colectare, analiza riscurilor și amenințărilor și analiza de gen.

5.2 Mai detaliat
Angajații PFAF și partenerii săi trebui probabil instruiți în abilități și cunoștințe particulare 
pentru a-și putea îndeplini corespunzător funcțiile sale. Instruirea va fi oferită angajaților dintr-
un șir de discipline relevante de la fiecare beneficiar, inclusiv analiști, specialiști în domeniul 
informației operative, investigatori, experți în balistică și reprezentanți ai agențiilor de frontieră.

Instruirea va fi descrisă într-un plan de instruire, care va include următoarele șase module:

5.2.1  Informații operative balistice avansate și managementul și controlul ar-
melor de foc.

Aceasta include instruirea pentru completarea următoarelor produse standard de informații 
operative:

 y Clasificarea & evaluarea rapoartelor privind informațiile operative;
 y Cerințe față de informațiile operative;
 y Analiza lacunelor informațiilor operative;
 y Planul de colectare a informațiilor operative;
 y Analiza riscurilor și a amenințărilor;
 y Analiza strategică;
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 y Analiza tactică;
 y Profilul problemei; și
 y Profilul subiecților.

Pe parcursul instruirii, participanții vor primi modele, matrice și exemple de documente pentru 
a-i asista la producerea documentelor principale. Participanții vor efectua exerciții pentru 
finalizarea produselor de informații operative ce se concentrează pe problemele legate de 
armele de foc în jurisdicțiile proprii. Acest proces le va permite să consolideze cerințele față 
de informațiile operative în timp real, analiza lacunelor și planurile de colectare care ar putea fi 
elaborate și aplicate la locul lor de muncă.

5.2.2  Analiza informațiilor operative principale include:
 y Gândirea critică și creativă a criminaliștilor;
 y Abilități de dezvoltare a inferenței;
 y Produse de informații operative cheie, cum ar fi profiluri ale problemelor, analize 

operaționale și analize strategice;
 y Tehnici analitice; și
 y Protocoale de stabilire a teoriilor și desenarea diagramelor.

5.2.3  Elementele esențialele cheie, importul și analiza pentru analiști.
Produsele de informații operative analizate în modulul 1 vor fi incluse în acest modul, care 
include instruirea de bază pentru analiști.

5.2.4  Cercetarea informațiilor operative principale (inclusiv analiza lacunelor și 
planurile de colectare) pentru cercetători.

Participanții vor fi instruiți în:

 y Înțelegerea problemelor critice, proceselor și procedurilor necesare pentru a elabora 
și crea un PFAF;

 y Stabilirea cerințelor față de informațiile operative și aplicarea unei structuri și 
metodologii recunoscute în acest proces;

 y Completarea unei analize a lacunelor în informațiile operative și aplicarea unei 
structuri și metodologii recunoscute în acest proces;

 y Elaborarea unul plan de colectare a informațiilor operative și aplicarea unei structuri 
și metodologii recunoscute în acest proces; și

 y Elaborarea unei analize privind informațiile operative strategice și tactice bine 
structurate și raționale.

Participanții vor primi formulare și matrice ca exemplu pentru utilizarea activă, iar aceste 
matrice vor fi aplicate la probleme legate de armele de foc în timp real în jurisdicțiile proprii. 
Acest proces este intenționat să susțină participanții la elaborarea documentelor și produselor 
de informații operative care ar putea fi de o relevanță operațională imediată și ar aduce beneficii 
la locul de muncă.
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5.2.5 Managementul și controlul armelor de foc.
Acest curs oferă instruire specifică și identificarea și stabilirea categoriilor de arme de foc și 
muniții.

5.2.6  Analize ale riscurilor/amenințărilor și analize strategice privind folosirea 
criminală și traficul armelor de foc.

Acest curs se referă la dezvoltarea amenințărilor și riscurilor, precum și nivelele lor de impact.

6. CONCLUZII, PROVOCĂRI ȘI RECOMANDĂRI

Această secțiune conține concluzii, provocări și recomandări.

6.1 Concluzii
Fiecare jurisdicție din Balcanii de Vest s-a angajat să creeze un PFAF cu asistența SEESAC prin 
adoptarea Foii de parcurs. Mai mult, Uniunea Europeană a oferit mandat SEESAC să sprijine 
crearea PFAF în Europa de Sud-Est și de Est. Deși îndeplinirea acestor angajamente legale și 
politice este un reper important pe calea aderării la UE, acest document a mai arătat că mai 
există și alte beneficii importante ale creării PFAF:

PFAF va asista poliția la nivel local în implementarea activităților polițienești 
bazate pe informații operative în domeniul infracțiunilor comise cu aplicarea sau 
folosirea armelor de foc. 

Deoarece armele sunt o problemă orizontală în diverse domenii criminale, un 
PFAF poate oferi idei despre grupurile de crimă organizată și poate soluționa o 
multitudine de cazuri.

PFAF are o viziune holistică asupra infracțiunilor comise cu aplicarea sau folosirea 
armelor de foc – ca parte a unui tablou mai mare a activității criminale decât de la 
caz-la-caz. Aceasta, în schimb permite autorităților de aplicare a legii să adopte 
o atitudine preventivă (și nu reactivă) și să distribuie mai bine resursele.

PFAF are o rată cost-beneficiu pozitivă. Și anume, în comparație cu avantajul 
semnificativ al PFAF, agențiile de aplicare a legii nu necesită resurse umane sau 
materiale semnificative pentru a crea și a gestiona PFAF.
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6.2 Provocări

Ca și alte mecanisme care pun în aplicare activitatea polițienească în baza informațiilor 
operative, eficacitatea PFAF este dependentă, în parte de motivarea individuală a 
ofițerilor și dorința lor de a raporta la timp (de oarece, PFAF nu-și poate îndeplini 
funcția sa analitică fără datele conținute în rapoarte).

Un PFAF operațional necesită o cooperare și coordonare semnificativă între procurori 
și investigatori, în particular când vine vorba de schimbul de informații operative.

Directiva Uniunii Europene privind protecția datelor în materie de aplicare a legii conferă 
cetățenilor dreptul fundamental la protecția datelor, ori de câte ori datele cu caracter 
personal sunt folosite de autoritățile de aplicare a legii penale în scopul aplicării legii.17  
Prin natura activității sale, PFAF va gestiona datele cu caracter personal protejate de 
această Directivă și ar putea întâmpina dificultăți la implementarea prevederilor sale 
ce necesită păstrarea datelor într-o formă ce „permite identificarea individului atât cât 
este necesar în scopul procesării” și să asigure că datele „sunt securizate într-un mod 
corespunzător”.18 

6.3 Recomandări

Fiecare jurisdicție din Europa de Sud-Est care dorește să creeze un PFAF funcțional 
trebuie să asigure că acestea întrunesc următoarele elemente cruciale: (i) resurse 
umane și materiale adecvate; (ii) un mandat clar ce decurge din angajamentele solide 
legale și/sau de politici; și (iii) procesele bine dezvoltate descrise în secțiunea 4.6 a 
acestui document, care ar asigura că toate probele balistice recuperate sunt transmise 
spre examinarea balistică cât de repede posibil. 

Agențiile de aplicare a legii ce creează PFAF (și după creare -  PFAF) vor desfășura 
activități de informare. Acestea vor fi adresate procurorilor, investigatorilor și altor 
părți interesate pentru a asigura că ei cunosc scopul PFAF, dependența PFAF de 
cooperarea lor și ce beneficii acesta aduce. 

PFAF nu va fi considerat folositor doar pentru soluționarea „cazurilor cu arme” în sensul 
restrâns al definiției. Mai degrabă, din cauza omniprezenței armelor în diferite domenii, 
PFAF va fi integrat în grupurile operative formate din ofițeri care investighează crimele 
asociate unui domeniu vast de subiecte, cum ar fi droguri, arme, crime economice, etc. 

17 Directiva 2016/680 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, OJ L 119, 4.5.2016, p. 89–131.

18 Ibid, art.1.
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