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Abrevieri și  
acronime

ADN  Acid dezoxiribonucleic 

AMIS  Sistemul de management al informației privind armele  

CCR  Consiliul de cooperare regională 

EUSAC  Suport din partea UE pentru Activitățile SEESAC de Dezarmare și  
  Control al Armelor în Europa de Sud Est 

IBIN   Rețeaua INTERPOL de informații balistice 

PESTELOM Politic, economic, social, tehnologic, de mediu, legal, organizațional și  
  mass media 

PNUD  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

SALW  Arme de calibru mic și armament ușor 

SEEFEN   Rețeaua experților în arme de foc din Europa de Sud Est  
  și de Est 

SEESAC  Centru de schimb de informații din Europa de Sud Est și de Est pentru  
  controlul armelor de calibru mic și a armamentului ușor 

SQL  Limbaj de interogare structurat 

TI  Tehnologie informațională 

TIC   Tehnologii ale informației și comunicațiilor 

UE  Uniunea Europeană 
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Despre acest  
raport sumar 

Prezentul raport sumar este o versiune compilată a raportului final. Acesta este aranjat în 
același mod ca și raportul final,  pentru a permite cititorului să facă referire la secțiunea 
potrivită pentru detalii suplimentare. Prezentul raport sumar are referințe limitate. Acesta 
este conceput pentru a oferi cititorilor o perspectivă a aspectelor cheie ale studiului de 
fezabilitate, constatărilor și recomandărilor acestuia. 

Prezentare generală  
și context

Centrul de schimb de informații din Europa de Sud Est și de Est pentru controlul armelor 
de calibru mic și a armamentului ușor (SEESAC) este o inițiativă comună între Consiliul de 
Cooperare Regională (CCR) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). SEE-
SAC a fost lansat la 8 mai 2002 ca branșă executivă a Planului regional de implementare 
privind combaterea proliferării armelor de calibru mic și a armamentului ușor (SALW). La 
baza sa, Planul regional de implementare urmărește să sporească cooperarea regională în 
acest domeniu, asigurînd diseminarea informației, precum și stabilind standardele locale 
orientate spre formularea și implementarea directă a proiectelor. Planul prevede suportul 
SEESAC continuu pentru programele naționale de control ale SALW. 
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Scopul și domeniul  
de aplicare 

Scopul proiectului a fost să asigure o analiză normativă, instituțională și tehnică sub forma 
unui Studiu de fezabilitate privind posibilitățile de conectare a sistemelor de evidență a 
armelor de calibru mic și a armamentului ușor în Europa de Sud Est, în special: Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Kosovo*, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, și Fosta Repu-
blică Iugoslavă a Macedoniei. Împreună, aceștia sunt numiți „beneficiari ai proiectului”. 
Registrele respective sunt acele registre care se folosesc în scopuri de asigurare a supre-
mației legii. Nota explicativă a SEESAC privind acest proiect specifică că studiul va oferi re-
comandări și acțiuni preliminare. Acestea sunt specificate în „foaia de parcurs” și rezumatul 
recomandărilor de mai jos. 

În acest studiu termenul „Arme de calibru mic și armament ușor” a fost utilizat în 
conformitate cu Raportul Colegiului experților guvernamentali privind armele de calibru 
mic1 pentru Adunarea Generală a ONU și Instrumentul Internațional de Urmărire2.  Cu toa-
te acestea, există aspecte aferente ale legislației corespunzătoare a beneficiarilor proiec-
tului, care contribuie cu subiecte adiționale. Acestea sunt specificate în raportul final. 

În scopul prezentei cercetări, termenul „Sisteme de înregistrare a SALW” se referă la toate 
registrele SALW disponibile, ale fiecărui beneficiar al proiectului, care ar acoperi aspec-
te precum ar fi cele înregistrate legal, drept pierdute sau furate, urmărite și importate/
exportate. Termenul nu include registrele SALW prevăzut în scopuri militar și de asigurare 
a ordinii de drept. „Colectarea și analiza informațiilor” și „conectarea” se referă la explorarea 
oportunităților pentru schimbul de date facilitat între aceste registre. 

În raport cu contextul, se menționează că șase beneficiari ai proiectului sunt indicați de 
către Consiliul European drept candidate sau potențiale candidate în calitate de membru 
a Uniunii Europene3.  Respectiv, această cercetare a utilizat cerințele și practicile relevante 
ale UE în scopuri comparative.

1 Raportul Colegiului experților guvernamentali cu privire la armele de calibru 
mic. Adunarea Generală a ONU. 27 august 1997. http://www.un.org/depts/
ddar/Firstcom/SGreport52/a52298.html

2 Instrumentul internațional pentru a permite statelor să identifice și să traseze, 
într-o manieră oportună și de încredere, arme de calibru mic și armament ușor 
ilicit, adoptat de Adunarea Generală a ONU la 8 decembrie 2005. 

3 http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_
en.htm

* Referințele la Kosovo vor fi interpretate în contextul Rezoluției Consiliului de 
Securitate nr. 1244 (1999).
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Deși amendamentul4 la Directiva UE privind armele de foc5 recomandă ca armele de foc 
să fie clasificate în partea II a Anexei I, iar raportul din partea Comisiei Europene, în adresa 
Parlamentului European și a Consiliului, cu referire la implementarea Directivei cu privire 
la armele de foc6 recomandă ca Directiva să clasifice armele de foc în patru categorii, în 
acest raport, în vederea consecvenței și minimizării riscului confuziei, în raport se folos-
ește termenul „categorisire” mai curînd decât „clasificare” atunci când se face referire la 
definirea armelor de foc în raport cu Directiva. 

Studiul a examinat:

1) Parametrii setului de date colectat și utilizat de beneficiari 
2) Compatibilitatea seturilor de date înregistrate și utilizate 
3) Nivelul detaliilor incluse de seturile de date comparativ cu nivelul detaliilor  
 în Uniunea Europeană 

Adițional cercetării documentare și online, echipa proiectului a efectuat vizite la fiecare din 
beneficiarii proiectului. În cazul Bosniei și Herțegovinei acestea au inclus vizite în toate cele 
10 cantoane ale Federației Bosniei și Herțegovinei, Republicii Srpska, și regiunea Brčko.

4 Directiva 2008/51/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 
pentru modificarea Directivei Consiliului 91/477/EEC cu privire la controlul 
achiziției și posesiunii armamentelor. Parlamentul European. 

5 Directiva Consiliului din 18 iunie 1991 cu privire la controlul achiziției și posesi-
unii armamentelor (91/477/EEC). Consiliul European. Bruxelles.

6 Raportul Comisiei pentru Parlamentul European și Consiliu, implementarea Di-
rectivei Consiliului 91/477/EEC, din 18 iunie 1991, cu privire la achiziția și pose-
siunea armamentelor. Comisia Europeană, 15 decembrie 2000. Bruxelles. 
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Constatările  
studiului 

Deși fiecare beneficiar controlează un număr de arme aflate în posesia populației civile, 
accentul Directivei Europene privind armele de foc este mai îngust. Termenul „armă de 
foc” este definit în Directiva modificată și este utilizat în acest context în prezentul. 

Fiecare beneficiar dispune de un șir de registre care includ posesia armelor de foc de către 
populația civilă, armele de foc (și alte materiale balistice) intrând în posesia poliției de la lo-
curile de comitere a infracțiunilor sau ca urmare a operațiunilor poliției și activităților de con-
trol a frontierei. Mai jos se prezintă un tabel sumar pentru fiecare beneficiar în ceea ce ține 
de clasificarea armelor de foc și a seturilor de date cu caracter personal/privind armele de 
foc, precum și alte aspecte, care vor permite urmărirea și conectarea eficientă a registrelor. 

În scopul comparării, UE folosește un set minim de date pentru persoane fizice și arme de 
foc, care este reflectat în conținutul pașaportului Uniunii Europene pentru arme de foc. 
Acestea sunt:

Persoană fizică 

•	 Nume și prenume
•	 Data și locul de naștere 
•	 Naționalitatea
•	 Adresa 
•	 O fotografie ce se utilizează împreună cu semnătură 

Arma de foc 

•	 Tipul
•	 Marca/modelul
•	 Calibrul
•	 Numărul de serie 
•	 Categoria conform Directivei (în comparație cu prevederile legii unui stat membru).
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Directiva a prevăzut categorisirea drept un minim. Statele membre ale UE pot să utilizeze 
măsuri mai stricte de control, dacă consideră necesar. Astfel de măsuri mai stricte de con-
trol includ plasarea armei de foc într-o categorie mai înaltă de control. Anume din acest 
considerent setul standard de date se referă la categoria (originală) conform Directivei. În 
tabelele de mai jos se specifică dacă beneficiarul a adoptat seturile de date privind per-
soanele fizice/armele de foc și categorisirea Directivei drept un minim. Dacă beneficiarul a 
adoptat niște măsuri mai stricte de control, atunci acest lucru nu este arătat aici și va trebui 
consultat raportul final. Tabelele mai arată dacă beneficiarul a utilizat definițiile „părții” și a 
unui „component esențial” în conformitate cu Directiva. 

Pentru a asista urmărirea, Directiva modificată a UE specifică că marcajul la producere sau 
la punerea pe piață trebuie fie să utilizeze un marcaj în conformitate cu acordul internați-
onal privind recunoașterea reciprocă a marcajelor de identificare7 sau oricare alte marcaje 
alternative unice cu un cod numeric sau alfanumeric, astfel încât să se permită identi-
ficarea rapidă. Standardul Națiunilor Unite privind controlul internațional al armelor de 
calibru mic8 indică faptul că armele de calibru mic trebuie marcate la producere și import 
(cel puțin) prin folosirea codul (ISO) 3166 partea 1 al Organizației Internaționale pentru 
Standardizare  și fiind totodată, o cerință a 258/2012 pentru implementarea Articolului 10 
al protocolului Națiunilor Unite cu privire la armele de foc. Tabelele, astfel, indică dacă be-
neficiarul aplică marcajele care întrunesc prevederile Directivei în Articolul 4 (cu aplicarea 
codului ISO 3166 partea 1, care este suficientă).

Directiva modificată (Articolul 4) necesită evidență computerizată (deși nu neapărat 
centralizată), care ar conține numele și adresa furnizorului și proprietarului armei de foc, 
împreună cu setul de date standard privind arma de foc, susmenționat, pentru cel puțin 
douăzeci de ani. Cerințe similare sunt înaintate și comercianților.

În Articolul 4b este o cauză care stabilește controalele aspra brokerilor. În tabele se indică 
dacă beneficiarul înregistrează brokerii sau necesită  licența sau autorizația pentru activi-
tatea de brokeraj. 

Celelalte coloane specifică dacă beneficiarul a adoptat cerințele Directivei cu referire la 
vârsta minimă, scopul și minimizarea pericolului pentru sine și siguranța publică (Articolul 
5 al Directivei modificate) și controale comensurabile asupra muniției (Articolul 10).  

Directiva modificată (în Anexa I) include anumite prevederi în privința dezactivării armelor 
de foc. Acestea includ inoperabilitatea și incapacitatea de înlăturare, înlocuire sau alte 
modificări ale tuturor componentelor esențiale pentru restabilirea operabilității acestora. 
Prevederile mai impun și o inspecție independentă a lucrului efectuat, marcajul și elibe-
rarea certificatului de conformitate. UE a publicat, relativ recent, standardele minime (nu-
mite „instrucțiuni comune”) pentru dezactivarea permanentă a armelor de foc.9 Deoarece 

7 Convenția pentru recunoașterea reciprocă a marcajelor de identificare aplicate 
pe armele de calibru mic (cu regulamente și anexe). Semnată la Bruxelles la 1 
iulie 1969. 

8 Standardul internațional privind controlul armelor de foc de calibru mic ISACS 
05.30. Marcarea și ținerea evidenței. 27 august 2012. Organizația Națiunilor 
Unite. 

9  Implementarea regulamentului (EU) 2015/2403 din 15 decembrie 2015 de 
către Comisie. Comisia Europeană, Bruxelles.



RAPORT SUMAR 

13

aceasta este unica excepție identificată privind înregistrarea armelor de foc, este impor-
tant de a avea încredere că beneficiarii aplică această cerință, astfel încât registrele să in-
cludă toate armele de foc care trebuie să fie incluse. 

Această comparație permite o mai bună înțelegere a lucrului în teren, care trebuie să folo-
sească seturile comune de date în orice conectare între registre. 
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Tabele

Cheie 

Conforme, corespunde 
cerințelor minime În curs de elaborare Nu se aplică 
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Albania

 

Subiect al conformității cu  
Directiva UE privind armele de foc Albania

Categorisirea Directivei UE AF 

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul 

(Marcajul ISACS 05:30 NU) Marchează „AL” și anul de import

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea AMIS (LINUX)

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Deține prevederi – nealiniate deo-
camdată la liniile directorii comune 
ale UE.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc 
Arată categoria local C5 pentru 
Categoria D1 a Directivei 

Registre adiționale 

Urmărirea registrului 
Baza de date criminalistică/de 
trasare ARSENAL (LINUX) – nu este 
conectată la altele.

Registrul de import/export 
Baza de date vamală – nu este 
conectată la AMIS sau Arsenal

Proceduri 

Tragerea focului de încercare În prezent doar pentru Categoria B.

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Bosnia și Herțegovina 

(Prezentul tabel oferă doar o privire generală de nivel superior.  
Detaliile pentru Federație, entități și cantoane se conțin în raportul final).

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc Bosnia și Herțegovina 

Categorisirea Directivei UE AF 
Urmează categorisirea ABCD cu 
diferențe în detalii între entități și 
cantoane.

Articolul 1   Noțiunea armelor de foc 

Articolul 1   Noțiunea părții 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul 
Există prevederi legale, însă 
actualmente se aplică doar SALW 
produse, nu celor importate.

(Marcajul ISACS 05:30 ONU)

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea 
Include ORACLE, LINUX, Windows 
(vezi raportul final pentru detalii).

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Există prevederi de recunoaștere – 
deocamdată nealiniate la UE.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc Nu arată Categoria Directivei.

Registre adiționale 

Trasarea registrului Câteva registre neconectate. 

Registrul de import/export Neconectat.

Proceduri 

Tragerea focului de încercare 
Există prevederi legale, deși, deo-
camdată neaplicate pe deplin. 

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Kosovo

 

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc Kosovo

Categorisirea Directivei UE AF 
Deosebirile de la Directivă privind 
armamentul pneumatic nu afecte-
ază conformitatea.

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul Marchează „RKS” și anul de import.

(Marcajul ISACS 05:30 ONU)

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea 
SACONS (Inc. CARTWIN PRO). 
(SQL).

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Există prevederi – deocamdată 
nealiniate cu UE – în progres.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc 

Registre adiționale 

Trasarea registrului BERT & IBIS.

Registrul de import/export 

Proceduri 

Tragerea focului de încercare 
Se confruntă cu provocări privind 
prelucrarea volumelor 

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Moldova

 

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc Moldova

Categorisirea Directivei UE AF 

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții Nu se aliniază deocamdată cu 
formularea exactă.

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul Există prevederi, dar nu sunt deo-
camdată aplicate.

(Marcajul ISACS 05:30 ONU)

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea Registrul de Stat al Armelor (ORA-
CLE 11E, Solaris 10).

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Există prevederi – deocamdată 
nealiniate cu UE.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc Nu include Categoria Directivei.

Registre adiționale 

Trasarea registrului Registrul criminalistic balistic – 
neconectat deocamdată.

Registrul de import/export Neconectat.

Proceduri 

Tragerea focului de încercare Neconectat.

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Montenegro

 

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc Muntenegru

Categorisirea Directivei UE AF 

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul 
Prevederea există. Se marchează 
SALW produse, nu și cele impor-
tate.

(Marcajul ISACS 05:30 ONU)

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea (ORACLE).

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Există prevederi – nealiniate cu UE 
deocamdată.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc 

Registre adiționale 

Trasarea registrului Neconectate (ORACLE).

Registrul de import/export Neconectate (ORACLE).

Proceduri 

Tragerea focului de încercare Există prevederi.

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Serbia

 

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc Serbia

Categorisirea Directivei UE AF 
Aplică categorisirea ABCD, însă nu 
aliniază pe deplin categoria A (nu 
se includ munițiile relevante). 

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții 
Nu include „amortizorul de zgo-
mot” aici, dar îl atribuie categoriei 
A. 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul 
Prevederea există. Marchează 
SALW produse local, nu și cele 
importate.

(Marcajul ISACS 05:30 ONU) Va marca „RS” și anul de import.

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea (ORACLE GBOSS, Windows AIX)

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și sigu-
ranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Există prevederi și se vor alinia la 
standardele UE.

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc 

Registre adiționale 

Trasarea registrului 
ARSENAL. Parțial conectat cu 
sistemul de mai sus.

Registrul de import/export Neconectat.

Proceduri 

Tragerea focului de încercare Planificat să fie introdus în lege.

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 

 

Subiect al conformității cu 
Directiva UE privind armele de foc 

Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei 

Categorisirea Directivei UE AF 

Articolul 1   Definiția armei de foc 

Articolul 1   Definiția părții 

Nu se potrivește cu lista din Direc-
tivă (omite cadrul/recuperatorul. 
NU include amortizorul de zgomot, 
însă le atribuie categoriei A). 

Articolul 1   Definiția componentului esențial 

Articolul 4   Marcajul 
Există prevederi, deocamdată 
neaplicate. 

(Marcajul ISACS 05:30 ONU)

Articolul 4 Înregistrarea computerizată și păstrarea 
(mediu Linux; Websphere și DB2 și 
Rational Developer (Java))

Articolul 4b Controalele brokerilor 

Articolul 5 Cerințele privind motivul bun, vârsta și siguranța   

Articolul 10 Controalele munițiilor 

Dacă se recunoaște dezactivarea SALW 
Anexa 1 Prevederile privind dezactivarea 

Permite dezactivarea temporară, 
cu condiția deținerii permisului 
pentru armament. 

Setul de date privind persoana fizică 

Setul de date privind arma de foc 

Registre adiționale 

Trasarea registrului Neconectată

Registrul de import/export Neconectată 

Proceduri 

Tragerea focului de încercare 
Conectat la baza de date de 
trasare. Există provocări legate de 
prelucrarea volumelor. 

Conforme, corespunde cerințelor 
minime 

În curs de elaborare

Nu se aplică 
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Analiza  
PESTELOM 

Politic 

Toți beneficiarii proiectului (la care în această secțiune se face referire, în mod colectiv, 
drept „regiune”) au un angajament de guvernare semnificativ față de controlul corespun-
zător al SALW. Aceasta include activitatea în vederea realizării acordurilor internaționale, 
de exemplu în privința managementului rezervelor, operațiunile trans-jurisdicționale de 
combatere a traficului SALW și efectuării în modul corespunzător a controalelor posesiei 
de către populația civilă a armamentului (inclusiv a armelor de foc).

Se pare că UE asigură o influență puternică, pozitivă, de integrare. Date fiind interesele 
de aderare susmenționate, este mult prea clar că conectarea registrelor trebuie urmărită 
în primul rând în paralel cu atingerea compatibilității cu practicile și cerințele UE. Această 
șansă ar putea să fie limitată. 

Este, de asemenea, aparent dintr-un șir de vizite de cercetare efectuate la fiecare benefici-
ar, că există un sentiment de interconectare și o apreciere veridică a efectului de multipli-
care a realizărilor care ar putea fi asigurat de munca în colaborare în regiune. Aceasta per-
mite a privi cu optimism potențialul de a înregistra progrese efective și trebuie susținută. 

Deloc surprinzător, experiența diferită a beneficiarilor a dus la diferențe în abordarea controa-
lelor. Acestea pot fi observate în tabelele de mai sus, unde e o corelare inexactă cu Directiva 
modificată a UE cu privire la armele de foc, în pofida voinței politice de a se alinia. Pe lângă 
aceasta, mai există unele diferențe în categorisirea aspectelor ce rezultă din acestea, fiind pla-
sate în diferite categorii în cadrul regiunii (vezi raportul final). Un bun exemplu sunt echipa-
mentele de semnalizare acustică sau „arme cu gloanțe oarbe”. Lipsa alinierii controalelor în ast-
fel de domenii în regiune duce la probleme de control pentru unul sau mai mulți beneficiari. 

Toți beneficiarii demonstrează un angajament înalt prioritar față de siguranța cetățenilor 
și investigarea crimelor comise cu arme. Există diferențe între beneficiari în ceea ce ține 
de sistemele folosite pentru registrele criminaliste balistice, și, într-adevăr, în jurisdicția 
beneficiarilor este ceva ordinar să se constate că sistemul de operare a acestor registre 
este diferit de acel folosit pentru înregistrările armelor în posesie civilă. În multe cazuri, se 
întâmplă că sistemul pentru înregistrarea armelor în posesie civilă e mai flexibil decât acel 
folosit pentru înregistrările criminalistice. 
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Economic

E de înțeles că toți beneficiarii întîmpină anumite provocări în identificarea resurselor pen-
tru a sprijini controalele, fie în termeni de angajați, echipamente sau programe soft. Se 
pare că nu există dovezi ale analizelor cost-beneficii, care ar fi baza stabilirii priorităților. 
Acesta e un subiect cunoscut, mai mult sau mai puțin, în orice jurisdicție, nu doar în aceas-
tă regiune. Suportul politic pentru prioritatea lucrului în acest domeniu a permis reali-
zarea unui progres substanțial, însă este foarte aparent că contextul economic continuă 
să fie unul în care asistența de colaborare din partea organizațiilor cum este PNUD este 
binevenită, precum și extrem de utilă. 

Această activitate a sugerat trei opțiuni principale (vezi mai jos) pentru avansarea conectă-
rii registrelor și în cadrul acestora a identificat un șir de inițiative posibile, atât în interiorul 
țării beneficiarului, cât și în regiune, care ar putea fi foarte util implementate. Acestea vor 
avea nevoie de suport continuu financiar și de alt fel, inclusiv contribuții din experiența 
din afara regiunii, precum și sprijinirea reprezentanților beneficiarilor pentru a putea face 
propriile contribuții extrem de valoroase altor jurisdicții din afara regiunii. 

Dacă există o tendință în afara regiunii Europei de Sud Est de a percepe fluxul de experi-
ență și învățare de a fi altfel decât în ambele sensuri, atunci aceasta trebuie să fie corectat. 
Sunt multe de câștigat din sprijinul economic pentru a permite beneficiarilor să contribuie 
cu învățarea lor pentru alții.

Puține jurisdicții (doar câțiva beneficiari în acest caz) au efectuat analize pentru a stabili 
măsura în care taxele percepute pentru posesia civilă trebuie să reflecte costurile actuale 
ale proceselor asociate. La nivel înalt, acest lucru poate fi înțeles. Abilitatea de a avea în 
posesie legală arme este asigurată pentru fiecare în sistemele juridice ale beneficiarilor. 
Această prevedere fiind stabilită, atunci scopul sistemului de permise ar putea fi perce-
put ca unul de prevenire a accesului pentru persoanele ce nu pot avea arme în posesie. 
Sistemul există, în mod principal, nu pentru a-i favoriza pe acei ce le dețin, ci pentru a-i 
exclude pe acei ce sunt nepotriviți. Respectiv, sistemul este un sistem de protecție publică 
și costurile trebuie acoperite din bugetul poliției sau al Ministerului de Interne/Ministeru-
lui Afacerilor Interne. Cu toate acestea, ar putea exista temei pentru luarea în considerare 
a costurilor administrative asociate cu eliberarea propriu-zisă a permisului și în ce măsură 
acestea sunt reflectate în taxele percepute.

În regiune, este o varietate mare de taxe. Exită preocupări fondate că mărimea taxelor 
nu trebuie să să-i împiedice pe acei ce dețin în posesie legală arme să le înregistreze; cu 
toate acestea, în circumstanțele când finanțarea pentru siguranța publică este constrânsă, 
ar putea fi util pentru regiune de a avea un acord mai larg privind modul de abordare a 
taxelor, de exemplu, pentru a agrea elementele care trebuie luate în considerare atunci 
când se stabilește taxa. 

Recomandarea 1: Ca parte a implementării oricărui sistem nou de acordarea permiselor și ev-
idență a armelor de foc, fie local, național sau regional, costurile administrative asociate trebuie 
să fie clar definite pentru a oferi un punct potențial de reper pentru o structură consecventă a 
taxelor regionale, care reflectă costurile de întreținere și administrative ale sistemului. 
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Există facilități multiple pentru testarea și marcarea armelor de foc pentru posesie civi-
lă, însă în practică activitatea este restrânsă. Deseori se menționează că costurile pentru 
aceasta sunt prohibitive și că producătorii armelor de foc se opun (vezi secțiunea juridică 
de mai jos). Mai trebuie de menționat că câțiva participanți au subliniat că randamentul 
investițiilor pentru tragerea focului de încercare ar putea fi limitat la astfel de arme de foc 
care nu au format baza pentru utilizare în scopuri criminale în oricare măsură mare. 

Cu toate acestea, în majoritatea jurisdicțiilor este practic ‚imposibil de detectat’ armele 
de foc, deținute legal, care au fost utilizate pentru a comite infracțiuni până când astfel 
de arme de foc nu se recuperează. În ultimul timp, o armă de foc deținută legal ar putea 
fi raportată drept pierdută sau furată pentru a masca folosirea acesteia în comiterea 
infracțiunii. Respectiv, investiția ar putea fi plasată astfel încât să fie cât mai eficientă 
pe termen scurt (dacă suportul pe termen scurt sau mediu e tot ce este disponibil). Cu 
toate acestea, obiectivul și valoarea programelor legale de ‚tragere a focului de încerca-
re’ trebuie să fie examinate în perspectivă pe termen lung, asigurând atât ‚cunoscutele 
cunoscute’ în raport cu utilizarea armelor de foc deținute legal în comiterea crimelor, în 
timp ce, totodată, oferind posibilitatea ca materialul balistic de la armele de foc pierdute 
sau furate să fie comparat nu doar cu baza națională sau regională, dar și cea de la nivel 
internațional. 

Recomandarea 2: Beneficiarii din regiune trebuie să examineze posibilitatea de a adopta 
programe legale de tragere a focului de încercare. În toate cazurile, materialul balistic ce 
va rezulta, trebuie inclus în sistemele de comparare a datelor balistice, asociate cu rețeaua 
propusă SEEBIN (vezi mai jos), opțiunea de împărtășire a acelor imagini la nivel regional 
trebuie discutată cu forul Comisiilor SALW și SEEFEN.

În timp ce se recunoaște că există o multitudine de arme de foc disponibile pentru utilizare 
în scopuri criminale, orice program de tragere a focului de încercare trebuie să includă 
producătorii și comercianții armelor de foc, precum și controalele importurilor și vânzării 
cu amănuntul, astfel încât din toate armele de foc produse comercial, să se tragă focuri, 
undeva, cu scop de încercare. Mai trebuie să se facă o prevedere pentru a gestiona înlo-
cuirea componentelor esențiale, care ar putea să modifice semnătura balistică a armei. 
Arma de foc asociată și informația demografică detaliată trebuie introdusă într-o soluție 
integrată de acordare a permiselor și evidență, după cum se menționează mai jos. 

Statistica criminală atestă mai multe arme produse de actori comerciali sau de state, care 
ar fi trebuit incluse într-un astfel de program. Doar producerea criminală (cum ar fi trans-
formările) ar fi omise de la bun început. La momentul potrivit, aceste programe legale de 
tragere a focului de încercare vor facilita investigarea crimelor într-o măsură semnificativă. 
Trebuie de menționat că noile programe legale de tragere a focului de încercare necesită 
investiții considerabile pe termen scurt și mediu. Investiția necesară pentru implementa-
rea programelor legale de tragere focurilor de încercare poate fi minimizată printr-o abor-
dare progresistă care cuprinde reînnoirea permiselor pentru arme și ameliorarea în raport 
cu taxele de eliberare a permiselor. În cazul în care există deja un program legal de tragere 
a focului de încercare, materialul balistic asociat trebuie ‚Păstrat ca rezervă’ ‘Back Captured’, 
iar aceasta, la rândul său, va necesita asistență financiară și ar putea cere modificarea Pro-
cedurilor actuale standard de operare a laboratorului.
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Social

Toți beneficiarii au o structură socială care permite posesia civilă a armelor corespunză-
toare în scopuri legitime. Termenul armă indică faptul că nu toate obiectele controlate 
sunt arme de foc, cum ar fi arbaletele. Se pare că administrațiile tuturor beneficiarilor sunt 
dispuse să perpetueze această așteptare socială, confruntându-se cu echilibrul dificil de a 
asigura faptul ca controalele să fie eficiente și de a menține cea mai înaltă protecție reali-
zabilă a publicului. 

De regulă, unicul cel mai eficient element de control în raport cu posesia civilă a armelor 
de foc (și într-adevăr a altor arme letale) este acela de evaluare inițială a caracterului adec-
vat al solicitantului. Trăsături cum ar fi păstrarea sigură, aranjamente de tranzit, înregistrări 
ale armelor și urmărirea joacă un rol vital, însă hotărârea de a oferi permisiune de a procu-
ra/deține o armă de foc de la bun început este, de regulă, cel mai fundamental element. 
E așa din cauză că, după eliberarea permisului (de regulă un permis pentru armă privind 
deținerea civilă), sistemele de control se bazează pe aceea ca civilii să vină cu înștiințări 
nefavorabile la adresa autorităților, rapoartele nefavorabile fiind făcute de cetățenii vizați 
sau de personalul medical. În practică, în timp ce sunt valoroase, aceste controale vin ca 
o reacție. Înainte de eliberarea permisului procesul este pro-activ. Autoritățile efectuează 
anchete și ca exemplu oamenii sunt rugați să răspundă. În timp ce drepturile cetățenilor 
sunt protejate în modul cuvenit de legislația fiecărui beneficiar, în special în ceea ce ține 
de protecția datelor cu caracter personal, deseori există flexibilitate locală de a hotărî în ce 
măsură se vor efectua anchete de fond înainte de a lua hotărârea de a elibera permisiunea. 
În acest sens, există loc pentru bunele practici regionale. 

Recomandarea 3: Trebuie creat un ghid regional de bune practici pentru a sprijini 
abordarea holistică a evaluării inițiale a caracterului adecvat al solicitantului pentru a 
procura/deține o armă de foc.

Unii beneficiari se confruntă cu presiuni pentru a limita anchetele de fond, probabil din 
considerente de costuri sau, probabil, din cauza presiunilor sociale. Din partea altor or-
ganizații, inclusiv organe non-statale, ar putea exista suport consolidat pentru anchete 
detaliate ale poliției (deoarece fiecare beneficiar își folosește propria poliție pentru aceas-
ta), pentru anchete minuțioase de fond. Un bun exemplu ar fi organizațiile care lucrează 
cu supraviețuitorii violenței în familie. În cazul în care poliția este supusă presiunii de a 
limita minuțiozitatea anchetelor, atunci astfel de organe ar putea pleda pentru susținerea 
investigațiilor minuțioase. 

Lucrul de cercetare pentru acest proiect a constatat foarte clar că persoanele implicate din 
cadrul fiecărui beneficiar în fiecare dintre domeniile vizate (posesie civilă, criminalistică, 
locul faptei, trasarea, investigațiile ulterioare, urmărirea) sunt extrem de angajate față de 
munca lor din teren și au consolidat expertiză excelentă. Experiențele variază de la benefi-
ciar la beneficiar și însăși echipa proiectului a învățat multe din interviuri. Entuziasmul față 
de colaborarea regională este evident, iar aceasta va oferi o platformă stabilă de pe care să 
se dezvolte un program simplu de inter-schimb pentru a facilita învățarea și mai departe. 
Aceasta va dezvolta forul excelent deja existent, de exemplu SEEFEN.
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Activitatea SEESAC PNUD este esențială pentru schimbul de bune practici în acest dome-
niu și se recomandă ca ei să lucreze cu toți beneficiarii în elaborarea unui ghid de bune 
practici privind procedurile și tehnicile operaționale, verificările standard în cadrul anche-
tei de fond pentru solicitanți și termenii standard descriptivi pentru armele de foc.

Recomandarea 4: Trebuie creat un Ghid SEESAC PNUD de bune practici privind procedu-
rile și tehnicile operaționale, verificările standard în cadrul anchetei de fond a solicitanților 
și termenii standard descriptivi pentru armele de foc și muniții. 

Tehnologic 

Raportul final oferă un tablou amănunțit cât privește compatibilitatea registrelor pentru 
diferiți beneficiari (parțial reflectată în tabelele de mai sus). În rezultat, conectarea regis-
trelor poate fi efectuată. 

Căile potențiale pentru aceasta pot fi descrise prin stabilirea a două opțiuni de acțiune (pe 
lângă opțiunea de a nu întreprinde vreo acțiune, care la fel este explorată mai jos). Prima 
opțiune ar fi de a utiliza doar registrele existe ale fiecărui beneficiar și de a le menține în 
aceleași aranjamente operaționale ca și astăzi. A doua opțiune este opțiunea unui nou 
sistem regional de acordare a permiselor și evidență care urmează a fi construit astfel încât 
să asigure consecvența în regiune; această abordare ar presupune o soluție integrată care 
oferă capacități atât regionale cât și locale. 

Problemele tehnologice care afectează ambele opțiuni sunt descrise în detalii în secțiunea 
‚Foaie de parcurs’ a acestui raport, mai jos. 

De mediu

Registrele actuale au un impact de mediu, în special în ceea ce ține de forma produsului, 
adică forma permisului pentru armă. Aceasta rămâne a fi un interes, iar evaluările cores-
punzătoare de impact asupra mediului trebuie efectuate în privința hotărârilor de țin de 
registre. 

În acest plan, cel mai important element al impactului de mediu va fi, probabil, în raport 
cu distrugerea SALW. Acest proiect nu a avut scopul să examineze anume distrugerea, însă 
acel aspect este relevant din cauză că atât registrele de recuperare/de probe de la locul 
faptei cât și de posesie civilă sunt conectate cu distrugerile.

Recomandarea 5: Trebuie să se efectueze o evaluare a impactului de mediu în raport cu 
distrugerea SALW și a munițiilor în regiune pentru a evalua pe deplin procedurile curente, 
precum și să se recomande alternative ‚mai curate’. 
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Legal

În timp ce clasificarea armelor trebuie să se bazeze pe o evaluare a amenințărilor și riscu-
rilor pentru regiune, realitatea mai urgentă este că atingerea unei abordări consecvente 
poate fi, cel mai probabil, realizată în cel mai bun mod prin referirea la sistemele existente 
pentru clasificarea armelor. Aproape toți beneficiarii au o abordare de clasificare față de 
posesia civilă care se bazează pe modelul descris în Directiva relevantă a UE (conform 
modificărilor). Tabelul comparativ al situației generale de mai sus indică aceasta, iar secți-
unile separate cu referire la beneficiari conțin detaliile. Va fi nevoie de încurajare și sprijin 
continue pentru a realiza aceasta și planurile actuale tind să efectueze armonizarea în 
perioada 2016/17. Directiva UE (conform modificărilor) nu prevede conținutul exact al cat-
egoriilor și permite statelor să aplice controale mai stricte, în cazul în care o doresc. În timp 
ce deseori la  aranjamentul Directivei UE se face referire ca modelul „Categoria ABCS”, de 
fapt, modificarea nu a încurajat inițial o abordare de „interzis și permis”. Aceasta nu a fost 
văzut de UE ca mai multă siguranță publică. 

Există o aliniere apropiată (însă nu exactă) în regiune în ceea ce este interzis de a se afla 
în posesie civilă. Mai există și o aliniere rezonabil apropiată privind ceea ce se permite a 
fi subiect al permisului. Cât privește ceea ce este permis ca subiect de înregistrare/notifi-
care, acestea sunt mai variate. E o variație mai mare în ceea ce ține de definirea pragurilor 
la care articolele, cum ar fi armele cu aer (arme pneumatice), sunt supuse controalelor. 
Aceste variații indică contextul activității ulterioare pentru armonizarea aranjamentelor în 
regiune și pentru facilitarea conectărilor registrelor. Diferențele în pragurile pentru armele 
cu aer, armele cu aer comprimat și marcatoarele de paintball pot să cauzeze dificultăți 
pentru jurisdicțiile învecinate.

Pe lângă acestea, unii beneficiari consideră necesar să adopte legi noi odată cu apariția 
vreunei probleme legată de întrebuințare neadecvată. Există o oportunitate de a anticipa 
problemele, dezvoltând trăsături comune în legislația din regiune acum. 

Recomandarea 6: Beneficiarii din regiune trebuie să avanseze spre o aliniere deplină cu 
controalele armelor de foc, categorisirea și legislația la nivelul UE. Acest proces trebuie 
facilitat și sprijinit prin intermediul reuniunilor Comisiilor regionale SALW și ale rețelei 
SEEFEN.

Prevederile privind posesia civilă dispun de o bază juridică foarte similară în toată regiu-
nea și permit aplicarea acelorași temeiuri pentru refuz sau revocare. Legile sunt sprijinite 
de aranjamente detaliate pentru implementarea sistemelor necesare, de exemplu prin 
„caiete de reguli”. Prevederile permit examinarea situațiilor infracționale similare. E o va-
riație a măsurii verificării de fond. Măsura mai extinsă de verificare va include verificările 
înregistrărilor de inteligență cu alte organizații și cu comunitatea mai largă. Există câteva 
îngrijorări de securitate în sensul în care problematic ar putea fi potențialul pentru dezvă-
luirea locului de păstrare a armelor aflate în proprietate privată. Pe viitor s-ar putea exami-
na colectarea mostrei ADN și/sau a amprentelor digitale ale persoanelor care au arme în 
posesie legală, deși acesta ar putea fi considerat un pas extrem, iar proporționalitatea ar 
putea fi greu de demonstrat. Aceasta deocamdată nu e o practică răspândită în alte părți.
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Recomandarea 7: Pe viitor ar trebui examinată posibilitatea de colectare a mostrei ADN 
și/sau amprentelor digitale ale persoanelor care au arme în posesie legală. 

Aranjamentele pentru dezactivarea permanentă a armelor de foc ar putea varia substan-
țial în regiune. Această variație se extinde asupra a ceea ce ar putea fi dezactivat, cine 
ar putea deține în posesie, permise de posesie, cine conduce dezactivarea, cine inspec-
tează dezactivarea și standardele ce trebuie respectate în procesul de dezactivare. Există 
un acord colectiv care prevede că dezactivarea trebuie să fie „permanentă”, însă nu există 
niciun acord care să specifice cum. Există oportunitatea de a se pune de acord privind 
standardele UE și de a conecta registrele în acest sens. 

Recomandarea 8: Beneficiarii, prin reuniunile Comisiilor Regionale SALW trebuie să lu-
creze întru încheierea unui acord comun privind dezactivarea permanentă a armelor de 
foc. Aceasta ar trebui să includă ce fel de arme de foc ar putea fi dezactivate, cine le-ar pu-
tea avea în posesie, permisul de posesie, cine conduce dezactivarea, cine inspectează de-
zactivarea și căror standarde trebuie să se conformeze dezactivarea. Acest proces trebuie 
să mai ia în calcul oportunitățile sistemului regional de acordare a permiselor și evidență, 
conform recomandării susmenționate. 

Se pare că sunt unele diferențe în penalitățile atribuite comiterii încălcărilor și există și un 
context pentru dezvoltarea unor bune practici pentru procurori, prin experiența și prac-
tica împărtășită. 

Recomandarea 9: Să se creeze un ghid de bune practici și standarde comune în raport 
cu penalitățile aplicate pentru posesia ilicită a armelor de foc dezactivate. Aceasta trebuie 
sprijinit cu schimb de informații între organele de urmărire prin intermediul SEEFEN și alte 
organe, după caz. 

Toți beneficiarii au prevederi legale pentru tragerea focurilor de încercare și marcajul SALW. 
După cum a fost specificat mai sus, există două bariere principale: costul activităților legate 
de tragerea focurilor de încercare (exacerbate de volum) și poziția comercială a producători-
lor în privința anulării acoperirii cu garanție dacă se vor aplica marcaje adiționale. Cât priveș-
te ultima (prima fiind un aspect economic deja examinat), apoi în acest caz ar putea exista 
spațiu pentru o antrepriză regională, probabil cu implicarea jurisdicțiilor din afara regiunii, 
pentru a primi acordul acelor producători care vor dori în continuare să facă comerț să aplice 
marcaje și acei care vor trebui să onoreze prevederile privind garanția de securizare a afacerii.

În realitate, este foarte improbabil ca aplicarea marcajelor să fie făcută astfel încât să deterioreze 
componentele pe care se aplică. Aceasta deja se efectuează în raport cu testarea de probă și 
producătorii nu consideră că marcarea de probă anulează valabilitatea garanției. În timp ce 
acest studiu nu a examinat registrele ce țin de SALW pentru scopuri militare și de asigurare a 
ordinii de drept, aflate în proprietatea beneficiarului, există spațiu pentru includerea acestora 
în bazele de date pentru tragerile focurilor de încercare, atât pentru a asista orice investigație 
cu referire la orice pierdere ulterioară cât și să completeze alte trăsături de prevenire a furtului. 
Pe lângă acestea, aceasta ar mai demonstra angajamentul beneficiarului față de răspundere 
în cazul aplicării forței. O astfel de abordare are un precedent în privința programului pentru 
astfel de tragere a focurilor de încercare a armelor poliției în Irlanda de Nord. 
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Recomandarea 10: Beneficiarii din regiune trebuie să evalueze oportunitățile de a crea pro-
grame de tragere a focurilor de încercare pentru armele de foc militare și pentru protecția 
ordinii de drept pentru a ajuta investigațiile care se referă la orice pierdere ulterioară și să 
suplinească alte trăsături de prevenire a furturilor. În orice caz, sistemele beneficiarilor de 
comparare a datelor balistice trebuie alimentate cu materialele balistice care au rezultat. 

Prevederile legale în privința controalelor importurilor și exporturilor SALW sunt foarte 
similare la toți beneficiarii. Se țin registre separate pentru aceste scopuri, de regulă cu ac-
cent ulterior pe asigurarea perceperii tarifelor corecte. În general, aceste registre nu sunt 
conectate, deocamdată, cu alte registre, de exemplu, acelea care vor include ulterior deta-
liile SALW în posesie civilă importate. 

Toți beneficiarii au legi care permit (precum și protejează) schimbul de date în scopuri 
de asigurare a ordinii de drept. Conectarea registrelor nu ar fi împiedicată de astfel de 
prevederi. În timp ce însuși schimbul de date ar putea să nu implice prevederi privind 
protecția datelor cu caracter personal, astfel de lucru continuu trebuie să implice pro-
curorii și oficialitățile statului, care dețin datele și trebuie să interzică schimbul unor 
anumite date. 

Organizațional 

Toți beneficiarii au o abordare mai mult sau mai puțin similară privind cine deține datele 
în registru și cine este responsabil pentru menținerea datelor și a sistemelor de operare 
care le susțin.

Registrele pentru posesia civilă sunt ținute fie de Ministerele de Interne/Ministerele Afa-
cerilor Interne fie organele de poliție. În cazul în care ultimele dețin și operează registrul, 
atunci poliția este organul care prestează cetățenilor serviciul propriu zis, prin intermediul 
unei colaborări dintre ofițerii poliției și angajații poliției (având în vedere persoanele care 
lucrează pentru departamentul poliției, însă care nu au rolul administrativ al ofițerului po-
liției). Această practică este răspândită, deloc surprinzător, și în afara regiunii. 

Pentru a împărtăși bunele practici, a îmbunătăți relațiile de muncă și a contribui la dezvol-
tarea unei înțelegeri mai bune a problemelor cheie privind înregistrarea armelor de foc, 
se recomandă introducerea unui program regional de vizite de schimb pentru personalul 
care operează registrele. 

Recomandarea 11: Introducerea în planul regional a unui program de schimb de vizite 
pentru personalul care completează registrele. 

Registrele care conțin date privind folosirea necorespunzătoare a armelor de foc, material 
criminalistic și probe au, în general, proprietari similari, deși în ceea ce ține de dovezi, 
practica este ca obiectele vizate de facto să fie în proprietatea Procuraturii sau a Instanței 
judecătorești. 
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Registrele care se referă la importul și exportul SALW se află în jurisdicția, în general, Mi-
nisterelor Economiei/Comerțului, care au competențe în schimburile comerciale externe 
și sau economie. Acestea sunt conectate la sau fac schimb cu informații cu bazele de date 
vamale. Republica Albania este o excepție vis-a-vis de acest aranjament, întrucît este sub 
jurisdicția Ministerului Apărării. Acestea sunt conectate, sau fac schimb de informații cu 
baza de date a Serviciului Vamal.

Similitudinea structurii organizaționale în regiune asigură o bază bună pentru conectarea 
registrelor. Aceasta trebuie să însemne că proiectele pot fi replicate în jurisdicția fiecărui 
beneficiar mai simplu, folosind modele comune. 

Mass-media

Importanța obținerii suportului reciproc al mass-media beneficiarilor nu trebuie subesti-
mată. În timp ce astfel de angajamente sunt practic profeții care inevitabil se împlinesc în 
privința reacțiilor pozitive, ar putea să existe riscul că publicul ar fi avut în experiență alte 
astfel de programe, fără să vadă rezultate imediate și directe. Așadar, ar putea să existe un 
anumit grad de oboseală de proiecte care presupun controale mai eficiente a SALW, dacă 
alte proiecte nu au fost percepute ca fiind eficiente așa cum ar fi trebuit să fie în trecut. 
Deseori, este vorba de percepție mai degrabă decât de faptul că proiectele majore de așa 
fel necesită o perspectivă pe termen mediu sau lung și, așadar, un nivel similar de reflec-
tare în mass-media. 

Este esențial ca mass-media și populația în general să fie instruite că rezultatele unor astfel 
de programe vin pe termen mediu până la lung. Aceasta se poate realiza prin accesul di-
rect al mass-media la acțiuni pe termen scurt, cum ar fi procesele criminalistice, activitățile 
de distrugere a armelor de foc, demonstrații ale sistemului și utilizarea studiilor de caz. 

Prevederea privind susținerea conținutului care nu prezintă știri, cum ar fi filmele docu-
mentare, este o modalitate excelentă de a implica atât publicul, cât și mass-media. Pe lân-
gă acestea, aceasta oferă o platformă pentru explicarea mai minuțioasă a complexității 
a astfel de programe, locul lor în strategiile naționale și regionale și rezultatele scontate. 
Această abordare a avut succes în Regatul Unit într-un șir de domenii, inclusiv armele de 
foc. Trebuie de specificat că fie implicarea mass-media de știri sau filmele documentare, 
trebuie să existe o strategie structurată de comunicare cu mass-media, care asigură 
protecție acțiunilor și tehnicilor aplicate întru asigurarea supremației legii. 

Este corect de a mai lua în considerare poziția mass-media din afara regiunii, care, pe scurt, 
este foarte pregătită să vadă eforturi internaționale eficiente întreprinse pentru a îmbună-
tăți controlul SALW în orice regiune. În orice caz, proiectul trebuie să aibă vizibilitate clară, 
răspundere și transparență în cazul în care își propune să-și asigure încrederea cetățenilor 
într-un mod eficient.
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Calea înainte –  
O „foaie de parcurs”.

După examinarea unor detalii ale sistemelor actuale de evidență care aparțin benefici-
arilor, următorul pas logic este evaluarea operațiunilor potențiale de inter-conectivitate 
referitor la aceste sisteme în vederea examinării posibilității de dezvoltare a unei abordări 
regionale privind acordarea permiselor pentru armele de foc și evidența lor. 

În concluzie, conectarea sistemelor actuale de registre poate fi realizată, totuși, există 
diferențe semnificative între valoarea acestei realizări în contextul opțiunilor tehnice 
disponibile. Urmare a cercetării efectuate în cadrul prezentului proiect, se sugerează să 
fie analizate trei opțiuni clare în raport cu conectarea sistemelor registrelor beneficiarilor, 
care sunt: 

1. Să nu să se facă nimic – registrele să fie lăsate neconectate 
2. Nou – Crearea unui sistem nou regional de evidență 
3. Hibrid – O încercare de a conecta sistemele actuale de evidență cu adăugirea unui ‚De-

pozit central de date’

Opțiunea 1.  
Nu se face nimic – se lasă registrele neconectate 

Dacă nu se va face nimic și sistemele actuale vor fi lăsate neconectate, este evident că 
acele oportunități valoroase de a împărtăși și colabora în materie de control al armelor 
de foc ar putea fi pierdute. Crearea seturilor de date valoroase, dezvoltarea holistică a leg-
islației și o abordare ‚integrată’ față de clasificare ar putea fi pierdută. Pe lângă acestea, 
beneficiarii vor trebui să înlocuiască sistemele lor existente cu timpul, replicând, astfel, 
efortul și banii cheltuiți pe dezvoltarea și menținerea sistemelor vechi mai puțin eficiente 
sau construind altele noi fiecare de sine stătător.

Ca atare, ‚să nu se facă nimic’ nu ar trebui să fie opțiunea preferată, deoarece în realitate 
aceasta înseamnă acceptarea că beneficiarii vor trebui, cu timpul, să-și dezvolte propriile 
lor sisteme. Astfel, aceste sisteme vor continua să faciliteze lipsa schimbului de data din 
registre, ceea ce va duce la oportunități pierdute și o dublare a eforturilor și finanțelor. 
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Opțiunea 2.  
Nou – Crearea unui sistem nou regional de evidență 

Construirea unui sistem nou regional de acordare a permiselor și evidență a armelor de foc 
va apărea ca cea mai logică și progresistă abordare față de acordarea permiselor pentru 
armele de foc în regiune, astfel, aceasta este o recomandare evidentă a prezentului studiu. 

Recomandarea 12: Crearea unui sistem nou, pe deplin integrat, de acordare a permiselor 
și evidență a armelor de foc la nivel regional, cu o capacitate de păstrare la nivel local a 
datelor care se referă la datele cu caracter personal din permisele pentru armele de foc.

Crearea unui sistem regional cu structură comună, nu ar fi lipsită de provocări; acestea, 
parțial, se datorează asigurării faptului ca datele cu caracter personal ce țin de permisele 
pentru armele de foc să poată să fie păstrate la nivel național, în timp ce se va permite 
schimbul cu informații demografice privind armele de foc pierdute sau furate la nivel re-
gional și internațional. Așadar, se sugerează ca punerea în aplicare a unui sistem nou să 
fie abordată prin prismă locală și regională, iar arhitectura propriu zisă a sistemelor să fie 
reprezentativă în raport cu această abordare și să fie pe deplin integrată. 

În practică, aceasta ar facilita crearea unui strat regional între structura sistemelor pentru 
a permite păstrarea, reținerea și căutarea informațiilor demografice privind armele de foc 
la nivel regional, cum ar fi marca și modelul, în scop de evaluare a riscurilor și facilitare a 
trasării, de cooperare regională, reducând, totodată, costurile. 

Proiectul EFFECT10, un proiect semnificativ de cercetare, finanțat de UE și implementat 
de Universitatea Coventry (Regatul Unit), a recomandat crearea „Punctelor focale pentru 
armele de foc” (FFP) în toată regiunea. Proiectul EFFECT recomandă dezvoltarea și imple-
mentarea FFP pentru a îmbunătăți tabloul datelor de inteligență în ceea ce ține de utili-
zarea armelor de foc deținute ilegal și activitățile de trafic ilicit. Implementarea FFP în UE 
a fost anunțată în EU COM (2015) 624. Astfel, opțiunea 2 ar constitui o contribuție directă 
pentru realizarea acelui scop. 

Pe lângă recomandarea care se referă la FFP, Proiectul EFFECT a mai recomandat crearea 
unei Rețele de Informații Balistice în Europa de Sud-Est (SEEBIN). Crearea unei astfel de 
rețele a fost sugerată în vederea asigurării capacității de comparație a informațiilor balis-
tice la nivel regional. Astfel, aceasta va permite zonelor din cadrul regiunii să utilizeze teh-
nologia de comparare a informațiilor balistice pentru a obține și deține material balistic 
la nivel local, făcând schimb cu imagini balistice non-personale la nivel regional pentru a 
facilita colaborarea, detecta activități de trafic și preveni crime.

Este evident că structura propusă pentru SEEBIN se aliniază cu aceea de crearea a unui 
sistem regional de acordare a permiselor. Astfel, se mai recomandă ca rețeaua pentru 
compararea informațiilor balistice SEEBIN și sistemul regional de acordare a permiselor și 
evidență a armelor de foc să fie conectate pentru a reduce dublarea introducerii datelor, 
a spori colaborarea și mai departe, a susține descoperirea crimelor, analiza informației și 

10 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/
news/2015/20150401_01_en.htm
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schimbul de date. O astfel de conexiune ar asigura că la nivel regional și internațional se 
vor pune la dispoziției numai date balistice ‚non-personale’ purificate, conform modelului 
actual funcțional al Rețelei de Informații Balistice INTERPOL (IBIN). Conexiunile balistice 
regionale, indiferent de categorie (criminale sau deținute legal) vor necesita în continuare 
o colaborare de la națiune la națiune prin intermediul protocoalelor existente sau viitoare 
de asistență juridică, sau prin intermediul unui acord de colaborare regională între FFP. 

Recomandarea 13: Noul sistem regional de acordare a permiselor și evidență a armelor 
de foc trebuie să fie conectat cu rețeaua propusă de comparare a informațiilor balistice 
SEEBIN pentru a reduce dublarea introducerii datelor, îmbunătăți în continuare colabo-
rarea regională, a sprijini identificarea crimelor, analiza informațiilor și schimbul de date. 

Figura 1:  
Diagrama potențială a arhitecturii rețelei sistemului SEEBIN / de acordare a per-
miselor & evidență

AlbaniaMontenegro Moldova

Server de corelare SEEBIN permise IBIN

Bosnia and 
Herzegovina Kosovo*

Macedonia 
(FYROM) Serbia Croatia Slovenia

Raportare statistică

Server eliberare permise

iArms (Interpol)

Pierdute și furate

Cheia 

Rețeaua a de licențiere  + 
Căutarea iArms

Rețeaua de Informații Balistice (BIN)

Deținute legal



RAPORT SUMAR 

35

Diagrama de mai sus demonstrează cum ar putea să existe, pentru fiecare beneficiar, o 
nouă soluție regională holistică, cu capacități locale și regionale de păstrare a datelor atât 
pentru datele IBIS cât și datele de acordare a permiselor și evidență, cu toate acestea, s-ar 
putea să fie nevoie ca schimbul de date să fie convenit de la beneficiar la beneficiar sau ca 
parte a unui acord regional privind schimbul de date.

Trebuie de menționat că Muntenegru și Moldova nu au fost studiate în cadrul proiectului 
EFFECT, astfel, recomandările SEEBIN nu se referă și la aceste teritorii, însă, în baza evaluării 
efectuate prin intermediul acestui document, este clar că ei ar fi contribuitori capabili și 
foarte necesari pentru o astfel de rețea.

Arquebus nu cunoaște la moment vreo soluție Comercială Gata de Folosință (COTS) po-
trivită și disponibilă care există pe arena licențierii pentru arme de foc. Respectiv, dacă 
se adoptă recomandarea de a dezvolta un registru regional, atunci trebuie efectuat un 
studiu al cerințelor tehnice pentru a construi specificații detaliate pentru un astfel de 
sistem pentru a desfășura un proces comercial de licitație. Aceasta trebuie să implice o 
evaluare mai detaliată a sistemelor recent implementate de acordare a permiselor pentru 
armele de foc pentru a face schimb cu experiența, a rafina rapid specificațiile tehnice și a 
reduce riscurile generale ale proiectului.

Recomandarea 14: Trebuie efectuat un studiu privind cerințele tehnice pentru a defini 
specificațiile detaliate ale noului sistem regional. Aceasta mai trebuie să includă o evalu-
are mai detaliată a sistemelor de acordare a permiselor pentru armele de foc recent im-
plementate pentru a face schimb cu experiența, a rafina rapid specificațiile tehnice și a 
reduce riscurile generale ale proiectului. 

Deși prezentul studiu nu are scopul să recomande detalii specifice privind platforma pen-
tru o astfel de soluție la acest moment, o sugestie este ca orice sistem nou să aibă ur-
mătoarele funcții ca cerințe de bază ale sistemului:

•	 Încărcarea, actualizarea și arhivarea înregistrărilor cu privire la armele de foc și per-
misele pentru armele de foc 

•	 Abilitatea de a produce un permis fizic ‚standardizat’ pentru arme de foc similar permi-
sului UE pentru arme de foc 

•	 Abilitatea de a executa rapoarte la nivel local și regional,
•	 Drepturi diferite de acces,
•	 Inter-conectivitatea cu sistemul iARMS finanțat de UE și operat de Interpol pentru date 

privind armele pierdute și furate. 

Documentul cu cerințele mai trebuie să includă conversia datelor existente în sistemul 
nou pentru a diminua povara lucrului pentru beneficiari în orice moment al perioadei de 
tranziție. 

Recomandarea 15: Noul sistem regional de acordare a permiselor și evidență a armelor 
de foc trebuie să asigure funcțiile de bază ale unui sistem integrat de acordare a permiselor 
pentru armele de foc, după cum a fost identificat mai sus. Pe lângă aceasta, planul asociat 
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de implementare trebuie să includă conversia datelor existente în sistemul nou pentru a 
diminua povara de lucru asupra beneficiarilor în orice moment al perioadei de tranziție. 

Ar mai fi benefică și o opțiune de conectare la alte sisteme, cum ar fi sistemele de identi-
tate națională, pentru a îmbunătăți gradul de consecvență și exclude necesitatea intrărilor 
duale.

Din cauza lipsei unei soluții COTS, s-au făcut eforturi de a compara costurile de dezvoltare 
a altor sisteme de acordare a permiselor și evidență a armelor de foc din toată lumea, 
inclusiv a celor din Australia și Regatul Unit. În baza acestui exercițiu și a numărului de 
arme de foc și permiselor pentru arme de foc, sugestia este că costurile indicative pentru 
dezvoltarea unui astfel de sistem ar fi de aproximativ 15-20 milioane euro, împreună cu 
un cost anual de întreținere și suport de aproximativ 1,5 – 2,0 milioane euro. Finalizarea 
proiectului asociat de implementare ar dura aproximativ trei-patru ani. 

După cum s-a identificat anterior, există posibilitatea ca cu timpul, unele dintre aceste 
costuri continue să fie recuperate din taxele de acordare a permiselor. 

Conectarea registrelor privind posesia civilă licită impune necesitatea ca un șir de benefi-
ciari să-și facă lucrul pentru a se alinia la Directiva UE privind armele de foc. Astfel, este o 
recomandare a prezentului studiu ca această muncă să aibă o foaie clară de parcurs pent-
ru a fi completată înainte de implementarea unei astfel de soluții. 

Recomandarea 16: Trebuie să existe o foaie clară de parcurs pentru a fi implementată de 
beneficiari pentru a-și face lucrul de aliniere la Directiva UE privind armele de foc înainte 
ca să se implementeze noul sistem de acordare a permiselor și evidență a armelor de foc.  

Opțiunea 3.  
Hibrid – Se va încerca conectarea sistemelor actuale de evidență cu 
adăugirea unui ‚Depozit central de date’. 

Parte a Raportului final, un tabel general de comparare detaliază sistemele de acordare a 
permiselor și evidență a armelor de foc aplicate actualmente de beneficiari, pe lângă sis-
temele lor tehnice de operare. Actualmente, cinci din beneficiari utilizează Oracle pentru 
sistemele lor de evidență a armelor de foc. 

Trăsătura comună a acestor sisteme prevede o potențială oportunitate de interoperabili-
tate. Cu toate acestea, ceilalți doi beneficiari rămași ar trebui să facă un efort de a-și ralia 
sistemele în conformitate cu o structură Oracle. 

Avantajul sistemului de management al bazei de date, folosit la moment de cinci dintre 
beneficiari, este atât interoperabilitatea tehnică (atinsă datorită calculabilității în ambele 
sensuri pentru platformele de procesare), cât și calculabilitatea schimbului de date dato-
rită utilizării motoarelor SQL pentru colectarea, păstrarea și interogarea datelor. Aceasta 
asigură un avantaj semnificativ în raport cu actualizarea comună a datelor și colaborarea 
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în ceea ce ține de adăugirea, ștergerea, copierea de rezervă și exportul datelor, rata de 
recuperare de la efectele programelor malițioase sau pierderile accidentale ale datelor. 

Ca atare, există opțiunea de a crea un sistem ‚hibrid’ de acordare a permiselor și evidență 
a armelor de foc care să utilizeze datele comune în cadrul sistemelor relevante. Pentru 
aceasta, va fi necesar de a crea un depozit centralizat de date, unde se vor păstra datele 
demografice privind armele de foc ale fiecărui beneficiar, ceea ce s-ar conforma liniilor 
similare ale Opțiunii 2 și creării unui sistem regional, însă se va baza pe Interfețele indivi-
duale de Programare a Aplicațiilor (API) pentru a stabili o conexiune între fiecare sistem de 
acordare a permiselor de evidență și depozitul central de date. 

Depozitul de date centralizate se va utiliza pentru a sprijini schimbul de informații, analiza 
și trasarea conform Opțiunii 2. 

Recunoscând existența potențialului de avansare a unor beneficiari spre o arhitectură 
comună a Oracle, studiul este foarte conștient de avantajele limitate oferite de aceasta. 
Parțial, aceasta se datorează diferențelor actuale de operare a softurilor în parte în rândul 
beneficiarilor. 

Deși o astfel de abordare poate să pară ‚mai simplă’ în contextul sarcinii generale de creare 
a unui sistem nou, echipa care a efectuat studiul este de părerea că acest tip de soluție s-ar 
confrunta cu pericolul creării unui sistem supra-complicat, care ar avea un risc conside-
rabil de eșec. Aceste potențiale puncte de eșec ar putea să ducă la o creștere a costurilor 
totale de întreținere, precum și probleme conexe de securitate. 

Se mai recunoaște că abordările individuale față de dezvoltarea și întreținerea ulterioară a 
acestor sisteme eterogene nu pot fi dispuse spre facilitarea schimbului de date sau spori-
rea colaborării regionale. 

Fără a crea o specificație tehnică deplină, asociată unui astfel de model, este greu de definit 
costurile asociate. Cu toate acestea, se estimează că crearea unui depozit central de date 
și API asociate ar putea să coste circa 10 milioane euro și să ia aproximativ tot atât timp 
cât și pentru implementarea unui sistem nou. Costurile anuale de întreținere și suport se 
estimează la circa 1,5-2,0 milioane euro. 

Viața unei astfel de soluție nu ar depăși, probabil, perioada de cinci ani înainte de în-
locuirea inevitabilă a sistemelor de acordare a permiselor și evidență din regiune, ceea ce 
ar putea duce la nesustenabilitatea tehnică și financiară a operării acestui model hibrid.
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Concluzii

Lipsa acțiunilor întreprinse acum în ceea ce ține de conectarea registrelor SALW va însem-
na pierderea unei oportunități semnificative de valorificare a entuziasmului regional de 
muncă colectivă și sprijin UE. Întreprinderea măsurilor cuvenite va spori siguranța publică 
în regiune și dincolo de aceasta. 

Dacă excludem opțiunea de neîntreprindere a oricăror pași spre conectarea registrelor, 
sunt două opțiuni realiste care pot fi realizate pentru conectarea registrelor SALW relevan-
te după funcție și în general. Ambele opțiuni au o trăsătură comună. Trăsătura comună 
este că registrele trebuie conectate după funcție. Aceasta înseamnă că registrele pentru 
trasare trebuie conectate și acele pentru posesie civilă licită de asemenea trebuie conec-
tate. Este mai puțin convingător că registrele deținute de beneficiar privind controalele 
importurilor/exporturilor trebuie conectate în toată regiunea, cu toate acestea, trebuie 
să existe opțiunea de extragere a datelor care să populeze, cel puțin, registrele pentru 
posesie civilă.  

Conectarea bazelor de date de trasare a beneficiarilor trebuie efectuată în conformitate cu 
recomandările proiectului EFFECT pentru Rețeaua Informațiilor Balistice în Europa de Sud-
Est și crearea Punctelor focale pentru armele de foc. Aceasta se va conecta cu rețeaua mai 
mare internațională a informațiilor balistice, cu implicarea atât a Europol cât și a Interpol 
(vezi Raportul final pentru ai multe detalii). Aceasta va asigura o implicare mai apropiată 
a beneficiarilor cu UE. 

Conectarea registrelor de posesie civilă licită necesită ca câțiva beneficiari să se alinieze 
întocmai la prevederile Directivei UE cu privire la armele de foc ca o premisa pentru urmă-
torul pas înainte. 

Conectarea registrelor de posesie civilă licită este o oportunitate cu mult mai bună de 
a asigura o actualizare automatizată a armelor de foc pierdute sau furate în sistemul de 
management al evidenței și trasării armelor ilicite al Interpol (iARMS). Conectarea înregis-
trărilor tragerilor focurilor de încercare din armele pierdute sau furate va facilita orice co-
relări cu constatările investigațiilor balistice criminale. Tragerile focurilor de încercare tre-
buie automat comparate cu dosarele balistice pendinte. Dacă lucrul comparativ în cadrul 
rețelei regionale de informații balistice produce un rezultat pozitiv în raport cu o tragere a 
focului de încercare inclusă în registrele armelor de foc deținute legal, atunci beneficiarul 
va putea să identifice persoana asociată cu acea armă de foc. 
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Cerințele pentru protecția datelor cu caracter personal vor interzice cu bună dreptate 
conectarea la înregistrările privind datele cu caracter personal. Nu va fi o cerință ca să 
se conecteze materialul de caz sensibil, altul decât informațiile balistice de identificare 
anonime.

Detaliile armelor de foc pierdute, furate și traficate vor continua să fie împărtășite prin 
intermediul iARMS, deși aceste date trebuie să fie automat actualizate din registrele co-
nectate. 

Cele două opțiuni principale pentru realizarea acesteia sunt: 

•	 O opțiune hibrid de conectare a sistemelor actuale de evidență și menținerea lor pe 
aranjamentele actuale de operare cu adăugirea unui depozit separat de date. 

•	 Crearea unui nou sistem regional de evidență 

Opțiunea hibrid va utiliza doar registrele existente ale fiecărui beneficiar și le va menține 
pe aranjamentele actuale de operare. Aceasta va însemna că va fi nevoie de un număr 
mare de rezoluții individualizate, locale, pentru a facilita faptul ca majoritatea beneficia-
rilor să fie pregătiți pentru eficientizarea conectării registrelor. Acestea sunt stabilite în 
Raportul final. Această opțiune va necesita un depozit separat de date pentru comasarea 
datelor cu referire la armele de foc. Această abordare va fi mai degrabă una ad-hoc și ex-
istă riscul nerealizării unei conectări eficiente din cauză că resursele locale nu vor asigura 
consecvența datelor și populația. 

Cea de-a doua opțiune este ca noile registre să fie construite în așa fel încât să se asigure 
o consecvență deplină în toată regiunea, ceea ce va include conectarea. Aceasta are avan-
tajul semnificativ a faptului că gama largă de sarcini individualizate, care sunt necesare 
pentru a realiza conectarea conform abordării hibrid, nu va mai fi relevantă. Cât privește 
registrul posesiei civile licite, toate descrierile și permisele actuale pentru armele de foc 
pot fi, apoi, modelate pe seturile de date și formatul UE. Această opțiune va asigura popu-
larea automată a secțiunilor comune ale bazelor de date.

Implementarea acestei opțiuni va facilita informarea evaluărilor amenințării și riscurilor (da-
torită disponibilității unui șir de date compatibile) și va informa schimbările legislative ulte-
rioare, de exemplu, pentru adoptarea prevederilor UE pentru standardele de dezactivare a 
SALW. În cele din urmă, această opțiune este o pregătire mai bună pentru aderarea la UE. 

Din aceste considerente, cursul recomandat al acțiunii ar fi să se dezvolte un nou sistem 
regional de evidență. 
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Rezumat al  
recomandărilor cheie 

Recomandarea 1: Ca parte a implementării oricărui sistem nou de acordare a permiselor 
și evidență a armelor de foc, fie local, național sau regional, costurile administrative asoci-
ate trebuie să fie clar definite pentru a oferi un punct potențial de reper pentru o structură 
consecventă a taxelor regionale, care reflectă costurile de întreținere și administrative ale 
sistemului.

Recomandarea 2: Beneficiarii din regiune trebuie să examineze posibilitatea de a adopta 
programe legale de tragere a focului de încercare. În toate cazurile, materialul balistic ce 
va rezulta, trebuie inclus în sistemele de comparare a datelor balistice, asociate cu rețeaua 
propusă SEEBIN (vezi mai jos), opțiunea de împărtășire a acelor imagini la nivel regional 
trebuie discutată cu forul Comisiilor SALW și SEEFEN. 

Recomandarea 3: Trebuie creat un ghid regional de bune practici pentru a sprijini 
abordarea holistică a evaluării inițiale a caracterului adecvat al solicitantului pentru a 
procura/deține o armă de foc.

Recomandarea 4: Trebuie creat un Ghid SEESAC PNUD de bune practici privind procedu-
rile și tehnicile operaționale, verificările standard în cadrul anchetei de fond a solicitanților 
și termenii standard descriptivi pentru armele de foc și munițiile.

Recomandarea 5: Trebuie să se efectueze o evaluare a impactului de mediu în raport cu 
distrugerea SALW și a munițiilor în regiune pentru a evalua pe deplin procedurile curente, 
precum și să se recomande alternative ‚mai curate’.

Recomandarea 6: Beneficiarii din regiune trebuie să avanseze spre o aliniere deplină cu 
controalele armelor de foc, categorisirea și legislația la nivelul UE. Acest proces trebuie 
facilitat și sprijinit prin intermediul reuniunilor Comisiilor regionale SALW și ale rețelei 
SEEFEN.

Recomandarea 7: Pe viitor ar trebui examinată posibilitatea de colectare a mostrei ADN 
și/sau amprentelor digitale ale persoanelor care au arme în posesie legală.

Recomandarea 8: Beneficiarii, prin reuniunile Comisiilor Regionale SALW trebuie să lu-
creze întru încheierea unui acord comun privind dezactivarea permanentă a armelor de 
foc. Aceasta ar trebui să includă ce fel de arme de foc ar putea fi dezactivate, cine le-ar pu-
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tea avea în posesie, permisul de posesie, cine conduce dezactivarea, cine inspectează de-
zactivarea și căror standarde trebuie să se conformeze dezactivarea. Acest proces trebuie 
să mai ia în calcul oportunitățile sistemului regional de acordare a permiselor și evidență, 
conform recomandării susmenționate.

Recomandarea 9: Să se creeze un ghid de bune practici și standarde comune în raport 
cu penalitățile aplicate pentru posesia ilicită a armelor de foc dezactivate. Aceasta trebuie 
sprijinit cu schimb de informații între organele de urmărire prin intermediul SEEFEN și alte 
organe, după caz.

Recomandarea 10: Beneficiarii din regiune trebuie să evalueze oportunitățile de a crea pro-
grame de tragere a focurilor de încercare pentru armele de foc militare și pentru protecția 
ordinii de drept pentru a ajuta investigațiile care se referă la orice pierdere ulterioară și să 
suplinească alte trăsături de prevenire a furturilor. În orice caz, sistemele beneficiarilor de 
comparare a datelor balistice trebuie alimentate cu materialele balistice care au rezultat.

Recomandarea 11: Introducerea în plan regional a unui program de schimb de vizite 
pentru personalul care operează registrele.

Recomandarea 12: Crearea unui sistem nou, pe deplin integrat, de acordare a permiselor 
și evidență a armelor de foc la nivel regional, cu o capacitate de păstrare la nivel local a 
datelor care se referă la datele cu caracter personal din permisele pentru armele de foc.

Recomandarea 13: Noul sistem regional de acordare a permiselor și evidență a armelor 
de foc trebuie să fie conectat cu rețeaua propusă de comparare a informațiilor balistice 
SEEBIN pentru a reduce dublarea introducerii datelor, îmbunătăți în continuare colabo-
rarea regională, a sprijini identificarea crimelor, analiza informațiilor și schimbul de date.

Recomandarea 14: Trebuie efectuat un studiu privind cerințele tehnice pentru a defini 
specificațiile detaliate ale noului sistem regional. Aceasta mai trebuie să includă o evalu-
are mai detaliată a sistemelor de acordare a permiselor pentru armele de foc recent im-
plementate pentru a face schimb cu experiența, a rafina rapid specificațiile tehnice și a 
reduce riscurile generale ale proiectului.

Recomandarea 15: Noul sistem regional de acordare a permiselor și evidență a armelor 
de foc trebuie să asigure funcțiile de bază ale unui sistem integrat de acordare a permiselor 
pentru armele de foc, după cum a fost identificat mai sus. Pe lângă aceasta, planul asociat 
de implementare trebuie să includă conversia datelor existente în sistemul nou pentru a 
diminua povara de lucru asupra beneficiarilor în orice moment al perioadei de tranziție.

Recomandarea 16: Trebuie să existe o foaie clară de parcurs pentru a fi implementată de 
beneficiari pentru a-și face lucrul de aliniere la Directiva UE privind armele de foc înainte 
ca să se implementeze noul sistem de acordare a permiselor și evidență a armelor de foc. 
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