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ANEXA 1  

 Lista legislației și a inițiativelor UE relevante 

Legislația UE 

 Directiva 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de 

arme, JO L 256 13.9.1991, p. 51 (modificată); 

 Poziția comună (PESC) 2008/944 din 8 decembrie 2008 de definire a normelor 

comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament 

militar, modificată prin Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 

16 septembrie 2019, JO L 239, 17.9.2019, p. 16; 

 Directiva 2009/43/CE din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de 

transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, JO L 146, 

10.6.2009, p. 1;  

 Regulamentul (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul 

Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, 

piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția 

Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate 

(Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind 

autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente 

ale acestora, precum și muniții, JO L 94, 30.3.2012, p. 1; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei de elaborare a unor 

orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că 

armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, JO L 333, 

19.12.2015, p. 62 (modificat); 

 Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/68 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de 

stabilire a specificațiilor tehnice pentru marcajul armelor de foc și al componentelor 

lor esențiale în temeiul Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul 

achiziționării și deținerii de arme, JO L 15, 17.1.2019, p. 18; 

 Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/69 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 de 

stabilire a specificațiilor tehnice pentru armele de alarmă și de semnalizare în temeiul 

Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de 

arme, JO L 15, 17.1.2019, p. 22; 

 Regulamentul delegat (UE) 2019/686 al Comisiei din 16 ianuarie 2019 de stabilire a 

modalităților detaliate prevăzute de Directiva 91/477/CEE a Consiliului pentru 

schimbul sistematic, prin mijloace electronice, de informații referitoare la transferul 

de arme de foc în interiorul Uniunii, JO L 116, 3.5.2019, p. 1; 

 Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/689 a Comisiei din 16 ianuarie 2019 privind 

un proiect-pilot de punere în aplicare a anumitor dispoziții privind cooperarea 

administrativă prevăzută în Directiva 91/477/CEE a Consiliului prin intermediul 

Sistemului de informare al pieței interne; JO L 116, 3.5.2019, p. 75. 

Instrumente internaționale 

 Convenția împotriva criminalității transnaționale organizate din 2001 și Protocolul 

împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale 

acestora, precum și de muniții; 
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 Programul de acțiune al Organizației Națiunilor Unite din 2001 pentru prevenirea, 

combaterea și eradicarea comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armament ușor 

sub toate aspectele sale; 

 Instrumentul internațional din 2005 care permite statelor să identifice și să 

urmărească, în mod rapid și fiabil, armamentul ușor și armele de calibru mic ilicite; 

 Tratatul privind comerțul cu arme din 2013. 

Inițiative ale UE  

Cu caracter general 

 Ciclul de politici ale UE 2014-2018, primul plan de acțiune operațional în cadrul 

Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale
1
. Acesta 

a inclus numeroase activități care au vizat o mai bună colectare și producere a 

informațiilor, îmbunătățirea schimbului de informații balistice, instituirea unor 

puncte focale naționale, organizarea de operațiuni comune de control pentru 

amenințări specifice (arme transformate, arme cu gaze și de alarmă, livrarea de 

colete), formarea și consolidarea capacităților și cooperarea internațională. 

 Armele de foc și securitatea internă a UE: protejarea cetățenilor și combaterea 

traficului ilegal, Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, 

COM(2013) 716, 21.10.2013. 

 Agenda europeană privind securitatea, Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, 

COM(2015) 185 final, 28.4.2015. 

 Planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și 

explozivi, (COM(2015) 624 final, 2.12.2015. 

 Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru 

mic și a armamentului ușor și a muniției aferente, Comunicare comună a Comisiei și 

a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 

[JOIN(2018) 17 final, 1.6.2018], aprobată de Consiliu și transformată în strategie de 

sine stătătoare a UE (Concluziile Consiliului din 19 noiembrie 2018 – Documentul 

13581/18).  

 Raport al Comisiei privind evaluarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 258/2012 

privind importul, exportul și tranzitul de arme de foc pentru uz civil, COM(2017) 

737 final, 12.12.2017. 

 Recomandarea Comisiei privind acțiuni imediate pentru îmbunătățirea securității 

măsurilor de export, import și tranzit al armelor de foc, al pieselor și componentelor 

esențiale ale acestora și al muniției, în care se solicita consolidarea normelor UE 

pentru a îmbunătăți trasabilitatea și securitatea procedurilor de control la import și 

export pentru armele de foc, precum și cooperarea între autorități în lupta împotriva 

traficului cu arme de foc, C(2018) 2197 final, 17.4.2018. 

Europa de Sud-Est 

 Planul de acțiune privind traficul ilegal de arme de foc între UE și regiunea Europei 

de Sud-Est pentru perioada 2015-2019, 14 noiembrie 2014, Documentul 15516/14 al 

Consiliului, adoptat de Consiliu la 4 și 5 decembrie 2014 (Documentul 16526/14 al 

                                                 
1
 Doc. 16726/3/13 REV 3 RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 
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Consiliului); Forumul ministerial UE-Balcanii de Vest privind justiția și afacerile 

interne, desfășurat la Belgrad, la 12 decembrie 2014.  

 O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit 

al UE în regiune, COM(2018) 65 final, 6.2.2018. Acțiunea 2.12 s-a axat în special pe 

traficul de arme de foc. 

 Planul de acțiune comun privind combaterea terorismului pentru Balcanii de Vest, 

semnat de reprezentanții Uniunii Europene și ai celor șase țări partenere din Balcanii 

de Vest la 5 octombrie 2018 în cadrul reuniunii ministeriale UE - Balcanii de Vest 

privind justiția și afacerile interne de la Tirana
2
. Abordarea problemei traficului ilicit 

de arme de foc este unul dintre cele cinci obiective cuprinzătoare ale planului. Au 

fost elaborate și încheiate, împreună cu autoritățile tuturor celor șase țări partenere 

din Balcanii de Vest, acorduri bilaterale adaptate în vederea combaterii terorismului
3
. 

Acestea includ aspecte-cheie privind traficul de arme de foc, precum instituirea unor 

puncte focale privind armele de foc, care să fie complet operaționale. Acțiunile 

prioritare sunt delimitate prin indicarea concretă a responsabilităților, a indicatorilor 

și a termenelor.  

 Foaia de parcurs pentru o soluție durabilă la posesia ilegală, utilizarea abuzivă și 

traficul de SALW/arme de foc și de muniție aferentă, summitul de la Londra din 

cadrul procesului de la Berlin, 10 iulie 2018. Această inițiativă a beneficiat ulterior 

de sprijin financiar din partea UE prin Decizia (PESC) 2018/1788 a Consiliului 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, care definește coordonarea și monitorizarea globală a punerii în 

aplicare a foii de parcurs, JO L 293, 20.11.2018, p. 11. 

 Evaluarea Planului de acțiune privind traficul de arme de foc între UE și regiunea 

Europei de Sud-Est (2015-2019), Raportul Comisiei din 27 iunie 2019, COM(2019) 

293 final, 27.6.2019. Potrivit acestui raport de evaluare, planul de acțiune a 

îmbunătățit colaborarea, schimbul de informații și a pus bazele viitoarei cooperări. 

Totuși, încă nu au fost puse în aplicare pe deplin o serie de acțiuni planificate, 

precum instituirea punctelor focale privind armele de foc, care sunt necesare pentru 

strategii corespunzătoare de aplicare, coordonare și schimb de informații, atât la nivel 

național, cât și la nivelul UE. De asemenea, nu se realizează încă o colectare 

armonizată a datelor privind confiscarea armelor de foc, care să permită o politică 

bazată pe date concrete și o evaluare adecvată și fiabilă a tendințelor în domeniul 

traficului de arme. În mod similar, părțile interesate nu au elaborat un format 

standard de raportare pentru schimbul de informații, astfel cum prevede planul de 

acțiune.  

                                                 
2
 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-

counter-terrorism-western-balkans.pdf. 
3
 Primele două acorduri au fost semnate de comisarul Avramopoulos și de miniștrii de interne din 

Albania și din Republica Macedonia de Nord la Bruxelles, la 9 octombrie 2019, a se vedea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-

terrorism-arrangements-albania-north-macedonia. Acordul cu Kosovo* a fost semnat la Bruxelles la 

30 octombrie 2019. Ultimele trei acorduri, cu Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Serbia, au fost 

semnate la 19 noiembrie 2019 în marja reuniunii ministeriale JAI de la Skopje.  

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 

1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/news/20191009_security-union-implementing-counter-terrorism-arrangements-albania-north-macedonia
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 Decizia (PESC) 2019/2111 a Consiliului din 9 decembrie 2019 de sprijinire a 

activităților SEESAC de dezarmare și control al armelor în Europa de Sud-Est, prin 

care se reduce amenințarea reprezentată de armele de calibru mic și armamentul ușor 

ilicite și muniția aferentă, JO L 318, 10.12.2019. Începând cu anul 2002, UE a 

furnizat asistență statelor din Balcanii de Vest, printr-o serie de decizii consecutive 

ale Consiliului care prevedeau acordarea de finanțare în valoare de 18,1 

milioane EUR pentru proiecte de control al armelor de calibru mic.  

 Decizia (PESC) 2019/2009 a Consiliului din 2 decembrie 2019 de sprijinire a 

eforturilor Ucrainei de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi, în 

cooperare cu OSCE, JO L 312, 3.12.2019, p. 42. 

Aceste proiecte au acordat un sprijin cuprinzător eforturilor de control al SALW și de 

prevenire a traficului de arme în Europa de Sud-Est. Începând cu anul 2002, 

principalul partener de implementare a asistenței furnizate de Consiliu în regiune a 

fost Biroul de control pentru Europa de Sud-Est și de Est asupra armelor de calibru 

mic și a armamentului ușor (SEESAC) al PNUD. Noua decizie a Consiliului din 9 

decembrie 2019 acordă 11,8 milioane EUR pentru activitățile de control al armelor în 

următorii 4 ani. Comisiile SALW și rețeaua de experți în materie de arme de foc în 

Europa de Sud-Est contribuie la standardizarea abordărilor din regiune și la 

formularea de activități la nivel regional și local care să contribuie la elaborarea de 

politici pe bază de date concrete, la îmbunătățirea siguranței fizice și a gestionării 

stocurilor, la îmbunătățirea marcării, a urmăririi și a ținerii evidențelor, la 

consolidarea capacităților pentru combaterea traficului ilicit de arme de foc prin 

sprijinirea înființării de puncte focale privind armele de foc și la consolidarea 

capacităților de investigare. A fost acordat sprijin și pentru sensibilizare, organizarea 

de campanii de colectare a SALW și a munițiilor, asigurarea transparenței 

exporturilor de arme în regiune și integrarea perspectivei de gen în controlul SALW.  

 Politica privind Parteneriatul estic după 2020, comunicare comună, JOIN(2020) 7 

final, 18.3.2020; a reiterat solicitarea formulată în evaluarea politicii europene de 

vecinătate (PEV) din 2015 privind consolidarea dimensiunii de securitate pentru 

combaterea criminalității organizate, inclusiv a traficului de arme.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2009&qid=1595585130573&from=EN
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ANEXA 2  

Logica de intervenție a Planului de acțiune al UE 
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ANEXA 3  

Acțiuni specifice pentru Europa de Sud-Est și pentru cooperarea acesteia cu UE 

 

Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

Condiții favorizante    

Cadrul juridic    

Alinierea completă a controlului juridic la legislația 

UE (inclusiv revizuirea din 2017 a Directivei privind 

armele de foc și actele de punere în aplicare privind 

standardele de dezactivare, privind marcarea armelor 

de foc și a componentelor esențiale ale acestora și 

privind specificațiile tehnice pentru armele de 

alarmă și cu semnalizare). 

2023 1.1; 1.2; 1.3 S1 O3 

 

Modernizarea cadrului juridic pentru producătorii și 

comercianții de arme de foc 

2020 1.1; 1.4; 1.5 S1 O2 

Instituirea unui cadru juridic penal adecvat pentru a 

se asigura urmărirea penală și condamnarea 

traficanților de arme de foc.  

2024 1.5  

3 

S1 O1  

S3 O1 

                                                 
4
 Intervalul de timp prevăzut în foaia de parcurs regională. 

5
 A se vedea anexa 4. 

6
 S=Scop; O=Obiectiv. 
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

Alinierea procedurilor penale și operaționale de la 

nivelul întregii regiunii pentru a facilita cooperarea 

operațională transfrontalieră.  

2023 1.1  

3 

S1 O4  

S3 O1 

Adoptarea cadrului juridic necesar pentru a permite 

legalizarea armelor de foc și predările voluntare de 

arme de foc, muniții și explozivi 

2020 11 S5 O2 

Structura administrativă     

Crearea unor puncte focale privind armele de foc 

care să fie complet operaționale și dotate cu suficient 

personal în fiecare jurisdicție 

2020 7 S2 O2  

S2 O3 

Formarea și consolidarea capacităților    

Îmbunătățirea proceselor, a echipamentelor și a 

formării unităților de aplicare a legii. 

2024 7 S3 T2 

Intensificarea formărilor naționale în domeniul 

combaterii traficului de arme de foc. Diversificarea 

participării la cursurile de formare organizate de 

CEPOL. 

 

2024 7 S3 T4 
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

Prevenire și sensibilizare    

Creșterea securității stocurilor    

Instituirea unor sisteme de inspecție și punerea în 

aplicare a gestionării ciclului de viață pentru armele 

de calibru mic și armamentul ușor, atât pentru 

unitățile guvernamentale, cât și pentru cele private. 

Asigurarea formării și consolidarea capacităților 

pentru ambele categorii. 

2024 12.4 S7 O1  

S7 O3  

S7 O4 

Asigurarea depozitării în siguranță a armelor de foc 2024 13 S7 O2 

Reducerea stocurilor    

Distrugerea sistematică a excedentelor și a armelor 

confiscate 

2024 12.2, 12.3, 12.5, 

12.6 

S6 

Predări voluntare și programe de răscumpărare    

Instituirea de programe naționale și regionale pentru 

dezactivare, legalizare, predări voluntare și 

distrugere conform standardelor. 

2024 11 S5 O3 

 

Campanii de sensibilizare și dimensiunea de gen    

Organizarea unor campanii de sensibilizare pentru 

publicul larg și pentru tipuri specifice de public (de 

2024 2  S4 
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

exemplu, producători, persoane fizice și juridice 

autorizate), construirea unor rețele de susținere și 

promovare. 

14 

Integrarea pe deplin a dimensiunii de gen în 

politicile de control al armelor de foc și asigurarea 

reprezentării corespunzătoare a femeilor în domeniul 

controlului armelor de foc și al aplicării legislației 

relevante. 

2022 2.3 S2 O9 

O mai bună asigurare a respectării legii    

Informații     

 

Standardizarea procedurilor, sistematizarea 

schimbului de informații, inclusiv în afara 

investigațiilor individuale. 

2023 9 S1 O5 

 

Colectarea de date cuprinzătoare privind refuzurile 

(în ceea ce privește deținerea, transferul, autorizațiile 

de import sau de export pentru arme de foc), privind 

infracțiunile comise cu arme, privind confiscările de 

arme de foc. Sistematizarea colectării de date privind 

justiția penală de la toți actorii implicați (poliție, 

autorități vamale, parchete, instanțe, servicii ale 

penitenciarelor). Publicarea unor rapoarte periodice 

2024 2.2  

3  

6  

7  

8  

 

S2 O1  

S2 O5  

S3 O1  
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

de analiză a infracțiunilor comise cu arme și a unor 

evaluări ale amenințărilor. 

Colectarea sistematică de date privind armele de foc 

și componentele esențiale ale acestora care au fost 

pierdute sau furate, în scopul urmăririi armelor și 

componentelor, inclusiv utilizarea iARMS. 

2022 5  

7 

S2 O8 

Controlul juridic riguros    

Colectarea de statistici detaliate privind deținerea și 

circulația armelor de foc (autorizațiile de import și 

de export). 

2024 2 S2 O1  

S5 O4 

Îmbunătățirea controlului, a monitorizării și a 

prevenirii deturnărilor. 

2024 1; 6.3; 6.4 S1 O5  

S3 T3  

S5 O1, S5 O4 

Consolidarea cooperării operaționale (patrule 

comune, implicarea sporită a cooperării polițienești 

și vamale, inclusiv a centrelor de cooperare), 

utilizarea sporită a asistenței internaționale și a 

instrumentelor speciale de investigare furnizate de 

EMPACT și de Europol. 

2024 9 S3 T4 
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

Urmărirea    

Instituirea unei urmăriri sistematice a tuturor armelor 

confiscate și comunicarea informațiilor către 

Europol. 

2024 5 S1 O5  

S2 O7 

Analiza balistică    

Sistematizarea analizei balistice și facilitarea 

schimbului de informații balistice 

2020 7 S2 O4 

Schimbul de informații în toate etapele    

Continuarea schimbului regulat de bune practici într-

un mediu administrativ integrat (mai puține 

suprapuneri între reuniuni, așteptări mai clare 

privind rezultatele reuniunii, un mandat clar al 

reprezentanților naționali și capacitatea acestora de 

a-și asuma angajamente) și implicarea 

administrațiilor vamale, a autorităților polițienești, a 

serviciilor de criminalistică, a parchetelor și a 

serviciilor judiciare. 

2023  S1 O6 

Asigurarea schimbului sistematic de informații 

operaționale și strategice în cadrul EMPACT - 

prioritatea „Arme de foc” (utilizarea palierelor 

SIENA corespunzătoare), cu Europol, Frontex și 

2024 8 S2 O4  

S2 O6 
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Acțiuni Interval de 

timp
4
 

Indicatori-

cheie de 

performanță 

corespunzători
5
 

Activități 

corespunzătoare în 

foaia de parcurs 

regională
6
 

Eurojust. Asigurarea faptului că solicitările de 

informații și informațiile transmise primesc feedback 

regulat și sistematic de la destinatar. 

Colectarea de informații și crearea unei imagini de 

ansamblu corecte privind utilizarea internetului 

negru pentru comerțul ilicit cu arme de foc în cadrul 

ciclului de politici ale UE. 

2021   
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ANEXA 4  

Indicatori-cheie de performanță 

Următorii indicatori au fost dezvoltați în Foaia de parcurs pentru o soluție durabilă la posesia 

ilegală, utilizarea abuzivă și traficul de SALW/arme de foc și de muniție aferentă în Balcanii 

de Vest până în 2024. În această anexă, ei sunt formulați astfel încât să li se aplice și statelor 

membre ale UE. Acest lucru nu afectează modul în care au început să raporteze partenerii din 

Balcanii de Vest cu privire la punerea în aplicare a foii de parcurs. Numerotarea indicatorilor 

nu a suferit modificări.  

 

1. Numărul cadrelor juridice privind controlul armelor armonizate pe deplin cu 

legislația UE,
7
 cu Tratatul privind comerțul cu arme și cu Protocolul împotriva 

fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, 

precum și de muniții (Protocolul privind armele de foc) 

1.1. Acte legislative în domeniul controlului armelor, referitoare la utilizarea în scopuri 

civile a armelor de foc și a munițiilor în conformitate cu directivele relevante ale UE 

privind armele de foc și munițiile; 

1.2. Acte legislative în domeniul controlului armelor, referitoare la utilizarea în scopuri 

civile a explozivilor, armonizate cu directivele relevante ale UE privind explozivii; 

1.3. Acte legislative în domeniul controlului armelor, referitoare la utilizarea în scopuri 

militare a armelor de foc, a munițiilor și a explozivilor, armonizate cu Directiva 

2009/43/CE; 

1.4. Acte legislative în domeniul controlului exporturilor de arme, conforme cu Poziția 

comună 2008/944/PESC și cu Tratatul privind comerțul cu arme; 

1.5. Acte legislative în domeniul controlului armelor, conforme cu Protocolul privind 

armele de foc. 

 

2. Doar Europa de Sud-Est: numărul de documente de politică privind controlul 

armelor, bazate pe dovezi, elaborate în fiecare jurisdicție, care răspund deopotrivă 

nevoilor bărbaților, femeilor, băieților și fetelor 

2.1. Este instituită Strategia privind SALW. 

2.2. Strategia privind SALW este bazată pe dovezi. 

2.3. Strategia privind SALW răspunde nevoilor bărbaților, femeilor, băieților și fetelor. 

 

3. Numărul de cazuri, numărul de persoane vizate și cantitatea de arme de foc, muniții 

și explozivi utilizați abuziv și traficați care au făcut obiectul urmăririi penale și 

asupra cărora autoritățile s-au pronunțat, comparativ cu numărul de rapoarte de 

aplicare a legii referitoare la confiscările în cauză 

 

4. Numărul de cazuri și cantitatea de arme de foc, muniții și explozivi confiscați în 

interiorul teritoriului (inclusiv la frontierele dintre statele membre aflate în interiorul 

Uniunii Europene), comparativ cu numărul de cazuri și cantitatea de arme de foc, 
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muniții și explozivi confiscați la frontierele externe (la frontierele partenerilor din 

Europa de Sud-Est sau la frontiera externă a UE); 

4.1. Numărul de cazuri în care armele de foc, munițiile și explozivii au fost confiscați în 

interiorul teritoriului; 

4.2. Numărul de arme de foc confiscate în interiorul teritoriului; 

4.3. Numărul de muniții confiscate în interiorul teritoriului; 

4.4. Cantitatea de explozivi confiscați în interiorul teritoriului; 

4.5. Numărul de cazuri în care armele de foc, munițiile și explozivii au fost confiscați la 

frontiera externă; 

4.6. Numărul de arme de foc confiscate la frontiera externă; 

4.7. Numărul de muniții confiscate la frontiera externă; 

4.8. Cantitatea de explozivi confiscați la frontiera externă; 

 

5. Numărul de cazuri raportate de arme de foc, muniții și explozivi confiscați la 

frontierele Uniunii Europene, care provin din Europa de Sud-Est, comparativ cu 

armele de foc, munițiile și explozivii confiscați pe întreg teritoriul Uniunii Europene, 

care provin din Europa de Sud-Est sau au fost deturnați din această regiune; 

5.1. [nu este cazul – apare deja la punctul 4.2] 

5.2. [nu este cazul – apare deja la punctul 4.3] 

5.3. [nu este cazul – apare deja la punctul 4.4] 

5.4. Numărul de arme de foc confiscate la frontierele UE, care provin din Europa de Sud-

Est; 

5.5. Cantitatea de muniții confiscate la frontierele UE, care provin din Europa de Sud-Est; 

5.6. Cantitatea de explozivi confiscați la frontierele UE, care provin din Europa de Sud-

Est; 

5.7. Numărul de arme de foc confiscate pe întreg teritoriul UE, care provin din Europa de 

Sud-Est; 

5.8. Cantitatea de muniții confiscate pe întreg teritoriul UE, care provin din Europa de 

Sud-Est; 

5.9. Cantitatea de explozivi confiscați pe întreg teritoriul UE, care provin din Europa de 

Sud-Est; 

 

6. Numărul de arme de foc, muniții și explozivi pentru care au fost eliberate licențe de 

export de către autoritățile naționale competente și care au fost identificați drept 

deturnați  

6.1. Numărul licențelor de export de arme eliberate și utilizate; 

6.2. Numărul licențelor de export de muniții eliberate și utilizate; 

6.3. Numărul de cazuri în care armele pentru care fuseseră eliberate și utilizate licențe au 

fost deturnate 
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6.4. Numărul de cazuri în care munițiile pentru care au fost eliberate și utilizate licențe au 

fost identificate drept deturnate prin proceduri de control ulterioare expedierii. 

 

7. Punctele focale privind armele de foc și consolidarea capacităților 

7.1. Punctele focale privind armele de foc instituite și funcționale în fiecare jurisdicție, 

care îndeplinesc standardele prevăzute în orientările UE privind bunele practici;
 8

 

7.2. Numărul de membri ai personalului care au beneficiat de formare privind 

amenințarea pe care o reprezintă armele de foc la nivelul UE (în special formări 

organizate de CEPOL) și la nivel național (inclusiv formări în cascadă). 

 

8. Numărul de cazuri de cooperare interinstituțională la nivel operațional, inclusiv în 

etapele de cercetare penală, de urmărire penală și în etapa premergătoare judecății 

8.1. Numărul de incidente asociate armelor de foc consemnate de autoritățile naționale de 

aplicare a legii; 

8.2. Cauzele care implică folosirea armelor de foc judecate de judecătorul competent 

pentru soluționarea delictelor; 

8.3. Cauzele care implică folosirea armelor de foc soluționate de judecătorul competent 

pentru soluționarea delictelor; 

8.4. Numărul de cauze care implică folosirea armelor de foc în care procurorul a renunțat 

la urmărirea penală; 

8.5. Numărul de cauze care implică folosirea armelor de foc în care 

judecătorul/judecătorul din etapa premergătoare judecății a renunțat la urmărirea 

penală; 

 

9. Numărul de cazuri de cooperare operațională datorate informațiilor, inclusiv 

informațiilor balistice, furnizate de serviciile de informații în cadrul activității de 

combatere a infracțiunilor în care sunt implicate arme de foc, cu state membre ale 

UE, autorități din Europa de Sud-Est și agenții, precum și cu agenții internaționale de 

aplicare a legii 

9.1. Numărul de cazuri de cooperare operațională bazate pe informații la nivel de 

jurisdicție; 

9.2. Numărul de cazuri de cooperare operațională bazate pe informații în Europa de Sud-

Est; 

9.3. Numărul de cazuri de cooperare operațională bazate pe informații cu Frontex; 

9.4. Numărul de cazuri de cooperare operațională bazate pe informații cu 

Europol/EMPACT; 

9.5. Numărul de cazuri de cooperare operațională bilaterală bazate pe informații între 

parteneri din Europa de Sud-Est și state membre ale UE, în care nu este implicat 

Europol; 

9.6. Numărul de cazuri de cooperare operațională bazate pe informații cu Interpol. 
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9.7. Doar la nivelul UE: Numărul de cazuri de cooperare operațională bilaterală bazate pe 

serviciile de informații între statele membre ale UE, în care nu este implicat 

Europol/EMPACT; 

9.8. Doar la nivelul UE: Numărul de introduceri de date și de căutări în Sistemul de 

Informații Schengen; 

9.9. Doar la nivelul UE: Numărul de introduceri de date și de căutări în Sistemul de 

gestionare a riscurilor în domeniul vamal; 

 

10. Numărul de incidente în care sunt implicate arme de foc și numărul de victime 

afectate de utilizarea abuzivă a armelor de foc, defalcat în funcție de sex și de vârstă, 

în fiecare jurisdicție; 

10.1. Numărul de incidente comise cu arme de foc legale și ilegale; 

10.2. Numărul de persoane ucise cu arme de foc, în funcție de sex și de vârstă; 

10.3. Numărul de persoane rănite cu arme de foc, în funcție de sex și de vârstă; 

10.4. Numărul de persoane care s-au sinucis cu arme de foc, în funcție de sex și de vârstă. 

 

11. Numărul de arme de foc și de muniții predate în mod voluntar, precum și numărul de 

arme de foc legalizate sau dezactivate 

11.1. Numărul de arme de foc predate în mod voluntar; 

11.2. Numărul de muniții predate în mod voluntar; 

11.3. Numărul de arme de foc legalizate; 

11.4. Numărul de arme de foc dezactivate conform standardelor UE. 

 

12. Numărul de SALW/arme de foc, muniții și explozivi (confiscați sau excedentari) 

raportați, distruși sistematic 

12.1. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi raportați confiscați; 

12.2. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi confiscați și distruși; 

12.3. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi confiscați și eliminați în alte moduri; 

12.4. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi excedentari; 

12.5. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi excedentari distruși; 

12.6. Cantitatea de arme de foc/muniții/explozivi excedentari eliminați în alte moduri; 

 

13. Numărul de spații de depozitare a SALW/armelor de foc și a munițiilor acestora, în 

conformitate cu standardele internaționale în materie de siguranță și securitate 

13.1. Numărul de spații militare de depozitare a SALW și a munițiilor; 

13.2. Numărul de spații de depozitare a SALW/armelor de foc și a munițiilor aparținând 

autorităților de aplicare a legii; 

13.3. Numărul de spații civile de depozitare a armelor de foc și a munițiilor; 
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13.4. Numărul de spații militare de depozitare care respectă standardele internaționale în 

materie de siguranță și securitate; 

13.5. Numărul de spații de depozitare aparținând autorităților de aplicare a legii care 

respectă standardele internaționale în materie de siguranță și securitate; 

13.6. Numărul de spații civile de depozitare a armelor de foc și a munițiilor care respectă 

standardele internaționale în materie de siguranță și securitate. 

 

14. Procentajul de satisfacție a cetățenilor (defalcat în funcție de vârstă și de sex) sau 

sentimentul de siguranță în ceea ce privește violența armată 

14.1. Procentajul de cetățeni care se simt amenințați de posesia ilegală și de utilizarea 

abuzivă a armelor de foc.  


