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Acronime şi abrevieri

ABUT Arme, Tehnologii şi Mărfuri cu Dublă Destinaţie 
OECE Oficiul Federal de Economie şi Control al Exportului (Germania)
SG Serviciul Grăniceri 
TG Trupele de Grăniceri 
BUMAD Programul de Combatere a Drogurilor în Belarus, Ucraina şi Moldova 
AAC Administraţia Aviaţiei Civile 
PPCD Partidul Popular Creştin Democrat 
TFACE Tratatul Forţelor Armate Convenţionale în Europa 
CSI Comunitatea Statelor Independente 
PCM  Partidul Comunist din Moldova 
MDCS  Măsuri de Dezvoltare a Credibilităţii şi Securităţii 
OSC Organizaţia Societăţii Civile 
DCCO Departamentul pentru Combaterea Crimei Organizate 
DOP Departamentul Ordine Publică 
RMN Republica Moldovenească Nistreană 
CE Comisia Europeană 
PEV Politica Europeană de Vecinătate 
UE Uniunea Europeană
CCUEEA Codul de conduită al UE privind Exporturile de Armament 
RSE Reprezentantul Special al Uniunii Europene
IDE  Investiţii Directe Externe 
DFG Discuţii ale Focus-Grupelor 
PIB Produsul Intern Brut 
AVPM Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova 
SG Studiul Intern 
CIC Comisia Interdepartamentală de Control 
CIM Clasificarea Internaţională a Maladiilor  
GIC Grupul Internaţional de Criză
PST Persoane Strămutate în limitele Ţării 
DSI Diviziunea de Securitate Internă 
ICRP Institutul pentru Cercetarea Războiului si Păcii  
CUC Comisia Unificată de Control 
CMU Comandamentul Militar Unit 
FUMP Forţele Unite de Menţinere a Păcii 
ISI Interviu-cheie cu sursa de informare 
SPAA    Sistem portabil de apărare antiaerian 
MAIIE Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
MA Ministerul Apărării 
MEC Ministerul Economiei şi Comerţului 
MS Ministerul Sănătăţii 
MJ Ministerul Justiţiei 
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MR Ministerul Reintegrării 
MI Memorandum de Înţelegere  
NAMSA Agenţia NATO de Menţinere şi Asigurare 
NATO Organizaţia Nord Atlantică 
PFN Punctul Focal Naţional 
ONG Organizaţie neguvernamentală 
GOFR Grup Operaţional de Forte Ruseşti 
OSCE Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa 
APC Acordul UE de Parteneriat şi Cooperare 
DPCP Detectiv Privat şi Companii de Pază  
PP Parteneriat pentru Pace 
DPMF Divizia  Programului de Management a Fondului Voluntar OSCE 
PMR Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika
PA Programul de Acţiuni al NU pentru prevenire, combatere si eradicarea comerţului ilegal  de AMAU 

şi aspectele sale 
LGR  Lansator de Grenade Antitanc 
RPK  Ruchnoi Pulemet Kalashnikova/ mitralieră Kalaşnikov uşoara 
CPP Compania Private de Pază 
DARA Departamentul pentru Armament de Rachete şi Artilerie 
CISCAR Centrul Regional pentru Implementarea Controlului Armelor 
FR Federaţia Rusa 
RMDS/G Standarde / Principii de microdezarmare 
MAM Muniţii pentru arme mici 
AMAU  Arme Mici si Armamente Uşoare 
ICSE Iniţiativa de Cooperare în Europa de Sud Est 
BECAMAU  Biroul Europei de Sud Est pentru Controlul AMAU 
SPS Serviciul de Pază de Stat 
SIS Serviciul de Informaţii şi Securitate
SKS Samozaradnya Vintovka Simonova / (Puşcă cu auto încărcare Simonov) 
SSR Reforma Sectorului de Securitate
RSSM Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 
UNDDA Departamentul ONU pentru Afaceri de Dezarmare 
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
URSS  Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
OMC Organizaţia Mondială a Comerţului 
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Sumar

Context

Raportul AMAU în Moldova este un studiu despre Armele Mici şi Armamentul Uşor (AMAU) şi securitatea publică, 
realizat de organizaţiile neguvernamentale Saferworld (Marea Britanie) şi Institutul de Politici Publice (Moldova) 
în perioada septembrie 2005 - ianuarie 2006. Raportul are scopul de a fi comprehensiv, ţinând cont nu doar 
de distribuirea AMAU în tară, dar şi de impactul acestora asupra individului, comunităţii şi statului, de opinia şi 
percepţia publică cu privire la arme şi securitate, de capacitatea instituţiilor de stat de a controla proliferarea 
(circuitul) şi utilizarea neadecvată a AMAU. 

Pentru a asista puterea politică în elaborarea unor răspunsuri eficace la provocările cu care se confruntă în 
prezent Republica Moldova în ceea ce ţine de controlul AMAU, Echipa de cercetare a organizat la sfârşitul anului 
2005 consultări periodice, ca parte a procesului de cercetare, pentru ca reprezentanţii Guvernului Moldovei, 
autorităţilor de la Tirapsol şi organizaţiilor internaţionale să analizeze şi să comenteze rezultatele preliminare 
ale cercetării. Opiniile exprimate în cadrul acestor consultări sunt reflectate în raportul final. Participanţii, de 
asemenea, au luat cunoştinţă cu recomandările stipulate într-un document separat, oferit Guvernului Moldovei 
de către Echipa de cercetare.

În acelaşi mod după cum metodele de cercetare pentru acest studiu au fost selectate pentru a reflecta situaţia 
la ora actuală, formatul raportului final, de asemenea, reflectă realităţile constituţionale şi conflictul din Moldova. 
Studiul este divizat în trei părţi, situaţia în regiunea autonomă Găgăuz Yeri, Transnistria şi Zona de Securitate (o 
regiune cu un statut de administrare special) şi restul teritoriului controlat de Guvernul Moldovei fiind prezentate 
separat. Nici structura, nici însăşi studiul realizat de către Echipa de cercetare nu sprijină şi nu contestă în nici 
un mod legalitatea administraţiei de la Triraspol, ci reflectă realităţile în controlul AMAU din regiune. 

Introducere

Moldova a trecut prin unul dintre cele mai dificile procese de tranziţie din ţările post sovietice. Parţial, acest fapt 
a fost cauzat de orientarea politică nesigură a ţării, care este situată între Uniunea Europeană (UE) în continuă 
expansiune la Vest şi Rusia cu Ucraina la Est. Conflictele interne de la începutul anilor ‘90 din Găgăuzia şi 
regiunea transnistreană au împiedicat în mare parte tranziţia şi reformele. Întradevăr, în timp a fost obţinut un 
acord politic cu privire la autonomia Găgăuz Yeri, soluţionarea conflictului transnistrean s-a dovedit a fi greu 
de realizat. În rezultat, în perioada post-sovietică în cadrul frontierelor Moldovei s-a format o structură politica 
separată, ‘Republica Moldoveneasca Nistreană’ (RMN), cu forţele sale armate şi cu un guvern funcţionabil.

Eşecul de soluţionare a conflictului transnistrean a însemnat că problemele legate de AMAU şi asigurarea 
securităţii au devenit teme înalt politizate pentru toate părţile în conflict. Agenda reformei sectorului de securitate 
şi cea a controlului AMAU au avut de suferit din cauza transparenţei scăzute şi nivelului înalt de neîncredere 
dintre Guvernul de la Chişinău şi autorităţile transnistrene. Mai mult decât atât, până nu demult comunitatea 
internaţională a acordat mai puţină atenţie proceselor de tranziţie politică şi economică din Moldova, decât celor 
din alte republici post-sovietice. Prezenţa tot mai activă a Uniunii Europene în Moldova, de la începutul anului 
2005 şi până în prezent, susţinută de expansiunea organizaţiei spre Est, s-a dovedit a fi o excepţie binevenita. 
În aceste condiţii, Moldova are în prezent o şansa unică să reconsidere problemele ce ţin de controlul AMAU şi 
cauzele acestora. Aceste probleme sunt desfăşurate în continuare împreună cu alte rezultate importante ale 
studiului.

Numărul total de AMAU în Moldova 

n În baza informaţiei acumulate din diferite surse, se estimează că numărul total de AMAU deţinute în prezent 
de către toate persoanele fizice şi cele juridice din Moldova, inclusiv Transnistria şi Găgăuz Yeri, este după 
cum urmează:�

�Estimările deţineri ilicite de arme au fost calculate în baza rezultatelor unui Sondaj de opinie (marja de eroare 2.5% la un nivel de confidenţa 
de 95%).
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Deţinător
MoLDoVA (GoV. CHiŞinăU 

inCLUSiV GăGăUZiA) trAnSniStriA
totAL

LeGAL iLiCit LeGAL iLiCit

Forţele Armate 30,241 122,700 152,941

Ministerul Afacerilor 
Interne 14,060 14,060

Alte departamente 
Guvernamentale 6,724 6,724

Forţele Federaţiei Ruse 2,300
(minimum) 2,300

Persoane civile 55,613 53,000 4,694 Necunoscut 113,307

TOTAL 106,638 53,000 129,694 Necunoscut 289,322

Teritoriul controlat de Guvernul Moldovei 

AMAU şi securitatea publică

n Datele disponibile indică că impactul negativ al AMAU asupra securităţii publice şi nivelul infracţiunilor în 
Moldova este mai mic în comparaţie cu statele vecine din Europa de Sud Est (ESE).

n Numărul infracţiunilor şi deceselor (inclusiv omucideri) ce implică arme în Moldova s-a micşorat în perioada 
2000 – 2005 concomitent cu o îmbunătăţire generală a securităţii publice şi campaniile eficiente ale poliţiei 
împotriva crimei organizate. 

n În pofida reducerii violenţei armate, un sondaj de opinie în rândul gospodăriilor moldoveneşti indică că crima 
armata, în special jaful, rămâne o îngrijorare serioasă pentru publicul larg. 

n Încrederea în poliţie este redusă – aproximativ 50% din populaţie ezită să raporteze o infracţiune la poliţie, 
în timp ce un procent considerabil al populaţiei (27%) continuă să recurgă în primul rând la rude, prieteni şi 
familie, sau încearcă sa soluţioneze problemele ei înşişi. 

n Implicarea societăţii civile şi mass-media în subiecte ce ţin de AMAU şi securitatea publică sunt foarte limitate. 
Acest fapt este cauzat, parţial, de lipsa de asistenţă financiară şi, parţial, de nivelul scăzut de conştientizare 
a problemei. 

Distribuirea AMAU

n Moldova continuă să fie puternic militarizată, cu mai multe unităţi militare înarmate cu AMAU, ce operează 
pe ambele maluri ale râului Nistru, (un număr estimat de 106,638 de arme în cazul Guvernului de la 
Chişinău).

n Sunt doar 50,578 arme înregistrate la persoane civile (1.6 la 100 de cetăţeni) şi ratele de posesie ilegală a 
AMAU sunt scăzute în Moldova, în comparaţie cu statele vecine (14.7 la 100 în Serbia şi Muntenegru, şi 2.1 
la 100 în Albania). Se estimează că pentru fiecare armă înregistrată în Moldova, este cel puţin o armă ne 
înregistrată, majoritatea cărora sunt în mâinile persoanelor fără legături criminale. 

n Numărul armelor în posesia persoanelor civile în Moldova sporeşte. În timp ce majoritatea armelor în posesie 
legală sunt arme de vânătoare, există o tendinţă de creştere a numărului armelor pentru autoapărare, cum 
ar fi pistoalele. 

n Alt utilizator important al AMAU în Moldova după persoanele civile este sectorul privat. Aceasta se referă 
inclusiv la aşa numitele ‘diviziuni interne de securitate’ (unităţi înarmate în cadrul businessului ), armele 
cărora sunt incluse în volumul total de arme deţinute de agenţiile private care oferă servicii de protecţie şi 
pază. 
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Transferuri internaţionale şi trafic 

n Potrivit Guvernului de la Chişinău, Moldova nu produce sau nu se implică în exportul direct cu nici un tip de 
arme, muniţii, sau mărfuri şi tehnologii cu dublă destinaţie ce ţin de AMAU. Implicarea ţării în comerţul cu 
arme se referă la tranzit, reexport şi brokering cu arme. 

n Aproximativ 2,000 de arme sunt importate anual în Moldova pentru folosinţă în sectorul civil. Importul AMAU 
pentru utilizare de către serviciile de securitate s-a redus din anul 2002 la muniţii şi o cantitate mică de 
armament special. 

n Nu este clar dacă cetăţeni sau organizaţii din Moldova sunt implicaţi în activităţi legale internaţionale de 
brokering al armelor. 

n Nu sunt dovezi ale vreunui trafic substanţial de arme în / din teritoriul controlat de Guvernul Moldovei.

Legislaţia şi reglementarea 

Controlul trans ferurilor internaţionale 

n Ministerul Economiei şi Comerţului al Moldovei deţine o listă de bunuri cu dublă destinaţie ajustată 
la standardele UE şi, deci, asigură o bază excelentă pentru luarea deciziilor corespunzătoare în acest 
domeniu. 

n Cadrul legal actual de transferuri guvernamentale de arme şi mărfuri cu dublă destinaţie are prevederi 
neadecvate privind transbordarea, producţia licenţiată şi toate formele de brokering. De exemplu, deşi 
legislaţia conţine o referinţă la controlul extrateritorial asupra brokerilor, legea nu asigură un mecanism 
pentru îndeplinirea acestei prevederi. 

n Dat fiind faptul că nu există informaţie publică cu privire la procedurile după care agenţiile de stat din 
Moldova analizează solicitările de transferuri internaţionale de arme, este greu de evaluat gradul în care 
aceste decizii corespund celor mai bune experienţe internaţionale. 

n Sistemul de control al transferului de arme nu are nici un mecanism de asigurare a Parlamentului sau 
publicului larg cu oportunităţi semnificative pentru a monitoriza independent politica guvernamentală şi 
practicile din acest domeniu. 

Controlul Intern al AMAU 

n Deşi Ministerul Afacerilor Interne din Moldova a confirmat intenţia de consolidare a regulamentului curent 
pentru controlul intern al circulaţiei AMAU, actualul sistem regulatoriu are unele deficienţe importante:

 Persoanele care solicită permise de posesie a armelor pentru autoapărare nu sunt obligate să prezinte 
dovezi privind existenţa unui oarecare pericol în adresa lor personal sau proprietăţii. 

 Nu este nici un termen de aşteptare pentru a cumpăra o armă. 

 Există o lipsă de claritate în ceea ce priveşte tipurile de arme pe care populaţia civilă poate sau nu poate 
să le aibă în posesie, precum şi circumstanţele în care persoana pot utiliza arma pentru autoapărare. 

 Solicitanţii unui permis de posesie a armelor nu sunt obligaţi prin lege să prezinte dovezi că au absolvit 
un curs naţional de utilizare a armelor, ca parte a procesului de aplicare pentru permis. 

 În timp ce există mecanisme robuste care verifică dacă armele înregistrate corespund cerinţelor legale, 
lipsa unui cadru legal de confiscare a armelor care ne corespund legii provoacă obstacole. 

n Din anul 2003, noi regulamente stricte au reglementat activitatea companiilor private de securitate. Totuşi, 
multe companii acuză noua lege de supra-reglementare a domeniului de pază privată şi a condus la 
falimentul multor companii.

n Resursele companiilor private de securitate (ex. Personal şi vehicule ) sunt utilizate ad hoc de către poliţie, 
creând confuzie pentru public în ceea ce priveşte rolurile şi responsabilităţile instituţiilor respective. 
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n Există un conflict de interese între companiile private de pază şi Departamentul Pază de Stat, dat fiind faptul 
că acesta oferă servicii similare de pază şi concomitent reglementează activitatea întreprinderilor private în 
domeniu. 

n Legislaţia în vigoare nu reglementează în deplină măsură activitatea aşa-numitor ‘unităţi de securitate 
internă’ (subdiviziuni înarmate în cadrul companiilor private). Nu este clar felul în care aceste unităţi sunt 
licenţiate, ce proceduri trebuie să respecte pentru obţinerea licenţelor de arme, sau felul în care acestea 
sunt reglementate. 

Capacitatea Statului 

n Ministerul Afacerilor Interne a dezvoltat aranjamente robuste de control asupra AMAU în cadrul cărora 
Departamentul Poliţie Ordine Publică înregistrează armele, Direcţia tehnico-criminalistică efectuează 
expertiza balistică, Departamentul pentru Informare stochează informaţia şi Politia implementează legislaţia 
relevantă. 

n Direcţia Tehnico-criminalistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a format o bază de date de ‘urme’ 
balistice pentru majoritatea armelor din Moldova şi, în caz dacă vor fi oferite resursele necesare, va completa 
acest proiect. Totuşi, chiar şi în forma actuală, sistemul existent este cel mai avansat din regiune. 

n Calitatea Moldovei de membru al INTERPOL este avantajoasă pentru controlul trans-frontalier al AMAU. 
Totuşi, această calitate nu poate fi pe deplin exploatată, deoarece Ministerul Afacerilor Interne nu are 
sisteme adecvate pentru realizarea unui schimb de informaţii operativ şi eficient dintre biroul INTERPOL şi 
alte departamente. 

n Angajaţii organelor de drept posedă deprinderi tehnice bune în domeniul utilizării armelor. Totuşi, există 
două probleme importante cu privire la regimul de instruire:

	 Sistemul de instruire a poliţiei permite noilor recruţi care eşuează la examenele de instruire în domeniul 
armelor totuşi să devină colaboratori ai poliţiei. Dat fiind faptul că tuturor colaboratorilor le este permis 
să deţină o armă, există probabilitatea ca colaboratorii poliţiei cu calificare joasă să deţină şi să utilizeze 
arme. 

 Procedurile poliţiei în utilizarea armelor nu prevăd în mod formal utilizarea acestora drept ultimă metodă, 
după utilizarea graduală a metodelor alternative de constrângere, un principiu ce nu se conformează 
celor mai bune experienţe internaţionale. 

Coordonarea dintre agenţii 

n Există un nivel înalt de dorinţă al personalului mai multor departamente ale organelor de drept de a consolida 
coordonarea şi schimbul de informaţie cu alte departamente, şi se consideră că, în pofida lipsei de resurse, 
aceasta este necesar.

n Coordonarea dintre diferite ministere şi agenţii, care ar trebui să lucreze în comun pentru a soluţiona problemele 
de control asupra AMAU, a fost întotdeauna insuficientă, atât la nivel de politici cât şi operaţional:

	 Schimbul de informaţie dintre principalele departamentele ale Ministerului Afacerilor Interne este 
departe de a fi optimal. În lipsa unui sistem de schimb de informaţie dintre departamente, oficialii 
trebuie să redacteze o cerere pentru a obţine datele de la alte departamente şi să aştepte un răspuns, 
un proces care adesea durează câteva luni. 

 În multe cazuri, coordonarea şi schimbul de informaţie dintre diferite ministere cu privire la controlul 
AMAU au fost de asemenea insuficiente. 

 Nu există o strategie generală de conduită pentru ministere în domeniul controlului AMAU. 

 Nu există o structură superioară în cadrul Guvernului care să monitorizeze dezvoltarea politicii, să 
supravegheze implementarea şi să coordoneze lucrul diferitor ministere şi departamente. 

 Grănicerii şi Vama cooperează eficient la interceptarea armelor traficate şi controlul comerţului legal de 
AMAU, dar planificarea şi schimbul de informaţii are loc în dependenţă de situaţie şi nu există nici un 
model sau cadru pentru această cooperare. 
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n	 În prezent nu există o bază de date electronică centralizată de înregistrare şi categorisire a armelor în ţară 
şi conectată la Cadastrul de Stat al Armelor. O astfel de bază de date ar asigura informaţii de ultimă oră cu 
privire la posesia şi distribuirea armelor în Moldova, pentru a fi accesate de către actorii în domeniu. 

Transparenţa

n	 Gradul de transparenţă al ministerelor cu privire la AMAU variază:

 În timp ce departamentele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciilor Vamal şi de Grăniceri sunt 
mai transparente în multe domenii decât cele din statele vecine cu privire la AMAU, Ministerul Apărării 
a demonstrat nivele redus de cooperare în realizarea acestui Studiu, chiar în pofida unui demers din 
partea Guvernului. 

 Raportarea cu privire la transferurile de arme este fragmentată şi insuficient de transparentă, dar fiind 
faptul că Moldova are două sisteme de control a transferului, paralele dar distincte, ce implică căi 
separate de raportare: una în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi alta condusă de către Ministerului 
Economiei şi Comerţului. 

 Informaţii importante cu privire la transferurile de AMAU de pe teritoriul Moldovei în 2004 şi 2005, care 
au fost oficial autorizate (şi nu au traversat Transnistria), au fost refuzate de Guvernul din Moldova şi nu 
au fost raportate la nivel internaţional invocând secretul de stat. 

 Informaţia cu privire la companiile licenţiate pentru transferarea armelor, bunurilor, tehnologiilor şi 
componentelor cu dublă destinaţie nu este disponibilă public. 

 Nu există nici o informaţie accesibilă publicului cu privire la surplusul de AMAU deţinut curent în 
depozitele forţelor armate. 

n	 Accesul limitat la informaţiile cu privire la transferurile internaţionale de arme, oferit de către Guvernul 
Moldovei, precum şi îngrijorările valide privind practicile din trecut, au determinat incertitudinea observatorilor 
internaţionali în ceea ce priveşte capacitatea Moldovei de a implementa şi aplica angajamentele sale retorice 
privind susţinerea celor mai înalte standarde internaţionale în domeniul transferurilor de arme.

n Cooperarea şi schimbul de informaţii cu organizaţii regionale şi internaţionale s-a îmbunătăţit în comparaţie 
cu anii precedenţi, cu o raportare regulată către organizaţii ca ONU, OSCE şi INTERPOL. 

Regiunea autonomă Găgăuz Yeri
n	 În multe privinţe se pare că situaţia AMAU în Găgăuz Yeri este similară celei din restul ţării, că nu există 

o confruntare dintre regiunea autonomă şi Guvernul de la Chişinău şi că nu există o necesitate pentru 
intervenţii separate în controlul AMAU.

n Totuşi, numărul armelor neînregistrate în raport cu armele înregistrate este mai înalt decât în restul Moldovei, 
din cauza unei combinaţii de neîncredere continuă în politie şi părerii că armele pot fi necesare în cazul unui 
conflict eventual.

n Braconajul rămâne a fi o problemă mult mai serioasă decât în restul Moldovei. 

Transnistria şi zona de securitate 

AMAU si securitatea omului 

n	 Impactul general al AMAU pare a fi nesemnificativ în Transnistria, cu excepţia ratei leziunilor provocate de 
arme pe cap de locuitor, care este mai înaltă în această regiune. 

n Populaţia civilă din Zona de securitate are un nivel mai scăzut de securitate personală decât în restul 
Moldovei şi serviciile principale de asigurare a ordinii publice nu sunt disponibile pe întreg teritoriul Zonei 
de securitate. Lipsa unei capacităţi de administrare se explică prin faptul că Forţele Comune de Menţinere 
a Păcii nu au o funcţie de menţinere a ordinii publice. 

n Federaţia Rusă continuă să menţină un număr necunoscut de AMAU şi muniţii pe teritoriul controlat de 
autorităţile transnistrene. Prezenţa continuă a acestor stocuri, multe din care constituie un risc pentru 
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mediu şi sănătatea publică din cauza condiţiei proaste, de asemenea tensionează relaţiile dintre Guvernul 
Moldovei şi autorităţile transnistrene. 

n În timp ce din anul 1992 nu a existat nici o ciocnire armată în zona de securitate, regiunea este tensionată, 
cu confruntări ocazionale între miliţia transnistreană şi poliţia din Moldova. 

n În pofida unei situaţii de tensiune continuă din Zona de securitate, poliţia Moldovei şi miliţia transnistreană 
din zonă sunt insuficient pregătite pentru a riposta şi stăpâni o eventuală confruntare violentă, dat fiind 
faptul că nu beneficiază de instruire specială în menţinerea păcii sau politici comunitare.

n Organizaţiile nonguvernamentale şi jurnaliştii din Transnistria nu doresc şi nu pot să se implice semnificativ 
în problemele ce ţin de arme şi securitate. 

n Nesiguranţa latentă din Transnistria şi Zona de securitate a avut consecinţe negative pe plan social şi 
economic, contribuind la depopularea dramatică în regiune începând cu anul 1991.

Distribuirea AMAU 

n	 Teritoriul aflat sub controlul autorităţilor transnistrene este puternic militarizat cu un număr de 122,700 de 
arme utilizate de structurile de securitate, plasate în mare parte în zona de securitate. 

n În conformitate cu informaţia oferită de autorităţile transnistrene au fost înregistrate doar 4,250 de arme 
la civili pe teritoriul aflat sub controlul lor. Totodată, numărul armelor deţinute ilegal de către populaţia din 
regiune este necunoscut. Acele arme ilegale, care încă mai circulă, predominant datează din perioada de 
la începutul conflictului armat din anul 1992 şi numărul lor s-a redus considerabil în comparaţie cu anii 
precedenţi. 

Transferuri internaţionale şi trafic 

n	 Argumentele referitoare la producerea ilegală şi traficul de arme în şi de pe teritoriul Transnistriei au fost 
exagerate în trecut. În timp ce traficul de AMAU de pe teritoriul controlat de autorităţile Transnistriei pare că 
intradevăr a avut loc până în 2001, nu au fost găsite dovezi evidente că acest proces mai continuă. Acelaşi 
lucru se referă şi la producerea AMAU, care pare să fi fost realizată în anii 1990 cu scopul primordial de a 
echipa forţele de securitate transnistrene. 

Legislaţia şi reglementarea 

n	 În pofida statutului ne-recunoscut, autorităţile transnistrene dirijează utilizarea şi posesia AMAU în conformitate 
cu legile şi procedurile sale interne. Totuşi, nu există prevederi legale pentru transferul internaţional de 
arme. 

Transparenţa

În timp ce autorităţile transnistrene au o istorie cu transparenţă scăzută în domeniul problemelor AMAU, 
atitudinea se poate schimba, date fiind nivelul bun de cooperare în unele regiuni în timpul cercetărilor realizate 
pentru acest raport. Nivelul înalt de discreţie în problemele ce ţin de arme şi securitate din trecut au avut 
totuşi repercusiuni negative. De exemplu, interzicerea accesului complet pentru monitorii internaţionali, care 
intenţionau să investigheze pretenţiile producerii ilegale a AMAU de câtre autorităţile transnistrene, a întărit 
percepţiile negative referitoare la regimul transnistrean. 
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Raportul AMAU în Moldova 

1 introducere 

1.1 Scopul

Acest raport prezintă rezultatele unui studiu despre Armele Mici şi Armamentelor Uşoare (AMAU) în Moldova. 
Acesta a fost realizat în conformitate cu protocoalele de anchetare a AMAU, un set de principii iniţiate de către 
Biroul de Control a Armelor Mici şi Armamentelor Uşoare din Europa de Sud Est (SEESAC) şi Studiul Armelor 
Mici.� Acestea au determinat scopul, metoda şi obiectivele studiului, care include 4 domenii vaste: 

n Studiul cu privire la Distribuirea Armelor Mici (SDAM), care analizează distribuirea AMAU în Moldova. 

n Studiul cu privire la Impactului Armelor Mici (SIAM), care examinează impactul AMAU asupra habitatului 
uman, în mod specific prin analizarea crimei armate şi impactul asupra indivizilor, comunităţilor şi 
statului. 

n Studiul cu privire la Percepţia Armelor Mici (SPAM), care evaluează opiniile publicului referitoare la 
AMAU în comunităţile lor. 

n Studiul cu privire la Capacitatea Armelor Mici (SCAM), care examinează capacitatea instituţiilor de a 
se ocupa de problemele AMAU. 

1.2 Metodologie

Dinamica constituţională şi de conflict în Moldova a determinat complexitatea elementelor de cercetare a AMAU 
şi a determinat metodologia şi structura prezentului studiu, care este divizat în 3 părţi care analizează aspecte 
ale AMAU în: 1) teritoriul controlat de Guvernul Republicii Moldova (cap. 3 - 6); 2) regiunea autonomă Găgăuz 
Yeri ( mai jos ‘Găgăuz Yeri’ cap. 7) şi 3) teritoriul ce include entitatea geografică politic separată ‘Republica 
Moldovenească Nistreană’ (RMN, după cum urmează ‘Transnistria’), 2 precum şi Zona de securitate administrată 
în comun, care separă această entitate de restul Moldovei (cap. 8-10). Datorită importanţei Ucrainei în dinamica 
de control a AMAU în Moldova, o atenţie deosebită s-a acordat capacităţii instituţiilor de stat din Ucraina de a 
verifica transferurile de AMAU la frontiera moldo-ucraineană. Acest format, şi studiul realizat de către Echipa de 
cercetare privind legislaţia de control a AMAU din Transnistria şi capacitatea de implementare a acestei legislaţii, 
nu suportă în nici un mod sau contestă legalitatea administraţiei din Transnistria sau diverselor sale instituţii (în 
continuare autorităţile transnistrene), ci pur şi simplu reflectă realităţile în domeniul controlului AMAU pe teren 
– în condiţiile în care Guvernul Moldovei de la Chişinău nu controlează unilateral AMAU în Transnistria şi în Zona 
de securitate. 

Cercetarea pentru acest studiu a fost realizată timp de 4 luni, din septembrie 2005 până în ianuarie 2006. O 
serie de metode au fost utilizate pentru colectarea informaţiei pentru acest studiu şi aceste metode au variat 
în dependenţă de cele 3 capitole de bază. Metodele cele mai importante sunt indicate în Tabelul 1. În luna 
decembrie a fost iniţiat un proces de consultare cu Guvernul pentru elaborarea unui răspuns comprehensiv la 
problemele ce ţin de AMAU.� 

� Vezi http://www.seesac.org/resources/surveyprotocols.htm
2 Transnistria este numită ‘Republica Moldovenească Nistreană’ (‘Dniestrian Moldovan Republic’ – DMR) în Moldova şi ‘Pridnestrovskaya 
Moldovskaya Respublik’ (PMR) în Transnistria. 
�  Numai referinţele relevante sunt incluse în raport, o listă cu surse este disponibilă la Saferworld la cerere. Bibliografia a fost de asemenea 
omisă din raportul final, dat fiind faptul că este inclusă în note. 
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2 Contextul general AMAU 

O analiză adecvată a situaţiei AMAU în Moldova necesită înţelegerea a 2 factori cheie : 1) situaţia curentă de 
tranziţie şi evoluţia reformei în ţară; şi 2) angajamentul constituţional curent al Moldovei. Ambii factori, care 
sunt desfăşuraţi în detalii în următoarele două capitole, au avut şi vor continua să aibă un impact considerabil 
asupra problemelor AMAU cu care se confruntă Moldova şi capacitatea instituţiilor sale şi a societăţii civile să se 
preocupe de ele. Aceşti factori au determinat de asemenea metodologia utilizată la realizarea studiului curent. 

2.1 tranziţia şi evoluţia reformei în Moldova �

Procesul de tranziţie a fost dificil pentru Moldova în termeni de renaştere economică, dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a întregii structuri guvernamentale şi orientarea politică a Moldovei independente. Dezvoltarea 
acestor 3 procese interconectate a avut un impact considerabil asupra capacităţii Guvernului Moldovei să 
îndeplinească responsabilităţile în domeniul controlului AMAU. Tranziţia şi procesul de reformă au fost împiedicate 
de tensiunea continuă din Transnistria şi lipsa în trecut a angajamentelor de implementare a reformelor-cheie. 
S-au întreprins acţiuni importante de la începutul anului 2005 de a spori evoluţia reformei, dat fiind faptul că 
Guvernul din Moldova s-a angajat într-o cooperare vastă cu structuri politice şi de securitate Euo-atlantice, şi 
o aderare mai mare la standarde europene de guvernare politică şi libertate a mass-media. Zonele cheie a 
procesului de tranziţie referitoare la AMAU sunt următoarele:

2.1.1 Capacitatea instituţională 

Similar majorităţii statelor post-sovietice, Moldova a moştenit un număr de deficienţe instituţionale de la 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), care au continuat şi după 1991. De asemenea, în 
lipsa unor instituţii de stat independente, cum ar fi Ministerul Apărării (MAp), Forţele Armate, Serviciul Vamal 
şi Serviciul de Grăniceri (SG), acele instituţii care au existat (exemplu  Ministerul Afacerilor Interne al republicii, 
MAI) se bazau pe administrarea sovietică centrală din Moscova pentru formarea politicilor. Ca rezultat, Moldova 
a trebuit să îşi dezvolte capacitatea instituţională, financiară şi umană în toate instituţiile guvernamentale, 
mai ales cele cu rol de apărare, într-un timp destul de scurt. În timp ce se atesta o consolidare generală în 

� Acest capitol nu analizează evoluţia reformei autorităţilor transnitrene şi teritoriul sub controlul lor (Vezi cap. 8 - 10). Procesul de 
reformă este examinat în cap.8. 

Boxa 1: Metodologia 

n Sondajul de opinie la domiciliu (SD). Un sondaj de opinie la nivel naţional (cu excepţia Transnistriei) a fost realizat în limba 
română şi rusă în perioada 1–14 octombrie 2005, cu participarea a 1,518 respondenţi (42% femei, 58% bărbaţi), cu marja 
de eroare de 2.5%. A fost utilizat un chestionar aleatoriu structurat pentru cercetare, implicând gospodării din 12 raioane. 
Sondajul la domiciliu a fost evaluat pentru a permite analizarea Găgăuz Yeri. Varianta engleză a chestionarului sondajului la 
domiciliu, tabele cu date sunt disponibile on-line pe web site-ul Saferworld. Transnistria a fost exclusă, dat fiind faptul că Echipa 
de cercetare nu a putut să identifice parteneri viabili ce ar putea să realizeze un Sondaj la Domiciliu în regiune. 

n Interviuri cu persoane cheie (IPC). Mai mult de 90 de persoane au fost intervievate de către cercetători. Acestea includ 
personal din cadrul instituţiilor naţionale de bază în controlul AMAU din cadrul ministerelor Apărării, Economiei şi Comerţului, 
Afacerilor Interne, Afacerilor Externe şi Integrării Europene; reprezentaţi ai autorităţilor transnistrene; reprezentanţi ai Găgăuz 
Yeri; oficiali ai Guvernului din Ucraina; angajaţi ai organizaţiilor internaţionale; jurnalişti şi reprezentanţi ai Organizaţiilor 
Nonguvernamentale din ţară, din Ucraina şi regionali; poliţie; academicieni; personal activ şi în rezervă din cadrul forţelor 
armate şi poliţie; angajaţi ai companiilor de pază şi securitate; refugiaţi şi veterani de război. 

n Focus Grupuri. Au fost realizate şase focus grupuri în ţară în perioada 16–24 octombrie 2005 cu participarea a 50 de persoane 
(vezi Anexa D).

n Monitorizarea mass-media. Ca supliment la raporturile de cercetare disponibile la această temă în limba  română, rusă şi 
engleză a fost realizată o monitorizare a 5 ziare din Moldova şi 1 ziar din Transnistria în perioada ianuarie 2003 - octombrie 
2005 (vezi cap. 6.4).

n Statistica oficială. În timp ce multe date din acest raport au fost prezentate pe parcursul acestei cercetări, statistica oficială de 
la ministere, departamente, instituţii, spitale, structuri independente, etc. au constituit surse importante de informare. 

n Transnistria şi Zona de securitate. Informaţia suplimentară cu privire la situaţia AMAU pe malul stâng al râului Nistru a fost 
acumulată în rezultatul a 6 interviuri vaste cu reprezentanţi ai societăţii civile din Transnistria (3 femei,3 bărbaţi –vezi Anexa 
E).
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cadrul capacităţii administrative a ministerelor de bază, ea este totuşi redusă în cadrul Guvernului.�. Această 
capacitatea instituţională redusă a avut un impact direct asupra eforturilor de control asupra AMAU, dat fiind 
faptul că departamentele guvernamentale nu aveau resurse umane şi financiare suficiente, precum şi nici un 
nivel de instruire adecvat pentru a îndeplini unele responsabilităţi de control asupra AMAU. 

În timp ce capacitatea instituţională se dezvolta, cultura instituţiilor de stat din Moldova de asemenea se 
schimba, cu orientări spre transparenţă în acţiunile lor. Efortul de a crea o cultură a transparenţei a avut diferite 
nivele de succes în diferite instituţii de stat. 

2.1.2 reforma economică 

Procesul de reformă economică a afectat de asemenea controlul AMAU în Moldova. Liberalizarea economiei 
Moldovei este încă la un stadiu incipient, cu monopoluri de stat sau cu întreprinderi dominante controlate de stat 
în diferite domenii, de exemplu  telecomunicaţiile. Există un potenţial pentru conflicte de interese în acele domenii 
economice unde statul acţionează în calitate de structură regulatorie şi concurent pe piaţă. Această tendinţă 
de dominare a statului se extinde şi spre sectorul securităţii private şi piaţa internă de arme. Departamentul 
Pază de Stat (DPS) din cadrul MAI oferă servicii de securitate privată grupurilor de clienţi privaţi şi de stat şi, de 
asemenea, funcţionează în calitate de structură regulatorie pentru sectorul securităţii private. Piaţa internă de 
arme, în cadrul căreia 4 întreprinderi de stat controlate de MAI sunt unicii importatori şi comercializatori de arme 
pentru utilizare în sectorul civil şi comercial, operează ca monopol de stat. 

2.1.3 reforma Sectorului de Securitate şi nAto 

În timp ce forţele armate, Ministerul Apărării, Serviciul Vamal şi SG au trebuit să fie create la începutul anilor 
1990, în timpul perioadei de confruntare cu regimul transnistrean, reforma sectorului de securitate (RSS) în 
Moldova de asemenea a constituit un proces dificil în Moldova, care a presupus micşorarea forţelor armate 
şi redistribuirea sarcinilor între instituţiile şi structurile cu responsabilităţi în securitatea naţională.� Cel mai 
important pas în modernizarea sectorului de securitate din Moldova a fost adoptarea ‘Conceptului de Reformă 
Militară’ de către Parlamentul Moldovei în iulie 2002. Acest concept pune accentul mai mult pe ameninţările ‘ne-
tradiţionale’ cum ar fi crima organizată şi activităţile de contrabandă ce implică droguri şi arme decât ameninţările 
cauzate de războaiele convenţionale dintre state. Schimbările operaţionale asumate în cadrul ‘Conceptului de 
reformă militară’ reflectă riscul redus reprezentat de Transnistria şi recunosc ameninţările mai moderne puse în 
faţa societăţii din Moldova cum ar fi traficul uman/droguri şi, de asemenea, includerea terorismului în calitate 
de ameninţare percepută şi insuficient definită. Moldova a fost limitată de o insuficienţă de resurse financiare 
(bugetul militar din Moldova este cel mai redus din toate ţările post-sovietice, apr. 0.4% din PIB), şi în opinia unor 
observatori, acesta reprezintă un mecanism de luare a deciziilor exagerat de birocratic.

‘Conceptul Reformei Militare’ de asemenea include necesitatea consolidării supravegherii parlamentare şi 
civile, pentru asigurarea unei transparenţe, verificării, controlului democratic al sectorului de securitate sporit în 
conformitate cu standardele europene. Până în prezent au fost întreprinse unele acţiuni, spre exemplu  numirea 
unui civil în funcţia de Ministru al Apărării din Moldova, pentru crearea unui sistem de control civil. Pe parcurs, 
odată cu un control corect din partea parlamentului, combinat cu o societate civilă eficientă şi o mediatizare a 
chestiunilor ce ţin de securitatea, această reformă ar putea fi una cu succes. 

Odată cu aderarea la Programul de Parteneriat pentru Pace (PP) în martie 1994, Moldova nu a urmat calea spre 
calitatea de membru cu drepturi depline a Organizaţiei Tratatului Nord Atlantic (NATO). Aceasta se datorează 
neutralităţii constituţionale a Moldovei, care putea să fie schimbată dacă Moldova ar fi aderat la NATO. Totuşi 
Moldova a dezvoltat o capacitate modestă de menţinere a păcii şi a participat în cadrul unor misiuni NATO de 
menţinere a păcii. Moldova a început negocierile privind Planul individual de acţiuni al parteneriatului Republica 
Moldova – NATO (IPAP), în 2005, şi se aşteaptă ca Planul să fie semnat în mai 2006. Realizarea planului va 
ajuta RSS şi controlul civil în domeniul securităţii. Recentul acord în privinţa IPAP cu NATO de asemenea include 
un element AMAU ce se bazează pe cooperarea anterioară Moldova-NATO în iniţiativele de control AMAU (în 
�  Profilul Moldovei 2005, Unitate de inteligenţă economică limitată, 2005. 
�  Greenwood, D. şi Volten, P., Reforma sectorului de Securitate şi Stabilirea transparenţei: Necesităţi şi opţiuni pentru Ucraina şi Moldova, 
martie 2004, Centrul de Studii Europene de Securitate, Groningen, şi pg. 94. De asemenea, Jane’s World Armies, 2005.
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acest sens Memorandumul de Înţelegere din 2000 stipulează, printre altele, cooperarea în domeniul distrugerii 
AMAU).

2.1.4 Cooperarea cu Uniunea europeană şi angajamentul internaţional 

Cooperare dintre Moldova şi Uniunea Europeană (UE) s-a dezvoltat considerabil de la începutul anului 2005. Un 
Plan bilateral de Acţiuni dintre Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul politicii europene de vecinătate, ce 
serveşte drept bază pentru participarea Moldovei în Politica Europeană de vecinătate a UE a întrat în vigoare 
în februarie 2005.� Planul de Acţiuni identifică un număr de domenii-cheie de cooperare, inclusiv: consolidarea 
capacităţii administrative şi judiciare; asigurarea libertăţii expresiei şi libertatea mass-media; managementul la 
frontieră şi cooperarea în lupta împotriva traficului. Mai târziu, o delegaţie a Comisiei Europene a fost deschisă 
la Chişinău în data de 6 octombrie 2005, drept pas în implementarea Planului de Acţiuni. Un Reprezentant 
Special al UE (RSUE) a fost numit în Moldova în data de 23 martie 2005. De asemenea, dată fiind cooperarea 
strânsă cu Moldova şi suportul în dezvoltarea politicii UE către Moldova, RSUE are mandatul specific de sprijinire 
în procesul de soluţionare a conflictului. Mai târziu, o Misiune de Asistenţă la Frontieră a UE la frontiera moldo-
ucraineană a fost iniţiată la 1 decembrie 20005. Obiectivul său de bază este de a sprijini prevenirea crimei 
transfrontaliere, prin intermediul monitorizării şi dezvoltării capacităţii serviciilor de grăniceri şi vamal la frontiera 
moldo-ucraineană. Recent, Moldova a fost identificată de către Consiliul UE în strategia sa de combatere a 
acumulărilor şi traficului ilicit de AMAU şi muniţiilor lor, drept prioritate într-o serie de chestiuni legate de AMAU. 

Cu aceste acţiuni pozitive ale UE, Moldova de asemenea şi-a asumat angajamente în 2005 de cooperare strânsă 
cu Europa şi adoptarea normelor europene în domenii-cheie, cum este libertatea expresiei şi libertatea mass-
media.� În domeniul AMAU, Guvernul Moldovei s-a angajat personal în aderarea la Codul de Conduită al UE 
în Exporturile de Arme (1998), poziţia UE asupra Programului de Acţiune a ONU de prevenire, combatere şi 
eradicare a Comerţului Ilicit de Arme Mici şi Armamente Uşoare şi toate aspectele sale (PA) şi poziţia Consiliului 
UE în domeniul unui potenţial Tratat de Comerţ cu Arme (TCA).� Guvernul Moldovei de asemenea a afirmat 
că speră să negocieze un acord de asociere cu UE către 2007. Cooperare vastă şi participarea la instituţiile 
Euro-atlantice, precum şi adoptarea normelor de securitate a UE, trebuie să sprijine în mare parte procesul de 
tranziţie, în special dezvoltarea capacităţii instituţionale şi ajustarea Moldovei la normele europene de guvernare 
democratică, control politic şi transparenţă. În timp ce se atestă acţiuni pozitive în această direcţie, acest proces 
rămâne a fi fragil în ceea ce priveşte un sprijin politic şi financiar. 

Deşi acţiunile recente ale Moldovei către o cooperare mai strânsă cu structurile transatlantice şi ale UE sunt 
încurajatoare pentru iniţiativele de control asupra AMAU şi bazate pe angajamentul Moldovei de a controla 
AMAU ca parte a Planului regional de Implementare a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est pentru 
Combaterea Proliferării AMAU, Moldova continuă să sufere în rezultatul deficienţelor existente privind controlul 
AMAU în domeniile cum ar fi controlul intern şi de transfer a armelor, mecanismele de supraveghere si transparenţa 
în securitate (vezi ‘Studiul cu privire la capacitatea armelor mici’). 

Pentru a aborda aceste provocări este important ca comunitatea internaţională să se implice alături de Guvernul 
Moldovei şi societatea civilă. Într-adevăr, în ultimii ani Moldova a fost în linii mari trecută cu vederea de către ce 
mai mare parte a comunităţii internaţionale şi numai recent UE şi statele europene au arătat un interes sporit 
faţă de procesul de tranziţie din Moldova şi procesele de soluţionare a conflictului. Chiar şi în prezent, nivelul 
de asistenţă internaţională oferit Moldovei este mai redus decât cel oferit altor state ex-sovietice, spre exemplu  
Georgiei. Lipsa angajamentului internaţional a fost subliniat în special în ceea ce priveşte rezolvarea conflictului 

�  Bazat pe Acordul de Parteneriat şi cooperare dintre Moldova – UE (APC) cu Uniunea Europeană, care a întrat în vigoare în ulie1998 
(semnat la 28 noiembrie, 1994). http://europa.eu.înt/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_moldova.pdf, accesat la a 25 octombrie 
2005. APC stabileşte ‘cadrul instituţional de relaţii bilaterale’ dintre UE şi Moldova şi acoperă astfel de domenii cum ar fi comerţului şi 
cooperarea economică, justiţia şi afacerile interne, vama şi cooperarea transfrontalieră. 
�  Spre ex. vezi ‘Listele Guvernului Integrare Europeană, Relaţii cu NATO ’, SEEurope.net/ Itar-Tass, 24 iunie 2005. 
�  Comentarii în cadrul mesei rotunde interministeriale de analizare a cercetărilor iniţiale a Studiului Naţional cu privire la Armele Mici şi 
Armamentele Uşoare (AMAU ) în Moldova, 15 decembrie 2005, Chişinău; Interviuri cu echipa de cercetare Chişinău; Afirmaţii în cadrul 
Meetingului Bianual al statelor pentru analizarea implementării PA al ONU http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/Amb%20Auer%20-
%20Austria%20on%20behalf%20of%20EU%20-%20Cluster%20I%20-%20Development.pdf, accesat la 20 decembrie 2005; Declaraţie în 
cadrul Atelierului Principiile globale pentru Transferuri de Arme Internaţionale : Dezvoltarea Programului de Acţiuni al ONU şi a unui Tratat de 
Comerţ al Armelor , Helsinki (Finlanda), 10 - 11 noiembrie 2005.
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transnistrean şi procesele de demilitarizare. Insuficienţa comparativă de atenţie pentru sprijinirea şi stabilizarea 
Moldovei denotă faptul că Moldova nu are o importanţă strategică comparativ cu alte state din fosta Uniune 
Sovietică. Deci, în timp ce conflictul este considerat ‘îngheţat’, dată fiind incapacitatea Guvernului Moldovei 
şi autorităţilor transnistrene să ajungă la un acord, câţiva analişti au preferat să descrie Moldova ca ‘lăsată la 
rece�0 de către comunitatea internaţională. 

2.2	 Angajamentul	constituţional	

Angajamentul constituţional curent al Moldovei reprezintă probabil cel mai important factor ce influenţează 
tranziţia şi evoluţia reformei în ţară. Acest fapt este deosebit de evident în ceea ce priveşte controlul AMAU şi RSS 
în general. Moldova a devenit independentă de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) în 1991. Odată 
cu declararea independenţei, Moldova a trecut prin 2 conflicte interne cu intensităţi diferite, în Găgăuz Yeri şi 
Transnistria, care au afectat în mod direct nu numai distribuirea şi impactul AMAU în Moldova, dar de asemenea, 
în cazul Transnistriei, capacitatea Guvernului din Moldova de a rezolva probleme de AMAU pe întreg teritoriul 
Moldovei recunoscut la nivel internaţional. Următoarele capitole sumarizează situaţia curentă din Găgăuz Yeri, 
Transnistria şi Zona de Securitate şi de asemenea scoate în evidenţă impactele-cheie pe care l-a avut acest 
angajament constituţional asupra controlului AMAU în toată ţara. 

2.2.1 Găgăuz Yeri

Găgăuz Yeri, o regiune din Sud-estul Moldovei care include 160,000 creştini ortodocşi, vorbitori de limba turcă, 
a primit statutul de autonomie în decembrie 1994, după o perioadă scurtă de tensiune armată, în timpul căreia 
‘Republica Găgăuzia’ şi-a declarat independenţa.�� În perioada 1991-1994, în regiune a fost atestat un grad 
de proliferare a armelor, dat fiind faptul că ‘Batalionul Bugeacului’ de aproximativ 600 de paramilitari a fost 
constituit pentru a proteja ‘Republica Găgăuzia’. Totodată, atât populaţia civilă moldovenească cât şi cea de 
etnie găgăuză s-au înarmat 12

Fiind parte a acordului ce îi oferă regiunii Găgăuzia statutul de autonomie, Găgăuz Yeri a ales un guvernator (sau 
Bashkan) şi o structură legislativă (Halc Toplosu), un buget separat şi are control legislativ în domeniile educaţiei, 
culturii, servicii publice şi sociale, dezvoltare locală. Foştii membrii ai ‘Batalionului Bugeac’ au fost încorporaţi în 
Trupele de Carabinieri ai MAI, de exemplu  ‘Unitatea militară 1045’,�� şi Administraţia Găgăuz Yeri colaborează 
cu Guvernul de la Chişinău în ceea ce priveşte elaborarea politicilor de securitate, inclusiv probleme de control 
AMAU. Atât Şeful Departamentului de Securitate Naţională şi cel al Departamentului Afacerilor Interne a Găgăuz 
Yeri sunt numiţi în funcţii de către autorităţile din Chişinău la recomandarea Bashkanului. Autorităţile locale din 
Găgăuzia sunt responsabile pentru acţiunile Comisariatului de poliţie din Găgăuz Yeri în timp ce Carabinierii se 
află sub jurisdicţia Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Chişinău. 

Au avut loc discuţii cu privire la problemele legate de implementarea statutului autonom al Găgăuz Yeri, dat 
fiind faptul ca Guvernul Moldovei de la Chişinău şi autorităţile găgăuze nu au reuşit să definească rolurile şi 
responsabilităţile respective, sau tipul autonomiei Găgăuze.�� Un obiectiv al acestui studiu este de a determina 
dacă distribuirea, impactul şi măsurile de control a AMAU în Găgăuz Yeri sunt asemănătoare celor din restul 

�0  Misiunea OSCE în Moldova.
��  ‘Legea cu privire la Statutul Special al Găgăuziei’ (Nr. 344-XIII.) a fost adoptat de către parlament la 23 decembrie 1994 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 14 ianuarie, 1995). La 25 iulie, 2003 ,Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege, care a schimbat Consituţia 
Moldovei pentru a oferi statut constituţional Găgăuz Yeri. Amendamentul numit Adunarea Populară a Găgăuziei pentru iniţiativa legislativă, 
un drept deţinut de Parlamentul Moldovei, Guvernul şi preşedintele.. ‘Parlamentul a oferit statut constituţional autonomiei găgăuze, Infotag, 
www.azi.md, 25 iulie 2003. Autorităţile găgăuze au declarat Republica Sovietică Socialistă Găgăuză drept stat suveran la 19 august 1990. 
12  Batalionul Bugeacului a activat în perioada anilor 1990-1994. Mackînlay, J. and Cross, P. (eds.), Pacificatori regionali – Paradoxul 
Menţinerii păcii ruse , 2003, United nations University Press, Tokyo/ New York/ Paris.
�� Op cit, Mackînlay, J. and Cross, P. (eds.).
��  Vaux, T. et al, Conflict de Interese : Moldova şi impactul Transnistriei , 2002, Iniţiative Umanitare. Au existat acuzaţii, precum că autorităţile 
centrale încearcă să submineze autonomia găgăuză. ‘Liderul de opoziţie moldo-găgăuză este împotriva presiunii Guvernului , serviciul de 
monitorizare BBC, 17 aprilie 2004; ‘Intensitatea problemei în autonomia găgăuză a Moldovei, 
http://www.jamestown.org/publications_details.php?search=1&volume_id=25&issue_id=2217&article_id=19239, (Vol 8/publ 52), 14 
martie 2002. 
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Moldovei (cu excepţia teritoriului controlat de autorităţile transnistrene), sau dacă Găgăuz Yeri manifestă o 
dinamică a AMAU deferită drept rezultat al particularităţilor istorice şi statutul său constituţional care garantează 
măsuri de control distincte ale AMAU. 

2.2.2 transnistria şi Zona de securitate 

Transnistria, care include majoritatea teritoriului dintre malul stâng al râului Nistru şi frontiera Moldovei cu 
Ucraina şi oraşul Bender / Tighina, a devenit de-facto independentă de controlul Guvernului Moldovei odată cu 
semnarea acordului de încetare a focului, care a pus capăt perioadei scurte de conflict din 1992.�� În timpul 
acestei perioade, Transnistria şi-a constituit în paralel structuri proprii de securitate, inclusiv o forţe armate, 
poliţie, Forţe Speciale, un serviciu de grăniceri şi un serviciu vamal, şi de asemenea o serie de instituţii 
administrative. Încetarea focului dintre formaţiunile militare transnistrene şi moldoveneşti este menţinută de 
o Zona de securitate�� pe ambele maluri ale râului Nistru şi o Forţă Comună tripartită de Menţinere a Păcii 
(FCMP), ce include trupe din Rusia, Transnistria şi Moldova. O Comisie Unificată de Control (CUC) formată din 
reprezentanţi ai Federaţiei Ruse, Transnistriei şi Moldovei supraveghează acţiunile FCMP în Zona de Securitate 
şi administrarea zi de zi a Zonei de Securitate. Încetarea focului este monitorizată de observatori militari din cele 
trei ţări membre ale FCMP, din Ucraina şi Misiunea OSCE. 

Chiar dacă acest acord a asigurat lipsa unor confruntări militare directe între părţi din anul 1992, situaţia 
din Transnistria şi din Zona de Securitate rămâne a fi tensionată (vezi cap. 9.1.3). Eşecul diferitor iniţiative de 
soluţionare�� a conflictului a însemnat că angajamentul constituţional ulterior rămâne a fi neclar. Lipsa unei 
rezoluţii constituţionale are la rândul său un impact direct asupra controlului AMAU în Moldova. 

Mai întâi de toate, aceasta a însemnat că Moldova continuă a fi extrem de militarizată, având mai multe unităţi 
militare înarmate cu AMAU pe ambele maluri ale râului Nistru. Acest argument este susţinut şi faptul că un 
număr necunoscut de arme a ajuns în posesia civililor în Transnistria şi în Zona de Securitate în timpul perioadei 
de conflict. 

În al doilea rând, licenţierea şi controlul intern de AMAU este afectat în mod direct de lipsa unei soluţionări 
paşnice clare. În timp ce Guvernul de la Chişinău are responsabilitate legală pentru controlul AMAU pe întreg 
teritoriul Moldovei recunoscut la nivel internaţional, există de fapt 2 administraţii care activează în paralel, la 
Chişinău şi Tiraspol, care nu coordonează în prezent controlul AMAU pe teritoriile controlate de ele. Guvernul 
din Moldova este, deci, incapabil să îşi exercite responsabilităţile sale de control a AMAU pe tot teritoriul legal / 
recunoscut la nivel internaţional. 

În al treilea rând, Moldova nu a reuşit să stabilească un control eficient la frontierele sale internaţionale, în 
condiţiile în care autorităţile transnistrene controlează un segment de 435 km a frontierei moldo-ucrainene.�� 
Aceasta se datorează existenţei de-facto a frontierei interne între teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău 
şi cel controlat de autorităţile transnistrene. SG din Moldova nu are mandatul să patruleze această regiune, 
fiindcă nu este o frontieră internaţională în timp ce Serviciul Vamal activează prin intermediul unui număr limitat 
de puncte de control. În aceste condiţii frontiera internă reprezintă o potenţială rută de introducere a AMAU (şi 
altor bunuri ilegale) pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei, atât din Transnistria, cât şi de peste hotare, în 
acelaşi timp lipsa unui control al frontierei externe asigură o cale potenţială de trafic în exteriorul ţării (vezi cap. 
3.3.4.4). Acest fapt a internaţionalizat problema de control al AMAU în Moldova, instituţiile statele ale Ucrainei 

��  Soglasheniye ‘O printsipakh mirnogo uregulirovaniya konflikta v pridnestrovskom regione respubliki Moldova’, semnat la 21 iulie 1992 
de către preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur şi preşedintele Federaţiei Ruse Boris Eltsin.Pentru analizare ulterioară a cauzelor 
conflictului şi perioadei de conflict vezi : Moldova: No Quick Fix, ICG Europe Report No. 147, 2003, Chişinău / Bruxel.
��  Regiunea finală a Zonei de Securitate a fost stabilită de către Comisia Unificată de Control în 1992 şi are o lungime de 225 km şi variază 
în lăţime (de-a lungul Nistrului) între 4 şi 15 km. Op cit, Mackînlay, J. and Cross, P. (eds.).
�� Negocierile de soluţionare a conflictului au reînceput abia recent, la 27 octombrie 2005.Procesul a stagnat în perioada ‘crizei şcolilor’ vara 
2004, când autorităţile transnistrene au încercat să închidă câteva şcoli din Zona de securitate cu predare în baza grafiei latine Noul format 
de negocieri pentru prima dată include observatori ai UE şi SUA şi vor discuta o serie de planuri, inclusiv un plan al Rusiei, şi cel prezentat de 
Iushenko la Chişinău în cadrul conferinţei GUAM . Pentru mai multe informaţii referitoare la diversele iniţiative de soluţionare a conflictului 
vezi: Moldova: No Quick Fix, ICG Raportul Europei No. 147, (2003) Chişinău / Bruxel; Moldova: Tensiuni Regionale în Transnistria, ICG Report 
No. 157, (2004) Chişinău / Bruxel.
��  Toate datele referitoare la frontieră, utilizate în acest raport, au fost oferite de Serviciul de Grăniceri 
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şi autorităţile locale din Odesa, care se învecinează cu Transnistria, devenind în consecinţă agenţii importante 
de control a AMAU pentru Moldova. Acest fapt ulterior a subminat angajamentul Moldovei în respectarea 
angajamentelor internaţionale, care prevăd ca acţiunile din cadrul teritoriul recunoscut internaţional al statului 
să nu aibă un impact destabilizator asupra altor state.�� 

De asemenea, există un număr important de participanţi implicaţi în controlul AMAU pe teritoriul Moldovei. În 
timp ce conflictul rămâne a fi nesoluţionat, controlul AMAU în Zona de Securitate este efectuat de către FMP şi 
CUC în parteneriat cu Guvernul din Moldova şi autorităţile transnistrene. Mai mult decât atât, Grupul Operaţional 
al Trupelor Ruse (GOTR) joacă un rol important în controlul AMAU în Transnistria şi Zona de Securitate, atât în 
calitate de garant al stocurilor încă destul de vaste de arme şi muniţii ruseşti, cât şi ca participant în FUMP 
tripartite. Drept consecinţă, în rezultatul lipsei unei soluţii constituţionale, se poate afirma că există 4 autorităţi 
distincte de control AMAU pe teritoriul legal al Moldovei (Guvernul Moldovei, autorităţile transnistrene, CUC şi 
FUMP) şi de asemenea prezenţa permanentă a Misiunii OSCE în Moldova. Coordonarea controlului AMAU dintre 
participanţii cu diferite capacităţi, mandate şi priorităţi pot provoca dificultăţi. 

Datorită disputei politice şi militare continue dintre Guvernul Moldovei şi autorităţile transnistrene, controlul 
AMAU rămâne o problemă intens politizată. Structurile militare ale autorităţilor din Moldova şi Transnistria sunt 
reticente cu privire la deţinerile lor de AMAU militare, identificarea surplusului de AMAU şi iniţierea programelor 
de distrugere a AMAU, iar informaţia despre stocurile militare este considerată un secret militar. În rezultat, se 
atestă o lipsă de transparenţă cu privire la probleme AMAU atât la Guvernul de la Chişinău cât şi la autorităţile 
transnistrene. În timp ce această atitudine nu este un fenomen neobişnuit pentru regiunile post-conflict, 
transparenţa redusă în problemele AMAU favorizează perpetuarea neîncrederii dintre părţi, reduce posibilitatea 
unor programe eficiente de distrugere şi ulterior facilitează rămânerea unui volum inutil de arme vechi pe 
teritoriul Moldovei. 

În fine, retragerea şi distrugerea stocurilor ruse rămase şi retragerea forţelor ruse care nu au statul de pacificatori 
din Transnistria au devenit legate de procesul de soluţionare a conflictului. Deşi aceste 2 procese sunt separate, 
ele au fost interconectate politic de către Guvernul din Moldova şi autorităţile din Transnistria. Acest fapt este 
cauzat de prezenţa continue a stocurilor GOTR şi forţelor ruseşti care le păzesc care la rândul lor sunt percepute 
drept un garant al securităţii împotriva ameninţărilor din partea forţelor armate din Moldova, din punct de vedere 
al autorităţilor transnistrene, şi ca subminare a suveranităţii Moldovei, din punct de vedere al Guvernului de 
la Chişinău. Deşi angajamentul Rusiei de aşi retragere stocurile sale militare rămase în Moldova, asumat în 
cadrul Summit-ului OSCE de la Istambul din 1999, a fost un pas important în separarea acestor 2 procese, 
lipsa progresului până în prezent în implementarea acestui angajament şi insistenţa ulterioară ca retragerile 
ulterioare să fie efectuate odată cu crearea unor ‘condiţii respective’, anunţate în cadrul Summit-ului de la Porto 
din 2002, a contribuit la conectarea acestor 2 procese. 

��  Există indici că unele sectoare ale frontierei moldo-ucrainene au avut de suferit în mod direct de traficului de arme în şi din Moldova (Vezi 
cap.3.3.4.4).
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Teritoriul controlat de Guvernul Moldovei 

3 Studiul cu privire la Distribuirea Armelor Mici 

3.1 Distribuirea generală 

Acest studiu estimează că în noiembrie 2005, erau apr. 159,638 de arme pe teritoriul controlat de Guvernul 
Moldovei. Din acest volum:

n 50,578 de arme se aflau în posesia legală a persoanelor fizice. 

n 5,035 de arme se aflau în posesie legală la persoanele juridice inclusiv la companii private de 
securitate. 

n 51,025 arme erau în posesia autorităţilor de stat. 

n Şi cel puţin 53,000 erau în posesie ilegală la personale fizice. 

Metodologia utilizată pentru aceste estimări, marja lor de eroare, şi o prezentare mai detaliată a distribuirii 
armelor pentru fiecare categorie este descrisă în următoarele capitole (cap. 3.2.1, ‘Arme civile’; Cap. 3.2.2, 
‘Armamentul deţinut de către stat’; şi cap. 3.3, ‘AMAU ilegale’). 

3.2 AMAU legale 

3.2.1 Arme civile 

Potrivit Departamentului Ordine Publică (DOP) al MAI, în noiembrie 2005 era un număr total de 55,613 de arme 
legale în posesie privată pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei. Acest număr include arme înregistrate 
la persoane fizice şi cele înregistrate la persoanele juridice. Având o populaţie de 3,386,00020 (cu excepţia 
Transnistriei şi municipiul Bender/Tighina) Moldova are aproximativ 1.6 de arme înregistrate la 100 oameni. 
Astfel, posesia legală de arme în Moldova pe cap de locuitor, este mai mică decât în alte ţări din Europa de Sud 
Est şi este mai mică decât media a 15 state UE:

Figura 1: Arme înregistrate la 100 de oameni 21

20  Recensământul populaţiei, 5 octombrie 2004. http://www.statistica.md/recensamînt.php?lang=ru, accesat la 20 Octombrie 2005.
21  Date din cel mai recent raport AMAU în fiecare ţară. Aceste rapoarte pot fi găsite la www.seesac.org. Cifrele populaţiei reflectă cel mai 
recent recensământ pentru fiecare raport. media 15 a UE din raportul de Arme Mici 2003. 
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ţArA ArMe CiViLe PoPULAţiA ArMe CiViLe / 100 
PerSoAne

Bosnia şi Herţegovina 353,000 3,800,000 9.3

Bulgaria 305,624 - 3.9

Croaţia 379,000+ 4,500,000 8.4

Macedonia 155,996 2,022,547 7.7

Moldova 55,613 3,386,000 1.6

SCG (Muntenegru) 86,000 650,575 13.2

SCG (Serbia) 1,103,300 7,498,001 14.7

Media 15 a UE - - 11.0

Tabelul 1: Arme înregistrate la 100 de cetăţeni în Europa de Sud Est

Cele 55,613 arme civile înregistrate legal sunt posedate de 2 grupuri – persoane fizice şi persoane juridice 
(companii) înregistrate în Moldova. Din volumul total, 50578 de arme sunt înregistrate la persoanele fizice şi 
5,035 de arme sunt înregistrate la persoanele juridice. Aceasta înseamnă că aproximativ 91% din toate armele 
aflate în posesie legală sunt deţinute de persoane fizice, în timp ce aproximativ 9% sunt înregistrate la persoane 
juridice. 

3.2.1.1 Arme în posesie personală 

Potrivit MAI din Moldova, în noiembrie 2005 erau înregistraţi 45,243 de posesori de arme pe teritoriul controlat 
de Guvernul Moldovei, cu 50578 de arme înregistrate la ei. Aceasta înseamnă că există aproximativ:

n 1.5 arme înregistrate la 100 de locuitori.

n 1.3 de posesori de arme la 100 de locuitori. 

n 1.1 arme înregistrate pentru fiecare posesor de permis de portarmă. 

3.2.1.2 tipuri de arme deţinute de persoane fizice

Cu toate că DOP nu a oferit echipei de cercetare detalii referitoare la tipurile de arme deţinute, totuşi acestea 
au fost categorisite în arme cu ţeava lisă - 31,828 (63%), arme cu ţeavă ghintuită – 10,990 (22%), şi arme 
pneumatice – 7,760 (15%).

În Moldova, permisul de port-armă este eliberat persoanelor civile de către DOP pentru armele cu ţeavă ghintuită 
şi de către organele locale de poliţie pentru armele cu ţeava lisă (vezi sec. 6.1.3). Armele de vânătoare cu ţeava 
lungă, reprezintă majoritatea armelor cu ţeava lisă, pe când armele cu ţeava ghintuită se împart în pistoale şi 
revolvere (pentru autoapărare) şi arme cu ţeava lungă, sau carabine, pentru apărare sau pentru vânătoare. 
Această structură a fost de asemenea confirmată în interviurile realizate de către echipa de cercetare. Toţi 
respondenţii au menţionat că armele de vânătoare constituie majoritatea armelor aflate în posesia civililor, ele 
fiind urmate de pistoale şi revolvere. Majoritatea respondenţilor au fost de acord că, aproximativ 70% de arme 
în posesia persoanelor fizice, pe teritoriul controlat de Guvernul RM, sunt arme de vânătoare ( 63% din care 
sunt arme cu ţeavă lisă, iar celelalte 7% sunt cele cu ţeavă ghintuită). Nu toate armele de vânătoare cu ţeavă 
ghintuită sunt deţinute în scopuri de vânătoare. Pentru a avea dreptul de vânătoare fiecare persoană trebuie, de 
asemenea, să fie membru al Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova (AVPM). Fără acest statut, armele 
cu ţeava lisă pot fi deţinute numai la domiciliu în scopuri de apărare.
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3.2.1.3 Distribuirea armelor în posesia persoanelor fizice 

Chiar dacă DOP a oferit date cu privire categorisirea pe sexe a deţinătorilor de arme (96% bărbaţi, 4% femei), alte 
informaţii demografice nu au fost disponibile. Cu toate acestea, persoanele intervievate au declarat că printre 
deţinătorii de arme majoritatea sunt vânători, după aceştia urmând oamenii de afaceri.

Răspunsurile Sondajului de opinie la Domiciliu (SD) poate de asemenea fi utilizat ca un bun indicator al distribuirii 
armelor. Procentajul persoanelor cu venituri mari, care deţin arme de foc la domiciliu, este mai mare decât 
procentajul persoanelor cu venituri mijlocii şi mici. Similar, procentajul persoanelor cu un nivel mai înalt de 
educaţie, care deţin arme, este mai mare decât procentajul persoanelor cu un nivel de educaţie mai mic: 

Figura 2: Deţineţi arme de foc la domiciliu ? ( conform venitului, US$ / lună ) (Bază N = 1518)

Figura 3: Deţineţi arme de foc la domiciliu? (conform nivelului de educaţie (Bază N = 1518)

3.2.1.4 tendinţe în deţinerea armelor de către persoanele fizice 

Timp de 3-5 ani Moldova a trecut printr-un ‘boom al armelor’, după adoptarea în 1994 a ‘Legi cu privire la Arme’, 
când au fost procurate şi înregistrate un număr mare de arme, urmat de un boom mai redus în intensitate, după 
modificările la ‘Legea cu privire la Armele’ în 2001.22 La moment, piaţa este destul de matură şi din anul 2003 
au fost înregistrate creşteri nesemnificative a numărului de arme înregistrate:

22  Într-adevăr, preţurile la arme au scăzut de 3 ori ca urmare a acestor amendamente. Un cartuş costa 0.7 US$ în 2001, în comparaţie cu 
0.3 US$ în 2005, în timp ce costul unei arme a scăzut de la US$ 700 – 1000 la US$ 300. Interviu cu Oleg Ciocoi, Preşedintele Consiliului 
AVPM, şi Tudor Colac, secretarul consiliului AVPM.

Studii
incomplete

 Şcoli
profesionale Colegiu Studii

superiare
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Figura 4: Arme de foc deţinute de persoane fizice, 2003 - 2005
(Sursa: Ministerul Afacerilor Interne)

Rezultatele SD şi focus-grupurilor arată că piaţa legală de AMAU civile se va extinde odată cu stabilizarea 
economică a RM şi mărirea veniturilor populaţiei. Spre exemplu, figura 2 arată că numărul de arme sporeşte 
printre persoanele cu venituri mari. Există de asemenea posibilitatea ca numărul de arme să se mărească dacă 
vor fi liberalizate restricţiile de deţinere a armelor. De exemplu  36% din respondenţi din SD au răspuns că dacă 
ei sau un membru al familiei lor ar putea deţine legal o armă de foc, ar face-o. 

Este evidentă şi schimbarea în tipurile de arme deţinute legal de persoane fizice. În prezent mai multe persoane 
procură pistoale şi revolvere pentru ‘securitate personală’, decât arme cu ţeava lisă pentru vânătoare (vezi fig. 
4). În anii 2003 - 2004 1576 arme cu ţeava ghintuită au fost înregistrare de persoane fizice şi doar 670 arme cu 
ţeava lisă. În perioada 2004-2005 au fost înregistrate 474 arme cu ţeava ghintuită şi doar 379 arme cu ţeava 
lisă. Aceasta înseamnă că în 2005 armele cu ţeava ghintuită au constituit 22% din totalul de arme deţinute 
legal, în comparaţie cu 19% în 2003. Chiar dacă unele dintre armele cu ţeavă ghintuită vor fi utilizate pentru 
vânătoare, marea majoritate reprezintă revolvere şi pistoale pentru autoapărare. Aceste calcule au ca suport 
faptul că în fiecare an un număr tot mai mare de pistoale şi revolvere sunt importate în Moldova: 

tiPUL ArMeLor 2001 2002 2003 2004 2005

Arme de vânătoare 282 460 732 311 569

Pistoale şi revolvere 1,828 1,783 1,547 844 1,715

Tabelul 2: Importul armelor pentru vânătoare în comparaţie cu pistoale şi revolvere, 2001 - 2005
(Sursa: Departamentul Vamal )

Un proprietar al unui magazin de arme a estimat că vânzările în magazinul lui pot fi divizate în felul următor: 30% 
arme de vânătoare (arme cu ţeava ghintuită/lisă), 10% arme sportive, 60% arme pentru autoapărare.23 Această 
tendinţă este susţinută şi de SD, unde respondenţi care au declarat că ar deţine o armă de foc, au spus că 
motivul principal ar fi să-şi protejeze familia, proprietatea, afacerea sau pe ei înşişi:

23 Alexandr Soshchenko, Director, întreprinderea de stat magazinul de arme ‘Pulbere’.  Directorul magazinului de arme al AVPM ‘Halifax-com’, 
constată că aproximativ 70% din armele vândute în Moldova sunt de vânătoare, însă afirmaţiile sale nu pot fi considerate reprezentative 
pentru piaţa moldovenească, deoarece acest magazin este destinat în special vânătorilor. 

Gaz Cu ţeava lisă Cu ţeava ghintuită
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Figura 5: Care sunt trei motive pentru a alege să deţineţi o armă de foc?
(Baza N = 547)

Această schimbare în tipul armelor de foc deţinute a apărut chiar dacă statisticile guvernamentale arată că rata 
crimei a scăzut timp de câţiva ani (vezi sec.4.2). Analiza de mai sus arată că numărul deţinătorilor de arme de 
foc va spori treptat odată cu stabilizarea situaţiei economice şi că un număr tot mai mare de deţinători de arme 
vor achiziţiona arme mici în scopuri de auto apărare mai degrabă decât arme de vânătoare. 

3.2.1.5 Arme deţinute de persoane juridice 

Pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei sunt 3 tipuri principale de afaceri, sau “persoane juridice”, care au 
drept legal de a deţine arme - Companiile Private de Detectivi şi Pază (CPDP), Diviziunile interne de securitate 
(DIS) şi magazinele de arme şi tiruri. Cu excepţia CPDP, informaţii despre celelalte persoane juridice, licenţiate 
de a deţine arme, nu au fost disponibile public. 

Pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei sunt 528 de persoane juridice care deţin 5,035 arme înregistrate. 
Din ele: 

n 445 arme sunt înregistrate la 31 Companii Private de Pază şi Detectivi 

n Până la 4.590 arme sunt înregistrate la 490 Departamente interne de securitate 

n Un număr necunoscut de arme sunt înregistrate la cele 7 magazine de arme şi tiruri. 

Companiile Private de Pază şi Detectivi (CPDP): Conform datelor DOP, 31 CPDP sunt înregistrate că ar deţine 
445 arme. Această cifră este mică în comparaţie cu numărul de arme deţinute de CPDP din Ţările Europei de 

Pentru a-mi proteja familia / pe mine însumi

Pentru a-mi proteja afacerea / proprietatea

Serviciul are legătură cu armele

De colectare/hobby

Deoarece mulţi alţii au arme

Pntru sport / vânătoare

Din frica unui război

Pentru încredere în sine 

Este o tradiţie în familie

Pentru a o vinde / business

Altele

Boxa 2: Ungheni – studiu de caz în domeniul posesiei armelor de foc 

Distribuirea armelor de foc şi tendinţele în deţinerea lor au fost examinate în detaliu la nivel local în raionul Ungheni, situat la hotarul 
de vest al Moldovei cu România. În acest raion se află un total de 889 arme de foc (379 în or. Ungheni) la 851 persoane fizice (337 
în Ungheni). Având o populaţie de 119.000, raionul are mai puţin de o armă la 100 de locuitori – mai puţin decât media pe ţară. Din 
numărul total de deţinători de arme, 10-12 persoane au mai mult de 2 arme, iar o persoană deţine 5 arme (3 pistoale şi 2 carabine 
automate CKC).
Majoritatea posesorilor de arme din Ungheni sunt membri ai AVPM. Restul sunt oameni de afaceri. Alţi posesori cu licenţă sunt CPDP şi 
departamente de securitate din bănci şi întreprinderi. Majoritatea armelor deţinute legal în satele din raion sunt de vânătoare. În raion 
sunt 152 pistoale şi revolvere pentru autoapărare, 80% dintre care sunt deţinute de oameni de afaceri, 10% de oficiali publici şi 5-6% de 
către ofiţeri de poliţie şi ai serviciilor de securitate. Doar o femeie are permis de portarmă în acest raion. Cu toate că majoritatea armelor 
sunt de vânătoare, se pare că majoritatea persoanelor care cumpără în prezent arme le procură pentru autoapărare şi sunt oameni de 
afaceri. 
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Sud Est şi este contrară percepţiei publice precum că CPDP sunt foarte înarmate - 31.8% din respondenţii SD 
consideră că CPDP reprezintă, după serviciile de securitate, cea mai înarmată structură din Moldova. 

Departamentele Interne de Securitate (DIS): Pe lângă CPDP - uri, unele companii au DIS - uri. Pe când au fost 
oferite doar date detaliate referitoare la 16 bănci comerciale, o investigare independentă, efectuată de echipa de 
cercetare, a arătat că mai multe companii de talie medie foloseşte propriul personal înarmat. Cu toate că nu au 
fost oferite cifre oficiale referitoare atât la numărul întreprinderilor care au DIS sau numărul de arme posedate, 
este posibil de a afla aceste cifre scăzând numărul de CPDP şi numărul de arme în posesia lor din numărul 
total de persoane juridice care deţin licenţă de arme şi numărul total de arme înregistrate la persoane juridice, 
respectiv: 

Tipul	de	insTiTuţie	înregisTrATă persoAne	
juridice Arme	înregisTrATe

Companiile Private de Pază şi Detectivi (CPDP) 31 445

Magazine de arme / tiruri 7 necunoscut

Alte persoane juridice 490 >4,590

TOTAL 528 5,035

Tabelul 3: Persoane juridice care deţin arme înregistrate, 2005
(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)

Ca rezultat, este probabil să existe 490 de DIS care ar putea deţine până la 4.590 arme (în dependenţă de 
numărul de arme deţinut de magazinele de arme şi tiruri). Aceasta înseamnă că DIS reprezintă aproximativ 93% 
din persoanele juridice care deţin arme cu 91% din armele deţinute de persoanele juridice. Lipsa unei clarităţi 
şi de transparenţă referitor la persoanele juridice care pot avea în posesie şi folosi arme prezintă un potenţial 
pentru încălcarea legislaţiei în vigoare. 

Magazine de arme/tiruri: Unele persoane juridice care deţin licenţă nu sunt nici DIS, nici CPDP. De exemplu, 
pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei există 3 tiruri, care deţin un număr mic de arme, şi 4 întreprinderi 
de stat, care au licenţă eliberată de Ministerul Afacerilor Interne pentru a importa şi vinde arme de foc (vezi sec. 
6.1.5).

Echipa de cercetare a observat 3/4 arme în vitrina magazinului AVPM ‘Halifax-com’. Acesta nu păstrează armele 
în depozit, dar de obicei le procură la comandă. Întreprinderea de stat ‘Cartuş’ are aproximativ 15 arme în vitrină 
şi doar 5 arme în depozit. Alt magazin, ‘Pulbere’, are un număr mai mare la vitrină – 20 - 25. Nu se cunoaşte 
dacă cifrele referitoare la deţinerea armelor de către persoanele juridice, oferite de MAI, includ şi stocurile celor 
4 magazine de arme. 

3.2.1.6 tipuri de arme deţinute de persoane juridice. 

Cu toate că echipa de cercetare nu a primit cifrele referitoare la tipurile de arme în posesia persoanelor juridice, 
se cunoaşte că CPDP - urilor nu le este permis să utilizeze acelaşi echipament de securitate ca şi reprezentanţilor 
MAI şi li se permite să deţină doar arme cu ţeava lisă lungă. Totuşi, echipa de cercetare a observat că angajaţii 
CPDP utilizează arme cu ţeava ghintuită. Cu toate că aceste restricţii se referă şi la majoritatea DIS, angajaţii 
unor asemenea diviziuni din băncile comerciale au permisiunea să utilizeze armament de tip militar cu calităţi 
înalte. 

3.2.1.7 tendinţe în deţinerea armelor de către persoanele juridice.

Piaţa armelor de foc pentru CPDP - uri şi alte persoane juridice s-a stabilizat. Spre exemplu  Magazinul de arme 
Pulbere nu mai primeşte comenzi mari pentru arme de la companii (CPDP ş.a.), deoarece acestea au achiziţionat 
deja un număr suficient de arme pentru a-şi satisface necesităţile.24 Deoarece piaţa securităţii private este mult 
reglementată din momentul introducerii noii legislaţii în 2003, se pare că cererea pentru AMAU din partea CPDP 

24  Alexandru Soshchenko, Director, Întreprinderea se stat Magazinul de arme Pulbere 
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- uri şi DIS - uri va fi echilibrată sau se va micşora în viitor, dacă nu va apărea o schimbare bruscă în mediul politic, 
economic sau social. 

3.2.1.8 Distribuirea geografică a armelor civile. 

Tabelul ce urmează oferă un tablou referitor la distribuirea geografică a armelor personale, deţinute de persoane 
fizice sau juridice, în octombrie 2005:25

SUBDIvIZIUNI 
TERITORIALE

PERSOANE 
jURIDICE CU 

LICENţă

ARME 
îNREGISTRATE, 
DEţINUTE DE 
PERSOANE 
jURIDICE

PERSOANE 
FIZICE, 

DEţINăTORI DE 
LICENţE

PISTOALE 
CU GAZE 

îNREGISTRATE, 
DEţINUTE DE 
PERSOANE 

FIZICE

ARME CU 
ţEAvA LISă 
DEţINUTE 
LEGAL DE 
CETăţENI

ARME 
GHINTUITE 

DEţINUTE DE 

CETăţENI25

NUMăRUL 
TOTAL DE ARME 
îNREGISTRATE, 

îN POSESIA 
CETăţENILOR

Chişinău 106 1,726 11,125 5,130 6,749 6,166 11,879
Anenii-Noi 14 44 744 116 763 161 879
Bălţi 19 280 995 290 876 398 1,166
Basarabeasca 12 35 303 24 307 44 331
Bender/Tighina 0 0 322 73 363 92 436
Briceni 10 36 604 59 619 124 678
Cahul 18 114 1,283 83 1,300 165 1,383
Călăraşi 6 83 798 140 761 159 901
Cantemir 15 33 823 77 799 62 876
Căuşeni 15 78 836 82 827 138 909
Ciadâr-Lunga 13 60 396 33 421 66 454
Cimişlia 7 41 653 46 675 73 721
Comrat 25 112 719 57 752 152 809
Criuleni 12 43 765 110 765 234 875
Donduşeni 7 25 402 41 371 81 412
Drochia 13 54 565 46 579 76 625
Dubăsari 1 4 174 22 176 34 198
Edineţ 11 68 633 56 636 129 692
Făleşti 8 52 756 67 801 64 868
Floreşti 12 59 903 43 900 86 943
Glodeni 6 56 490 26 511 49 537
Hînceşti 10 75 1,198 118 1,106 236 1,224
Ialoveni 11 43 1,355 179 1,256 351 1,435
Leova 9 44 505 43 531 49 574
Nisporeni 8 58 686 56 711 146 767
Ocniţa 7 35 540 41 545 94 586
Orhei 6 108 1,153 166 1,066 286 1,232
Rezina 7 37 367 28 370 86 398
Râşcani 12 38 511 37 529 52 566
Sângerei 11 35 595 42 614 74 656
Şoldăneşti 5 20 330 16 360 54 376
Soroca 17 75 787 90 824 161 914
Ştefan-vodă 17 75 934 50 987 126 1,037
Străşeni 12 102 774 127 743 236 870
Taraclia 12 52 494 22 562 62 584
Teleneşti 9 50 619 36 566 138 602
Ungheni 17 96 857 66 829 193 895
Vulcăneşti 8 27 262 22 278 93 300
Poliţia Rutieră a RM 10 254 0 0 0 0 0
Departamentul 
Ordine Publică 10 808 8,987 0 0 10,990 10,990

TOTAL 528 5,035 45,243 7,760 31,828 10,990 50,578

Tabelul 4: Distribuirea AMAU legale în posesie privată în Moldova
(Sursa: MAI )

25  Divizarea geografică în această tabelă arată unde locuiesc  cetăţenii care au licenţă de posedare a armei ghintuite. Orice armă ghintuită 
este deci înregistrată individual la Departamentul de Ordine Publică (DOP) din  Chişinău. Numărul total de arme ghintuite înregistrate la 
indivizi este deci, 10,990,  nu  21,980.
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Tabelul de mai sus demonstrează că în Chişinău sun cele mai multe persoane care deţin arme de foc, fapt 
susţinut şi de prezenţa aici a celor 4 magazine de arme din Moldova. Chişinău are de asemenea cel mai mare 
număr de persoane juridice (şi CPDP) care deţin licenţă de port arme. 

3.2.2 Stocurile de AMAU în posesia statului 

Transparenţa este diferită în ceea ce priveşte deţinerea armelor de foc de către instituţiile de stat. Unele instituţii 
ca, de exemplu, Departamentul Vamal şi Serviciul de Grăniceri, oferă deschis această informaţie. Totuşi, alte 
instituţii ca, de exemplu, MAI şi MA, consideră această informaţie ca fiind ‘secret de stat’. Un nivel jos de 
transparenţă referitor la stocurile de AMAU nu este un lucru neobişnuit pentru ţările în tranziţie (în special acolo, 
unde recent a existat un conflict) şi multe ţări din ESE au aceiaşi atitudine referitor la oferirea informaţiei în acest 
domeniu. În consecinţă, cu toate că au fost depuse eforturi pentru a obţine date oficiale referitoare la deţinerea 
AMAU la instituţiile de resort, lipsa de informaţii a făcut necesară o estimare. 

3.2.2.1 Armata naţională 

Dat fiind faptul că stocurile de arme ale Armatei Naţionale continuă să reprezinte un secret de stat, a fost 
efectuată o estimare în baza informaţiei oferite în cadrul interviurilor cu persoanele-cheie, ‘studiul de birou’  şi 
informaţia oficială, oferită de sursele guvernamentale. 

Conform datelor oficiale ale MAp, Armata Naţională are un efectiv de 6.800 militari (mai puţin în comparaţie 
cu 1994 când erau 12.000) şi 2.300 angajaţi civili în funcţii administrative.26 Moldova are, de asemenea, 
aproximativ 100.000 rezervişti (înregistraţi pentru 5 ani) care sunt disponibili în caz de mobilizare până la vârsta 
de 35 de ani (ofiţerii de rezervă pot fi mobilizaţi până la vârsta de 55 de ani).

Conform datelor oferite de MAp al RM Armata Naţională este compusă din 3 brigăzi de infanterie, un batalion 
independent, un batalion de pază, o unitate de forţe speciale, o brigadă de artilerie, o brigadă antiaeriană, 
un divizion antitanc, o bază aeriană şi o escadrilă mixtă de aviaţie. Forţele armate ale Moldovei, ca şi toate 
structurile de stat din RM, au moştenit infrastructura şi echipamentul de la fosta Armată Sovietică, aflată pe 
teritoriul RSSM. În consecinţă, forţele armate ale Moldovei sunt dotate cu arme sovietice standard şi cu foarte 
puţine achiziţii în perioada post-sovietică. Se presupune că Forţele Speciale au primit un număr mic de AMAU 
din România şi SUA.27 AMAU, care sunt considerate parte componentă a patrimoniului MAp, sunt enumerate în 
tabelul 5 ‘Armele AMAU în dotarea Armatei Naţionale a RM’ 

În 1994 în rândurile armatei erau aproximativ 12.000 de persoane. Rata estimativă pentru fiecare membru 
al personalului activ la acea perioadă varia între 2.5 şi 3 arme, cu un total de aproximativ 30.000- 36.000. O 
asemenea rată nu prea corespunde cu cel al statelor din fostul bloc de est, şi este pus la dubiu de câţiva foşti 
militari care au considerat că numărul de AMAU cu certitudine nu depăşea cifra de 40000. În timp ce între 
30000 şi 36000 de arme erau în uz în 1994, este necesar de a lua în consideraţie vânzările şi distrugerile 
stocurilor după 1994, pentru a calcula numărul de arme deţinut în prezent. În timp ce un număr mare de AMAU 
a fost distribuit în perioada conflictului din 1992, intervievaţii cheie au declarat că în 1994 a fost realizată o 
inventariere minuţioasă. Conform datelor MAp, nu au avut loc furturi importante din stocuri după încheierea 
conflictului. Ulterior, după 1994, distrugeri de AMAU nu au mai fost făcute publice. Dacă datele sunt corecte, 
stocurile de AMAU au suferit schimbări numai prin transferul de arme care s-au învechit sau uzat.

În timp ce nu se cunoaşte numărul exact de AMAU transferate de MAp începând cu 1994, s-a declarat că un 
număr ‘semnificativ’ de arme a fost vândut în trecut.28 Nu se cunoaşte dacă MAp a încetat vânzările de AMAU, 
dat fiind faptul că nu există o politică oficială în acest domeniu. Ulterior, micşorarea numărului de angajaţi în 
cadrul forţelor armate începând cu 1994, a produs o sporire a surplusului de arme, care teoretic, ar fi necesitat 
a fi vândute. Surplusul se va majora, odată cu micşorarea numărului de angajaţi în forţele armate până în 2014, 
potrivit prevederilor programului reformei militare (menţionat în Conceptul Reformei Militare din mai 2002). Dată 

26  Hotărârea Parlamentului RM No. 679-XV (23 Noiembrie 2003) stabileşte structura şi componenţa Armatei Naţionale ale RM. Acest număr 
exclude un număr ne specificat de personal al Forţelor Aeriene. Sursele diferă privind capacitatea Forţelor Aeriene, care sunt estimate de la 
400 la 1,041.
27 Jane’s Word Armie 2005.
28  Pariamentary Report. Small Arms Survey 2003. (Oxford University Press, 2003). p. 109.
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fiind incertitudinea ce înconjoară vânzările stocurilor şi surplusul, este imposibil de a efectua un calcul corect al 
numărul de AMAU vândute din numărul iniţial de aproximativ 30000 – 36000. În lipsa unor cifre clare despre 
numărul de arme diseminate prin vânzări sau pentru că erau expirate sau uzate, în scopul acestui studiu, şi 
potrivit estimărilor oferite de intervievaţii cheie, echipa de cercetări estimează, că numărul aproximativ de AMAU, 
în posesia Forţelor Armate Moldoveneşti, variază în jurul cifrei de 30.000 de unităţi: 

tiPUL De ArMe De foC / De MUniţii roLUL CAntitAteA

AT-4 Spigot Rachete anti-tanc dirijate 70

AT-5 Spandrel Rachete anti-tanc dirijate 27

SPG - 9  73mm Aruncător de grenade anti-tanc 24

9K32/9K32 Strela-2/Strela-2M Rachete sol-aer portabile 120

5.45mm PSM Pistol

30,000
(Estimare)

7.62mm Tokarev Pistol

9mm Makarov Pistol

5.45mm AK74 Pistol-mitralieră 

7.62mm Dragunov Armă cu lunetă

5.45mm AKSU-74 Pistol-mitralieră 

5.45mm  RPK-74 Mitralieră uşoară

7.62mm PKS Mitralieră medie

12.7mm DSHK Mitralieră grea

TOTAL 30,241

Tabelul 5: Armele AMAU în dotarea Armatei Naţionale a RM.

3.2.2.2 Ministerul Afacerilor interne şi comisariatele de poliţie.

Echipa de cercetare nu a putut să obţină cifre referitoare la AMAU din dotarea MAI, această informaţie fiind 
declarată secretă. Totuşi este posibil de a estima stocurile din dotarea MAI şi poliţie, în conformitate cu numărul 
personalului. Conform spuselor reprezentanţilor MAI, o decizie Guvernamentală secretă stabileşte numărul de 
angajaţi al MAI. Deoarece echipa de cercetate nu a avut acces la decizia respectivă, au fost consultate diferite 
surse pentru a estima numărul de angajaţi al MAI şi a fost obţinut cifra de aproximativ 22,365 angajaţi, care include 
nu doar personalul ‘cu grad militar’, descris mai jos, dar şi pompierii, şi personalul din cadrul departamentului 
situaţii excepţionale, şi personalul civil al MAI. MAI poate fi divizat în 4 unităţi de bază: Departamentele centrale 
(inclusiv DOP şi Direcţia pentru Combaterea Crimei Organizate (DCCO)) şi comisariatele regionale de poliţie; 
Brigada de poliţie cu destinaţie specială ‘Fulger’; Direcţia Generală Pază de Stat şi Departamentul Trupelor de 
Carabinieri. 

Departamentele centrale şi comisariatele de poliţie sunt dotate cu pistoale Makarov. Persoanele intervievate 
din cadrul MAI indică că ei au primit de asemenea un număr mic de arme moderne de calibru mare, care includ 
pistoale Glock, de la donatorii externi. Oficial, MAI nu deţine în stocuri surplus de armament, deoarece toate 
armele din dotarea MAI trebuie să se afle în uzul personalului. Totuşi, nici o persoană intervievată nu a putut 
să ofere cifre referitoare la numărul de persoane din cadrul MAI care poartă uniforme, şi cărora li se permite 
să poarte arme. Conform informaţiei oferite de dl. Igor Bodorin, viceministru al MAI, departamentele centrale şi 
comisariatele de poliţie au 9.796 angajaţi. Presupunând că numărul de arme din dotare este egal cu numărul 
de angajaţi, reiese că MAI are în dotare 9,796 arme. 

Brigada de poliţie cu destinaţie specială Fulger este implicată în operaţiuni anti-teroriste şi are în dotare arme 
mai performante decât celelalte unităţi de poliţie. Aceste arme sunt pistoale Makarov, AK, RPK, RPG. Acelaşi 
document al MAI menţionat mai sus indică că numărul efectivului acestei unităţi este de 388, şi considerând că 
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Brigada Fulger nu deţine armament în surplus vom estima că numărul de arme trebuie să fie egal cu numărul de 
angajaţi. Astfel, este foarte probabil ca brigada Fulger să aibă în dotare aproximativ 388 arme. 

Direcţia Generală Pază de Stat (DGPS) oferă servicii de pază şi securitate unui număr mare de instituţii, companii 
private, bănci. Personalul MAI, care lucrează pentru DGPS sunt dotaţi cu pistoale, şi un număr mic de arme 
automate. Conform documentului menţionat mai sus, DGSP are 1,676 angajaţi. Aici este inclus personalul cu 
statut de poliţist, pază, tehnicienii, specialişti de la întreprinderea de stat ‘Technosek’; o subdiviziune specială 
de pază de corp, o diviziune de chinologi. Deoarece DGPS nu deţine surplus de armament în stocuri, numărul 
de arme trebuie să fie aproximativ egal cu numărul de persoane autorizate de a oferi servicii de securitate cu 
utilizarea armelor: personalul de poliţie, pază, şi un număr nespecificat de bodyguarzi. DDPS, în consecinţă ar 
deţine un număr de aproximativ de 1,676 arme. 

Departamentul Trupelor de Carabinieri are 2,705 angajaţi, care includ, 1,700 militari în termen şi 1.005 ofiţeri, 
subofiţeri, alţi profesionişti şi civili. Structura acestei organizaţii este identică unităţilor de infanterie din cadrul 
Armatei Naţionale, şi armamentul din dotare include arme standard - AK, RPK şi RPG. Numărul efectivului ar 
putea creşte de 1.5 – 2 ori pe timp de crize sau conflict, atunci când departamentul are ca sarcină protejarea 
obiectivelor strategice. Este probabil, că carabinierii au în dotare aproximativ 2,000 - 2,200 arme pe timp de 
pace şi ar dispune de rezerve nu mai mari de 1.000 de arme pentru perioade de conflict (cu toate că acestea ar 
putea fi oferite din stocurile MAp – vezi mai sus). 

DePArtAMent nr De PeroAne 
AnGAJAte DotAreA CU ArMe De foC

Departamentele centrale şi 
comisariatele de Poliţie 9,796 9,796

Brigada de poliţie cu destinaţie 
specială ‘Fulger’ 388 388

Departamentul General Pază de Stat 1,676 1,676

Carabinierii 2,705 2,200

Serviciul Pompieri şi Departamentul 
Situaţii Excepţionale 1,100 -

Civili 6,700 -

TOTAL 22,365 14,060

Tabelul 6: Dotarea cu AMAU în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

3.2.2.3 Serviciul Vamal 

Serviciul Vamal a primit toate armele pe care le are în dotare de la MA în anul 1995 şi 1996. Acest transfer a 
inclus:

tiPUL De ArMe / MUniţii roLUL CAntitAteA

7.62mm AKM Pistol-mitralieră 10
7.62mm AKMS Pistol-mitralieră 30

7.62mm TT Pistol 200

9mm Makarov Pistol 20

5.45mm PSM Pistol 1
TOTAL ARME 261

7.62mm Model 1943 Pentru AKM/AKMS 1,800

7.62mm Pentru pistolul TT 3,200

9mm Pentru pistolul Makarov 320

5.45mm Pentru pistolul PSM 32
TOTAL MUNIţII 5,352

Tabelul 7 : AMAU din dotarea Departamentului Vamal, 2005

17
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Toate armele de foc din Chişinău sunt păstrate la depozitul serviciului vamal. Armele ţinute în afara Chişinăului 
sunt păstrate la unităţile de poliţie din apropier deoarece posturile vamale nu deţin depozite de arme. Acest 
serviciu are 1.431 angajaţi, dintre care 1.200 sunt instruiţi pentru a utiliza armele şi 131 au drept de port armă 
în caz de necesitate. 

3.2.2.4	 Serviciul	Grăniceri	(SG)29

Cartierele generale din Chişinău conţin depozitele centrale, care includ armele active şi rezervele de bază. 
Cartierele regionale deţin de asemenea depozite şi rezerve de bază, şi posturile de grăniceri au în dotare camere 
speciale pentru stocarea armelor, care ulterior le sunt eliberate grănicerilor la datorie. La punctele de control 
nu sunt păstrate nici un tip de arme, deoarece aceste puncte nu dispun de depozite speciale adecvate pentru 
stocarea armelor. SG are aproximativ 5.500 grăniceri. Dotările SG conţin următoarele: 

Tipul	de	arme	/	muniţii	din	doTare rolul Cantitatea

7.62mm AK47 Pistol-mitralieră 3,500

5.45mm AK47 Pistol-mitralieră 

7.62mm RPK Mitraliere 175

5.45mm RPK Mitraliere

7.62mm PK Mitraliere

9mm Makarov Pistoale 700

TOTALUL ARMELOR DIN DOTARE 4,375

Tabelul 8: AMAU din dotarea Serviciului de Grăniceri 2005

3.2.2.5	 ministerul	Justiţiei30

Departamentul Instituţiilor Penitenciare din cadrul Ministerului de Justiţie este dotat cu un volum de arme post 
sovietice standard, precum şi cu un număr mic de arme moderne. Ministerul Justiţiei a achiziţionat recent 123 
TT pistoale şi a importat 2 arme de tip sniper VSC-94 9 şi 2  mitraliere compact tip 9A 9 mm. În timp ce Ministerul 
Justiţiei a oferit detalii despre tipul de arme din dotare, el nu a oferit cifra exactă a armelor din dotare. Totuşi 
numărul de arme poate fi estimat la aproximativ 20 arme de asalt automate şi până la 15 pistoale în fiecare din 
cele 20 de instituţii penitenciare:

Tipul	de	arme	/	muniţii rolul Cantitatea

7.62mm AKM Pistol-mitralieră

până la 4007.62mm AK-74 Pistol-mitralieră

7.62mm AKCY-74 Pistol-mitralieră

7.62mm TT Pistol
până la 300

9mm PM Makarov Pistol

SVD Arme cu lunetă 3–5

9mm VSC–94, Arme cu lunetă 2

9mm 9A Mitralieră 2

RPG Aruncător de grenade 1

TOTAL 708

Tabelul 9: Dotarea cu AMAU a Ministerului de Justiţie, 2005

29  LT Col. Sergiu Josanu, Şeful Secţiei Armament, Serviciul Grăniceri; Col. Vitalie Fortuna, Şeful departamentului Instruire şi Resurse Umane, 
Serviciul Grănicer. 
30  Andrei Vicol, Adjunct general al departamentului Penitenciare; Lilia Boliuh, Şeful Departamentului Relaţii cu Publicul, Departamentul 
Instituţii Penitenciare . 
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3.2.2.6 Serviciul de informaţii şi Securitate 

Serviciul de Informaţii şi Securitate are 12 Departamente, inclusiv, serviciul de informaţii, serviciul contrainformaţii, 
anti-corupţie şi antiterorizm. Unul din rolurile sale de bază este de a efectua operaţii de contra-insurgenţă 
împotriva autorităţilor din Transnistria. Nu s-a putut obţine nici o informaţie despre armamentul din dotarea SIS 
din cauza caracterului activităţii acestuia. Totuşi, dacă estimăm un raport de 1:1 în ceea ce priveşte armele din 
dotare şi numărul de angajaţi, SIS are în dotare la momentul de faţă circa 1.380 arme. 

3.2.3 numărul total de arme din dotare 

nUMărUL De 
AnGAJAţi

ArMe De 
Mână

ArMe De 
ASALt ALteLe totAL

Ministerul Apărării

Personal Activ 6,800 30,000 241 30,241

Ofiţeri în rezervă 300,000 Ca mai sus - Ca mai sus

Ministerul Afacerilor Interne

Departamente centrale / comisariate 9,796 - - - 9,796

Brigada Fulger 388 - - - 388

Direcţia Generală Pază de Stat 1,676 - - - 1,676

Trupele de Carabinierii 2,705 - - - 2,200

Alte instituţii

Serviciul Vamal 1,413 221 40 - 261

Serviciul Grăniceri 5,500 700 3,675 - 4,375

Serviciul Informaţii şi Securitate 1,380 - - - 1,380

Ministerul Justiţiei - 300 400 8 708

Civili

Persoane Fizice 50,437 N/A N/A 50,578

CPDP 31 N/A N/A 445

Alte persoane Juridice 490 N/A N/A 4,590

TOTAL 106,638

Tabelul 10: Numărul total de AMAU deţinut pe teritoriul Moldovei.

3.3	 AmAu	deţinute	ilegal	

3.3.1 numărul de arme ne înregistrate care se află în circulaţie 

Rezultatele SD şi a interviurilor cu o parte din intervievaţii cheie indică că numărul real de arme în posesia 
civililor este mult mai mare decât numărul de arme înregistrate. 
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3.3.1.1 estimările sondajului de opinie la domiciliu��

Rezultatele sondajului la domiciliu efectuat de echipa de cercetare 
pe teritoriul controlat de Guvernului RM indică că numărul de arme 
în posesia civililor este mult mai mare decât cel indicat de statisticile 
oficiale referitoare la înregistrarea armelor. Trei întrebări diferite pot fi 
utilizate pentru a face o estimare referitoare la numărul de arme deţinute 
ilegal şi aflate în circulaţie. 

La minimul deţinerilor de arme care posibil există printre civili, 5.7 % 
de gospodării au declarat că deţin arme de foc la domiciliu, care indică 
un total de 62,409 de gospodării care deţin cel puţin o armă de foc. O 
altă întrebare din cadrul sondajului ce se referă la numărul de arme, 
şi anume ‘Câte arme aveţi?’. Răspunsurile la această întrebare (una, 
două, trei arme) pot fi servi drept bază pentru multiplicarea cifrei de bază pentru a obţine o estimare a numărului 
de arme de foc în posesia cetăţenilor de pe teritoriul controlat de Guvernul RM: 

nUMărUL 
De ArMe în 

GoSPoDărie

ProCentUL De 
reSPonDenţi CAre 

AU răSPUnS LA 
întrebAre

nUMărUL De 
GoSPoDării Din rM

nUMărUL De 
ArMe De foC

1 91.0 56,788 56,788

2 5.8 3,642 7,284

3 3.2 1,978 5,935

TOTAL 100 62,409 70,007

Tabelul 11: Estimarea la nivel inferior a dotărilor cu arme de foc

Dacă numărul total de arme înregistrate - 50,578 – este scăzut din totalul respectiv, concluzia este că pe teritoriul 
R.M cel puţin 19,429 de arme sunt deţinute ilegal. 

La nivelul mediu, 9.2% din toţi respondenţii susţin că au deţinut cândva o armă, şi arma este încă în circulaţie 
din unul din motivele ce urmează: sau respondenţii încă au arma respectivă, au dăruit-o unui prieten sau rude, 
au vândut-o, sau Ie-a fost furată. Aceste date indică că un total de 99,221 gospodării din Moldova au cel puţin 
o armă de foc: 

răSPUnSUL LA întrebAre ProCentUL totAL 
De reSPonDenţi

nUMărUL De 
GoSPoDării în 

MoLDoVA

Am dat-o unui prieten sau rudă 1.1 11,773

A fost furată 0.5 5,557

A fost vândută 2.8 30,068

Încă o am în posesie 4.8 51,823

TOTAL 9.2 99,221

Tabelul 12: Estimare la nivel mediu a dotării ilegale cu arme de foc

Dacă numărul total de arme de foc în posesia civililor – 50,578 – este scăzut din această cifră, la nivel mediu se 
estimează prezenţa a cel puţin 48,643 arme ilegale în teritoriul controlat de Guvernul RM. 

Acest maximum este dedus din faptul că 11.3% din toţi respondenţii, susţin că vecinii lor deţin o armă de 
foc. Această arată că 121,625 de gospodării au cel puţin o armă de foc. Dacă numărul total de arme de foc 

��  CBS-AXA: Calcule în baza tehnicilor SD, marja de eroare 2.5%.

Lansator ilegal de rachete  RPG 7
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înregistrate, în posesia civililor este scăzut din această cifră, există maximum 71,047 de arme ilegale pe teritoriul 
controlat de Guvernul Republicii Moldova. 

Studiile precedente referitoare la AMAU în ţările din SEE demonstrează faptul că nu toţi respondenţii declară 
adevărul la întrebarea ‘Deţineţi o armă la domiciliu?’. Acest fapt arată că estimările minime ce indică 19,429 
arme, este o cifră ne reprezentativă pentru numărul total de arme din posesia civililor. Faptul că aproximativ 
de două ori mai mulţi respondenţi susţin că vecinul lor deţine o armă, în total 71,047 arme (în comparaţie cu 
5.7% care susţin că ei deţin o armă de foc), reprezintă o supraestimare, deoarece sondajele precedente indică 
că civilii deseori consideră că vecinii lor mai puţin se supun legii, mai mult probabil să deţină o arme de foc şi 
sunt mai lipsiţi de securitate decât ei însăşi. Adevărata cifră pare a fi undeva la mijlocul minimului, ce indică o 
prezenţă de 19,429 arme şi maximul, - cu 71,047. Ca rezultat este posibil ca cifra medie de 48,643 de arme 
să reprezinte cel mai corect numărul de arme deţinute ilegal pe teritoriul Moldovei. Este totuşi posibil ca un 
număr de gospodării să posede mai mult decât o armă. De aceea dacă datele la nivel mediu indică procentajul 
gospodăriilor care deţin una, două sau trei arme, aceste date indică că există aproximativ 53.000 arme deţinute 
ilegal de către civili pe teritoriul controlat de Guvernul RM.32 

nUMărUL De 
ArMe într-o 
GoSPoDărie

ProCentAJUL 
GoSPoDăriiLor CAre 

Deţin o ArMă

nUMărUL De 
GoSPoDării Din 

MoLDoVA

nUMărUL De 
ArMe

1 91.0 44,265 44,265

2 5.8 2,821 5,642

3 3.2 1,557 3,114

TOTAL 100 48,643 53,021

Tabelul 13: Estimare finală a numărului de arme ilegale ��

3.3.1.2 estimările intervievaţilor cheie

Pe parcursul interviurilor realizate de echipa de cercetare, cu actualii sau foşti angajaţi ai MAI şi MA, politicieni 
şi experţi civili, intervievaţii au sugerat că, minimum, există ‘tot atâtea arme deţinute ilegal în Moldova cât cele 
deţinute legal [55,613]’. Cu toate acestea cea mai mică cifră estimată a fost – 5000, celelalte estimări balansau 
între 40000 şi 60000. Aceste date confirmă rezultatele SD, şi deci reprezintă o estimare corectă. 

3.3.2 tipul de arme ne înregistrate în circulaţie 

Utilizând numărul de arme capturate sau predate în 2004 ca referinţă, este posibil de a schiţa un tablou referitor 
la distribuirea armelor deţinute ilegal conform tipului lor:��

32  Cifra ar fi mult mai mare dacă calculele ar fi efectuate în baza estimării totale de deţinere a armelor 71,047, din care s-ar scădea ulterior 
numărul total de arme înregistrate. 
��  Acest tabel utilizează rezultatele SD la întrebarea ‘câte arme deţineţi?’ şi se referă la cifra pentru nivelul mediu de 48,683 oferită 
de întrebarea ‘Ce s-a întâmplat cu arma?’. 
��  Cifrele nu includ armele reţinute după comiterea crimelor 



22

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

Figura 6: Tipul de arme capturate de poliţie, 2004
(Sursă: Estimare în baza datelor Ministerului de Interne)

Marea majoritate a armelor neînregistrate sunt arme cu ţeava lisă, cel mai posibil de vânătoare. Doar 16% de 
arme neînregistrate sunt pistoale şi revolvere şi doar 3% sunt arme de asalt, un număr relativ mic dacă e să 
comparăm cu statele ESE. Aceste date au ca suport informaţia oferită în cadrul interviurilor de ofiţerii de poliţie 
din regiuni. Se consideră că armele deţinute de grupările criminale reprezintă o excepţie de la regula generală şi 
indică un număr mare de arme de calibru mare, ca de exemplu  pistoale Glock.�� 

3.3.3 Cererea pentru arme ilegale şi utilizarea lor. 

În timp ce există o serie de motive ce ar stimula cererea pentru armele de foc, cei trei factori care urmează, par 
a juca cel mai important rol în stimularea dorinţei de a deţine arme ilegale. 

Costul şi alegerea pe piaţa armelor ilegale: Preţul mic de cumpărare a armelor ilegale şi oferta variată de arme 
sunt 2 motive majore pentru potenţialii deţinători de arme de a alege să deţină arme ilegale. Participanţii în 
cadrul FG consideră că este posibil să achiziţionezi o armă foarte ieftin. 

‘Supra’-reglementarea în ceea ce priveşte licenţa pentru port armă: O reglementare excesivă a sistemului 
naţional de control al AMAU, care este considerat de publicul larg ca fiind complex şi ca fiind o povară financiară, 
este un alt motiv în favoarea posesiei unei arme ilegal. Deţinătorii de arme trebuie să aibă condiţii speciale 
pentru a păstra arma şi, de asemenea, ei trebuie să permită, o dată la 6 luni, verificarea armei şi încăperii (în 
cazul armelor ghintuite – o dată la 3 luni). Mai mult ca atât, la fiecare 3 ani ei trebuie să re-înnoiască licenţa. 

Nivelul scăzut de încredere în poliţie: Sondajul a arătat că un motiv din care deţinători de arme nu doresc să 
înregistreze armele, este nivelul scăzut de încredere în poliţie. 

3.3.4 Sursele AMAU ilegale 

3.3.4.1 Armament din fosta Uniune Sovietică 

AMAU din stocurile Armatei a 14-a Sovietice şi altor servicii de securitate Sovietice în Moldova au întrat în posesia 
civililor în perioada de confruntare din anii 1991- 1992 pe trei căi : 1) însuşirea lor de către actorii non statali, 
inclusiv civilii, 2) distribuirea înregistrată sau neînregistrată a armelor printre populaţia civilă, efectuată de către 
Guvernul Moldovei şi autorităţile transnistrene, 3) arme aduse acasă de către participanţii la conflict. În timp ce 
absorbţia armelor din stocurile Sovietice de către civili a fost mai proeminentă pe malul stâng al Nistrului, unde 
erau situate stocurile Armatei a 14a, celelalte două metode au avut un impact mai evident pe teritoriul controlat 
de Guvernul de la Chişinău. 

��  Col. Gheorghe Cretu, Şeful departamentului Criminologie, MAI 

Arme de asalt : 16
(3%)

Cu ţeava lisă: 317,
(63%)

Pistoale/revolvere:
81 (16%)

Cu ţeava lungă
ghintuită:
12 (2%)

Gaz lacrimogen :
57 (11%)

Altele: 13 (3%)

Ghintuite/Carabine:
8 (2%)
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Autorităţile Moldoveneşti au distribuit arme în rândurile populaţiei civile (inclusiv voluntarilor) în multe cazuri fără 
înregistrarea de rigoare. Numărul de arme distribuite au fost descrise ca ‘de proporţii mari’ şi au fost estimate 
la un total de 20. 000 de arme în 1992.�� Echipa de cercetare nu a primit nici o informaţie de la MAI despre 
numărul estimat de arme ‘pierdute’ pe parcursul acestei perioade, eforturile efectuate pentru a le recupera, sau 
despre numărul total de arme recuperate.

Faptul că nu toate armele distribuite au fost recuperate de instituţiile de stat este susţinut şi de declaraţiile 
intervievaţilor că un număr mare de combatanţi în acel conflict (voluntari civili şi forţe speciale de poliţie), au 
adus la domiciliu arme după conflict. Unii intervievaţi au declarat că încă deţin arme obţinute la începutul anilor 
90.

3.3.4.2 furturi din depozitele militare 

Echipei de cercetare nu i s-a oferit nici o informaţie despre numărul sau distribuţia depozitelor de arme ale 
Armatei Naţionale sau MAI (inclusiv comisariatele de poliţie). Serviciul vamal deţine un depozit central în Chişinău 
(armele înregistrate la posturile vamale sunt stocate la cel mai apropiat post de poliţie) şi Serviciul de Grăniceri 
are un depozit central în Chişinău şi 5 depozite regionale. 

Potrivit Procurorului General, la Procuratura Militară au fost înregistrate 6 cazuri de furturi din depozitele militare 
din 2001 până în prezent. Aceste cazuri includ: un pistol Makarov şi 9 cartuşe de 9mm de tip militar, furate pe 
data de 19 mai 2001 de un militar în termen; furtul a 220 grenade de tip F-1, 31 de lansatoare de grenade de 
tip RPG-22 şi 499 cartuşe de 7.62mm de la un depozit al unei brigăzi în aprilie 2004, furtul unui pistol Makarov 
şi unui număr nedeclarat de gloanţe pe data de 20 Octombrie 2004; precum şi furtul a 2 pistoale, Makarov şi 
TT, şi muniţiilor din clubul sportiv al Armatei Naţionale pe data de 27 martie 2005. Nu se ştie dacă au mai existat 
furturi care nu au fost înregistrate de Procuratura Militară, care susţine că au fost recuperate toate armele furate 
şi muniţia, cu excepţia a 8 grenade F1 din cele furate în Aprilie 2004. Conform datelor Serviciului de Grăniceri, 
nu au existat furturi din depozitele acestora, iar MAI nu a oferit informaţii despre furturi. 

Dacă această informaţie este corectă, atunci furturile din depozitele militare nu reprezintă o sursă substanţială 
de arme sau muniţii ilegale. Totuşi, la finele anului 2004 o serie de învinuiri au fost aduse Armatei Naţionale 
referitor la furturi de arme din depozitele acesteia, urmate apoi de descoperirea că lipsesc muniţii de la depozitul 
unei brigăzi (primul furt înregistrat după perioada de conflict). Acest fapt a dus la efectuarea unei inventarieri 
minuţiose al AMAU din dotarea instituţiilor militare, poliţie şi securitate, şi o cerere din partea Consiliului Suprem 
de Securitate de a ‘elabora un mecanism de control al armelor’.�� Este clar că autorităţile moldoveneşti tratează 
chestiunile ce ţin de securitatea depozitelor foarte serios şi furturile din depozitele respective au avut repercusiuni 
la nivel înalt. Spre exemplu, furtul de muniţii din depozitele Armatei Naţionale a avut ca urmare demiterea din 
funcţie a Ministrului Apărării în decembrie 2004. Directorul Departamentului Trupe de Carabinieri a fost de 
asemenea demis în octombrie 2004, ca urmare a furtului unui Pistol Makarov de către un soldat Carabinier 
dezertor.��

��  Interviu cu, Anatol Tarantu, parlamentar; Monitorizarea procesului de implementarea Armelor mici, Controlul Armelor Mici în Moldova 
International Alert, http://www.international-alert.org/our_work/themes/misac.php, accesat la 29 Noiembrie 2005. 
��  ‘Preşedintele demite Ministrul în rezultatul furtului de arme’, SEEurope.net, 20 Octombrie 2004.
�� Ibid. Vezi  ‘Ministrul Adjunct de Interne demis’, Infotag, 22 Octombrie 2004.
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3.3.4.3 Producerea ilegală de AMAU 

Deşi MAI i-a arătat echipei de cercetare un număr mic de arme de vânătoare 
artizanale, în acelaşi timp nu a oferit detalii referitoare la cifra armelor artizanale 
capturate produse ilegal sau o estimare a numărului de arme posibil produse. 
Totuşi producerea artizanală este nesemnificativă şi este în majoritate pentru uz 
personal. Acuzaţii referitoare la producerea ilegală de arme în Transnistria sunt 
descrise în sec. 8.4. 

3.3.4.4 traficul de AMAU

S-a declarat în repetate riduri că permiabilitatea frontierei internaţionale a Moldovei, în special a frontierei 
cu Ucraina (vezi boxa 3), a facilitat traficul cu diferite bunuri, inclusiv AMAU şi echipament militar. Oficialii din 
Guvernul de la Chişinău, analiştii şi jurnaliştii susţin că cea mai mare parte a traficului cu arme spre Moldova 
este realizat pe sectorul de frontieră cu Ucraina controlat de autorităţile transnistrene şi care nu este controlat de 
Serviciul vamal sau Serviciul Grăniceri al RM.�� Se susţine că aceste arme sunt apoi transferate din Transnistria 
în restul teritoriului Moldovei peste hotarul intern şi râul Nistru. Mulţi specialişti susţin că multe arme care 
sunt traficate în teritoriul controlat de Guvernul Moldovei au originea din Transnistria şi sunt produse pe loc 
sau achiziţionate din fostele depozite sovietice. Acest fapt a fost declarat în repetate rânduri în interviuri cu 
reprezentanţii instituţiilor de stat din Moldova. Spre exemplu, conform datelor de la Interpol Chişinău, oferite 
de Directorul adjunct, majoritatea armelor ilegale utilizate în Moldova provin din Ucraina sau Rusia şi în general 
aceste arme sunt traficate în ţară prin partea de est, de-a lungul Transnistriei. 

În ciuda frecventelor declaraţii de acest gen, echipa de cercetare nu a reuşit să obţină dovezi clare pentru a fi 
coraborate. Totuşi, datele oferite de reprezentanţii MAI par să demonstreze că, cu toate că există traficul prin 
teritoriul Transnistriei, probabil acesta nu este mai mare decât cel efectuat la hotarul cu Ucraina, controlat 
de autorităţile Moldoveneşti, sau cel cu România. Spre exemplu, conform Direcţiei Tehnico – Criminalistice, 
care testează pentru poliţie armele reţinute, armele arestate de instituţiile de stat din Moldova includeau: arme 
produse fără a avea numărul de serie manufacturate în Transnistria, arme produse în condiţii de casă în Ucraina 
de Sud sau Moldova, arme de calibru mare din Iugoslavia, lansatoare de grenade de origini diferite, arme din o 
serie de ţări la care numărul de serie a fost înlăturat. Semnificativ, Direcţia de asemenea susţine că în timp ce 
un număr de arme reţinute de Poliţia Moldovenească provin din Federaţia Rusă, al doilea punct de origine este 
Republica Cehă. 

Este posibil ca o parte al armamentului importat de autorităţile transnistrene este ulterior traficat în restul R.M. 
Autorităţile de la Tiraspol au declarat că armele de vânătoare sunt importate în Transnistria din Ucraina.�0 Mai 
mult ca atât, potrivit Anuarului Statistic al Transnistriei pentru 2000-2001, editat de autorităţile de la Tiraspol,  în 
anul 2000 în Transnistria a fost importat armament şi accesorii în valoare de 100.000 USD şi în valoare de alte 
100.000 USD în anul 2001.�� Este imposibil de stabilit soarta acestor arme, deoarece nu au fost oferite date cu 
privire la tipul armelor importate, originea sau numărul de serie. 

Din aceste motive echipa de cercetare a ajuns la concluzia că nu există o rută terestră bine stabilită pentru 
traficul de AMAU în Moldova. De asemenea, lipsa unei cereri semnificative pe teritoriul controlat de Guvernul 
RM şi probabilitatea că Moldova nu este un punct de tranzit important, datorită faptului că există nişte rute 
de contrabandă mai simple prin ţările vecine,42 toate acestea sugerează că volumul traficului este foarte jos. 
Totuşi, se pare că în cazul izbucnirii unor conflicte canale de trafic ar apărea imediat, după cum a fost în cazul 
conflictului din Găgăuz Yeri (vezi sec.7)

��  Ministrul Moldovean de Externe a declarat în cadrul Întrunirii Bienale PA a statelor membre ONU că: ‘este imposibil de a implementa 
măsuri de contracarare a vânzării ilegale de arme prin Moldova deoarece încă sunt prezente autorităţile separatiste în regiune’. ‘Moldova 
cere o inspecţie internaţională a depozitelor ruse de armament’ Interfax, 13 Iulie 2005. Dat fiind faptul ca nu exista o divizare detaliata, e 
posibil ca unele din aceste importuri nu apartin armamentului AMAU.
�0  Anuarul Statistic al Republicii Moldoveneşti Nistrene pentru  2000 - 2004, Serviciul Statistică, Ministerul Economiei Tiraspol 2005. 
��  Anuarul Statistic al RMN pentru 200-2001, Serviciul Statistic, Ministerul Economiei, Tiraspol 2005. Raportul a fost oferit de către 
Ministerul Transnistrean al Economiei.
42  Bernhard Bogensberger, Sectorul Operare Terorism, Crimă Organizată, Administrarea Frontierelor, Azil şi Migrare, delegaţia CE în 
Ucraina. 

Diferite arme produse acasă
(Sursă: MAI)
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Deoarece se pare că nu există vreo rută de trafic terestră pentru AMAU, unii dintre respondenţi au declarat 
că sunt îngrijoraţi de contrabanda cu AMAU cu aeronave care zboară la altitudine joasă peste delta Dunării.�� 
Totuşi echipa de cercetare nu a obţinut dovezi clare în favoarea acestor declaraţii.  Iarăşi, din cauza cererii mici 
existente pe teritoriul controlat de Guvernul RM, dacă totuşi asemenea trafic aerian are loc, atunci nu prea este 
posibil ca aceasta să reprezinte o activitate frecventă, sau să transporte o cantitate substanţială de AMAU.

3.3.5 Destinaţiile traficului

În timp ce nu a fost posibil de obţinut informaţii substanţiale despre traficul de pe teritoriul controlat de Guvernul 
Moldovei, mass-media, analiştii şi reprezentanţii Guvernului susţin că armele produse în Transnistria precum şi 
din stocurile fostei armate Sovietice sunt traficate în teritoriile post conflict ca de exemplu  Abhazia, Republica 
Democrată Congo, Liberia, Libia, Iraq, Cecenia şi fosta Iugoslavie.�� Se declară adesea că aceste transporturi 
traversează porturile Ucrainene Odesa şi Iliciovsk, ambele considerate a avea legături strânse cu reţele 
criminale.�� Frontierele nesigure şi potenţialul pentru traficare al armelor şi muniţiei rămase pe teritoriul controlat 
de autorităţile transnistrene sunt de asemenea motive de îngrijorare regional pentru autorităţile din Odesa, care 
au încercat să îmbunătăţească controlul frontierei în 2003 la preţul de mai mult de US$ 197,800.�� 

În lipsa unor dovezi evidente pentru a demonstra existenţa unui trafic cu AMAU din Transnistria, echipa de 
cercetări nu a putut aduce argumente în favoarea acestor declaraţii. Totuşi un număr de factori au perpetuat 
îngrijorările, inclusiv: frecvenţa sporită a cererilor din partea Rusiei referitor la arme, adresate Biroului Interpol 
din RM, continuitatea controlului slab la frontiera moldo-ucraineană, proximitatea porturilor Odesa şi Iliciovsk şi 
��  Interviu efectuat cu echipa de cercetare. Chişinău. Raporturi asupra încălcărilor spaţiului aerian Moldovenesc au avut loc în 2004 şi 
2005.Vezi ‘Preşedintele demite Ministrul Apărării din cauza furtului de arme’ SEEurope.net, 20 Octombrie 2004.
�� ‘Un oficial din Moldova acuză Transnistria de vindere de arme peste hotare’ BBC Monitoring Service / ProTV Chişinău, 11 Mai 2004; ‘Un 
ziar moldovenesc acuză regiunea separatistă de vindere a armelor în Cecenia, SEESAC Weekly SALW Monitory, 04 Iunie 2004; ‘Un Ministru 
atenţionează că Transnistria aprovizionează teroriştii cu arme’ BASA-press, 10 Noiembrie 1998, http://www.nisat.org, 20 Octombrie 2005; 
‘Republica Sovietică Transnistreană vinde grupelor teroriste islamice arme’, Panorama, 04 Februarie 2002; ‘Stocuri de arme sovietice de 
vânzare pe piaţa Neagră’ Joby Warrik, The Washîngton Post, 07 Decembrie 2003.
��  Interviu al echipei de cercetări, Chişinău; Natalya Belitser, cercetător, Pylyp Orlyk, Institutul pentru democraţie şi Oleksia Basarab, Director 
de Cercetare, Grupul Studii de Securitate şi Strategice . 
��  Interviu cu Damien Helly, Consultant. International Crisis Group 

Boxa 3: Hotarul Moldo-ucrainean – ‘litigios, poros şi aglomerat’

În timp ce controlul frontierei cu România a fost stabilit destul de rapid de către SG în 1992, cei 1222 km ai frontierei Moldo-ucrainene 
sunt mai problematici. Frontiera Moldo-ucraineană este traversată de multe drumuri mici şi poate fi traversată cu uşurinţă pe jos sau cu 
maşini mici. 
Un număr mic de patrule a SG de-a lungul frontierei Moldo-ucrainene au început activitatea abia în 2001, în timp ce demarcarea 
frontierei a început la mijlocul 2003 şi la moment încă nu este finisată. Moldova şi Ucraina au semnat un protocol ce reglementează 
procedurile vamale abia în mai 2003 şi controlul comun al frontierei nu a fost implementat consistent. Din 2001 Ucraina a refuzat să 
instaleze posturi comune de control al frontierei pe segmentul Moldo-ucrainean şi pe segmentul controlat de autorităţile transnistrene 
a frontierei, după cum se stipula în Acordul din 1997. Ca rezultat, segmentul controlat de autorităţile transnistrene al frontierei moldo-
ucrainene, este controlat exclusiv de personalul de frontieră ucrainean şi doar la finele 2005 controlul aceste frontiere a fost întărit prin 
prezenţa misiunii UE de asistenţă la frontieră. 
Volumul traficului la frontiera Moldo-ucraineană  cu  bunuri, mijloace de transport sau persoane este de proporţii şi în creştere. Conform 
informaţiei oferite de Guvernul Ucrainean o parte semnificativă a traficului transfrontalier dintre Moldova şi Ucraina este efectuată prin 
sectorul controlat de autorităţile transnistrene. În 2005 acesta a inclus:

n	 44% din traficul de persoane 

n 65% din cei capturaţi pentru trecerea ilicită de către autorităţile ucrainene 

n 8.2 milioane din 11.2 milioane de hrivne de contrabandă capturate de autorităţile ucrainene 

n 56% arme (19 din 34) capturate de autorităţile ucrainene 

n 99% muniţii (44,302 unităţi) capturate de autorităţile ucrainene. 
Statisticile din ultimii ani indică că în anii 2004 2005 trecerea pedestră a sporit cu 13%, cu mijloace de transport cu 11%. Grănicerii 
şi Vameşii Ucraineni au capturat în 2005 volume considerabil mai mari de muniţii, droguri şi migranţi daca e să comparăm cu anii 
precedenţi. În total 1770 persoane au fost reţinute la frontieră în primele 6 luni ale lui 2005 de autorităţile Ucrainene (cu 25% mai mult 
decât în 2004) şi 4182 persoane li s-a refuzat intrarea (o creştere cu 16%).
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nivelul scăzut de transparenţă a autorităţilor transnistrene referitor la întreprinderile de producere şi structurile 
de securitate.

De asemenea, trebuie de menţionat că câţiva analişti au acuzat Guvernul Moldovei că a utilizat tematica AMAU, 
şi în special acuzaţii de producere a AMAU şi traficul lor în Transnistria, în scopuri politice, pentru a atrage 
interesul comunităţii internaţionale asupra conflictului din Transnistria şi pentru a asigura un rezultat pozitiv 
pentru Chişinău în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.�� Persoane cheie din Guvernul Moldovei, 
inclusiv Preşedintele Moldovei Vladimir Voronin şi prim-ministrul Vasile Tarlev, au susţinut că armele produse în 
Transnistria au fost vândute în Irak, pe timpul guvernării lui Saddam Husein, şi teroriştilor ceceni care au atacat 
şcoala publică Nr1 din Beslan.�� Totuşi, echipa de cercetare nu a primit nici o dovadă clară a celor spuse, în ciuda 
încercărilor de a găsi probe. 

Totuşi există indicii clari că traficul cu AMAU a avut loc prin Transnistria până în anul 2001. Directorul Interpolului 
Chişinău a sugerat că multe AMAU au părăsit teritoriul ţării în1992. Acest punct de vedere este susţinut de 
Adjunctul Generalului Lebedi, fostul comandant al GOTR, care a indicat un număr de transferuri specifice în 
anii 1990 şi dispariţia câtorva obiecte cum au fost, de exemplu, 2 rachete nucleare.�� Se pare totuşi că traficul 
de acest gen a scăzut sau a încetat după atacul terorist asupra SUA din 11 Septembrie 2001, din cauza unui 
control internaţional mai riguros asupra transferurilor de AMAU şi eventualei utilizări a acestora de către grupările 
teroriste. 

Această analiză poate fi susţinută de informaţia stipulată în ‘Anuarul Statistic 2000-2001’, publicat de autorităţile 
transnistrene, care indică că arme, muniţii, părţi şi accesorii în valoare de US$ 900,000 au fost exportate din 
regiunea transnistreană în 2001. Din 2001 nu s-au mai făcut publice asemenea date Aceste transferuri au avut 
loc cu state din CSI, cu toate că echipa de cercetare nu a primit informaţii despre destinaţia exactă a exporturilor, 
sau despre tipul sau cantitatea de bunuri transferate.�0 Este deci posibil ca exporturile în discuţie să includă 
obiecte non AMAU sau au fost în componenţa stocurilor fostei Armate Sovietice şi nu produse recent. Este de 
asemenea posibil ca aceste cifre să se refere şi la retragerile de armament ale FR. În continuare echipa de 
cercetare nu a avut posibilitatea să valideze informaţia primită, oferită de Anualul Statistic, şi nu a dispus de 
posibilităţi de a determina dacă informaţia este adevărată sau nu. 

Totuşi, faptul că armele au fost importate în regiune, şi exportate din Transnistria, fără a avea o licenţă de export 
al armelor emisă de către Secţia Controlul Circulaţiei Produselor cu Dublă Destinaţie, indică asupra faptului că 
traficul a avut loc în trecut şi există posibilitatea ca acesta să se desfăşoare şi în viitor. 

3.3.6 interdependenţa mărfurilor

Spre deosebire de alte state din ESE, aici pare a exista o incidenţă scăzută a interdependenţei dintre traficul cu 
arme, droguri şi fiinţe umane. Toţi intervievaţii au declarat că nu există dovezi ce ar demonstra interdependenţa 
dintre mărfuri în trecut. Incidentele care totuşi apar, îi implică pe cei angajaţi într-o formă ilegală de trafic, înarmaţi 
cu arme de foc. 

Deoarece în prezent nu există nişte rute bine stabilite de trafic din sau spre Moldova, există un risc foarte scăzut 
de trafic comun cu AMAU şi alte produse, cum ar fi de exemplu drogurile. Se pare că motivul geografic este 
unul de bază. Spre exemplu portul Odesa este cunoscut ca a fi unul din punctele cheie de întrare a drogurilor 
din Afganistan spre Ucraina şi mai departe spre UE. Nu are sens ca acele droguri să fie traficate prin teritoriul 
Moldovei, deoarece aceasta ar implica traversarea mai multor puncte de control al frontierei, majorând riscul. 
Majoritatea contrabandei este efectuată prin regiune Transcarpatică a Ucrainei spre Slovacia, unde hotarul este 

��  Andrei Popov, Directorul Asociaţiei Politică externă , Rompetrol; Damien Helly, Consultant ICG. 
��  ‘Premierul Moldovean :Teroriştii din Beslam ar fi putut utiliza muniţie produsă în Transnistria’, 09 Septembrie 2004, Moldova Azi, http://
www.azi.md/news?ID=30770 accesat la 23 Noiembrie 2005; ‘Moldova poate demonstra că Transnistria a vândut arme Irakului– Vladimir 
Voronin’, 31 Octombrie 2005, Moldova Azi, http://www.azi.md/news?ID=36577, accesat 23 Noembrie  2005.
��  Bergman, M. Vojd v chujom staye, Bioinformresurs, Tver, 2004; Michail Bergman: ‘Ischezhuvshie Takticheskie Paketi S Imitatorami 
Yadernogo Vzryva ne Dali Nauiti’, 23 August 2005, http://mail.moldovanoastra.md/ru/îndex.php?day=1558, accesat 25 Octombrie 2005.
�0  Echipei de cercetare i sa spus că armele cu ţeava lisă de vânătoare vândute în magazinul ‘Antei’ din Transnistria sunt importate din 
Ucraina. Colonel Oleg Beljakov, Ministru Adjunct al MAI, Transnistria    
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relativ permiabil.�� În general, contrabanda cu bunuri prin teritoriul Transnistriei spre restul Moldovei, nu are o 
logică economică, din cauza costurilor mari, ca de exemplu taxa de însoţire standard, care este de US$1 per 
kilometru, cerută de către vameşii transnistreni.52 Moldova ar putea totuşi deveni o rută viabilă pentru trafic spre 
UE în cazul în care şi când România va deveni membru, dar nu şi la momentul de faţă. 

3.3.7 Capturi de AMAU 

Capturile înregistrate la frontierele RM nu sunt un indicator credibil privind numărul de AMAU traficate peste 
hotarele RM în fiecare an, sau în ceea ce priveşte numărul de arme ne-înregistrate aflate în circulaţie. Şi aceasta 
din cauza puţinei informaţii disponibile şi cifrelor inconsistente referitoare la confiscări oferite de grănicerii şi 
vameşii Moldoveni şi Ucrainei. Cu toate că SG susţine că a confiscat un număr mic de arme de vânătoare 
te teritoriul zonei verzi, acesta nu înregistrează numărul de arme confiscate, aceste cazuri fiind transmise 
Procuraturii Generale. S-a sugerat că cea mai mare parte de arme au fost confiscate de la vânători şi nu de la 
traficanţi, în interiorul celor 10 km de zonă de frontieră patrulată de SG.�� Conform datelor Serviciului Vamal, în 
perioada 2003 - 2005, doar 4 incidente de confiscare a AMAU au fost raportate, în total 2 pistoale, 3 grenade 
şi 57 de cartuşe. 

Totuşi, cifrele despre confiscări oferite de Ambasada Ucrainei în Moldova indică o sporire a activităţii de traficare 
din anul 2003:

ConfiSCări 2003 2004
2005

(PriMeLe 9 
LUni )

nUMărUL 
totAL De 
CAZUri

Toate capturile de AMAU la frontiera Moldo-Ucraineană 17 35 41 93

Dintre care pe segmentul controlat de autorităţile transnistrene 5 15 25 45

Toate capturile de cartuşe la frontiera Moldo-Ucraineană 939 669 44,505 46,113

Dintre care pe segmentul controlat de autorităţile transnistrene 707 361 44,000
(Tuburi goale 3mm)54

45,068

Tabelul 14: Confiscări la frontiera Moldo-ucraineană, operate de serviciile de frontieră��

(Sursa: Volodimir Holinko, Prim Secretar, Ambasada Ucrainei în RM )

Este oare această creştere înregistrată datorată îmbunătăţirii eficacităţii Serviciului de grăniceri ucrainean 
sau reprezintă o creştere a cazurilor de trafic de AMAU? Acest fapt este greu de stabilit fără o cercetare mai 
aprofundată. Discrepanţele dintre cifrele oferite de Moldova şi Ucraina servesc drept bază pentru a argumenta 
că există probleme de schimb de informaţii dintre Moldova şi organele de drept din statele vecine.

3.4	 Transferurile	şi	producerea	legală	de	AmAu	

3.4.1 Producerea legală de AMAU

Cu toate că Legea cu privire la arme (art. 19) stipulează că producerea de arme şi muniţii în Moldova trebuie fă 
fie ‘Monopol de stat’ (cu excepţia cartuşelor pentru armele de vânătoare), se pare că la moment nu se produc 
nici un fel de arme. Pe lângă producerea de stat, ‘Legea cu privire la armele individuale’ de asemenea stipulează 
producerea limitată de către alţi actori (art. 17): renovarea diferitelor tipuri de arme, părţi, cartuşe pentru arme 

��  Bernhard Bogensberger, Sectorul Operaţii - Terorism, Crimă Organizată, Administrarea Frontierelor, Azil şi Migrare, delegaţia CE în 
Ucraina.
52  Ibid.
��  Gavril Bargan, Preşedinte Consiliul Asociaţiei Vânătorilor din regiunea Comrat       
��  Tuburi de 23mm au fost găsite printre fragmentele de metal care era exportat din Rusia spre uzina de metal din Râbniţa ‘Elemente de 
muniţie confiscate la hotarul Moldo Ucrainean’ Serviciul de monitorizare BBC, 20 Decembrie 2004. S-a declarat că ele erau destinate a fi 
reciclate în Râbniţa. Colonel Oleg beljakov, Ministru Adjunct, MAI, Autorităţi Transnistrene.
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sportive şi de vânătoare poate fi efectuată în trei ateliere specializate; proprietarii armelor de vânătoare cu 
ţeava lisă au dreptul de a produce cartuşe pentru uz personal fără a avea nevoie de licenţă, precum şi AVPM are 
dreptul de a produce şi vinde cartuşe de diferit calibru pentru arme cu ţeava lisă pentru vânătoare sau sportive, 
deţinând o licenţă emisă de Camera de Licenţiere şi o autorizare de la MAI. Din motiv că MAI şi AVPM sunt 
întreprinderi de stat, această producere limitată este de fapt sub controlul statului. 

Pe lângă capacitatea limitată de producere de muniţii, cei intervievaţi, inclusiv MAI, au declarat că Moldova (fără 
a include Transnistria) nu produce AMAU pentru uz militar intern sau pentru civili sau pentru export. Moldova, 
spre deosebire de alte state vecine din ESE, nu a moştenit un complex militar industrial substanţial, de aceea 
nu are o experienţa similară cu cea a vecinilor privind declinul sectorului militar industrial în urma competiţiei 
pe arena internaţională şi limitării pieţei interne. Şi acesta se referă în special la sectorul de producere a AMAU 
care a fost neglijat în RM. Capacitatea militară de producere, care a existat în Moldova în timpul Războiului Rece 
(ca de exemplu  Uzina ‘Topaz’ din Chişinău), era mai degrabă prevăzută pentru sisteme de armament sofisticate, 
decât pentru AMAU şi a fost re-direcţionată spre producere în scopuri civile după colapsul Uniunii Sovietice şi 
pierderea accesului la piaţa rusească. 

Dar în viitor totuşi este posibil să existe o producere militară limitată. Concepţia Reformei Militare din mai 2002, 
care prevede un program de schimbări care urmează a fi implementat în sectorul militar din RM până în anul 
2014, angajează Moldova de a stabili producerea unor tipuri aparte de arme, muniţii şi echipament militar în 
uzinele din Moldova. 

3.4.2 transferuri de AMAU 

Moldova a exportat cantităţi considerabile de echipament militar, inclusiv AMAU şi muniţie, între anii 1992 şi 
2000.�� Şi deoarece în ţară nu exista un sistem de control eficient de transfer în acea perioadă, iar transferurile 
erau efectuate ne-transparent, nu este disponibilă nici o informaţie despre tipurile, cantităţile şi destinaţia 
exporturilor de AMAU din Moldova. Doar informaţia generală de mai jos, referitoare la exporturile de muniţie din 
Moldova în această perioadă, a fost pusă la dispoziţie de NISAT/Comtrade:

AnUL ţArA MărfUri 
VALoAreA 

trAnSferULUi 
(US$)

CAntitAte 

1994 România Muniţii pentru AMAU 15,000 454,700 cartuşe 

1995 România Obuze, grenade, cartuşe, etc. 1,800,000 NA

2000 Turcia Muniţii 1,450,000 NA

2000 Germania Muniţii 941 NA

2002 S. Korea Obuze, grenade, cartuşe, etc. 12,724,110 NA

2003 Germania Arme de sport şi vânătoare 1,000 NA

Tabelul 15: Exporturile de AMAU din Moldova Cunoscute ( toţi anii )

Este dificil de stabilit dacă au loc la moment, oarecare transferuri de AMAU (şi arme în general), efectuate 
de instituţiile de stat din Moldova, cetăţenii Moldoveni sau companii înregistrate în Moldova. Câţiva oficiali ai 
Ministerului de Interne din Moldova, intervievaţi în perioada de cercetare, au declarat că Moldova nu este la 
moment producător sau exportator de AMAU. Aceasta este confirmat de asemenea de documente de la Secţia 
Controlul Circulaţiei Produselor cu Dublă Destinaţie, care emite licenţe şi autorizaţii pentru importul şi exportul 
bunurilor strategice (inclusiv AMAU) şi elaborează rapoartele prezentate de Moldova către Secretariatul OSCE, în 
conformitate cu Documentul OSCE referitor la AMAU şi către Departamentul Naţiunilor Unite pentru Probleme de 
Dezarmare, PA a ONU. Totuşi echipa de cercetare a primit date despre numărul de cazuri de autorizare oficială a 
exporturilor de AMAU de pe teritoriul Moldovei (care nu au trecut prin teritoriul Transnistriei) în 2004 şi 2005 şi 

��  Raport Parlamentar. Sondaj asupra armelor de calibru mic . Sondaj asupra armelor mici 2003, (Oxford University Press, 2003). p. 109.
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care nu au fost raportate sau înregistrate la nivel internaţional fiind considerate cu caracter secret.�� S-a declarat 
că destinaţia acestor exporturi include Rusia şi Ucraina, cu toate că destinaţia finală nu este clară. Din cauza 
nivelului jos de transparenţă în Rusia şi Ucraina referitor la transferul de arme şi procurări pentru apărare, este 
dificil de a determina dacă aceste exporturi au fost destinate asamblării unor sisteme de armament în Rusia sau 
Ucraina, sau pentru a fi re-exportare spre o terţă destinaţie. Similar, nu există informaţii despre ţara de origine a 
acestui fel de re-exporturi. Problema producerii şi transferului părţilor componente merită atenţie în continuare 
din cauza tendinţelor globale care favorizează diseminarea surselor în comerţul internaţional cu arme. 

Analiza transferurilor de AMAU devine în continuare mai complexă din 2 puncte de vedere: lipsa clarităţii referitor 
la politica oficială a Moldovei în ceea ce priveşte vânzarea surplusului de AMAU militar şi existenţa a unui sistem 
paralel de licenţiere care face problematic investigarea transferurilor din şi spre Moldova (vezi 6.1.7).

Nu este clară politica Moldovei referitor la surplusurile de AMAU. Atât Guvernul cât şi Parlamentul Moldovei au 
făcut declaraţii contradictorii referitoare la politica oficială a Moldovei cu privire la vânzările de AMAU începând 
cu anul 2001. În timp ce Parlamentul a aprobat atât o lege ce permite vânzarea bunurilor strategice – stocurile 
vechi de arme – din Moldova (2001) şi o listă a bunurilor militare strategice care pot fi vândute din stocurile 
Moldovei (2003), Consiliul de securitate a Moldovei a adoptat o decizie de a ‘micşora comerţul cu arme neutilizate 
a Armatei Naţionale’ în decembrie 2001.�� 

De asemenea nu este clar dacă vânzările de AMAU din surplusul militar al Moldovei este permis legal, deoarece 
AMAU nu sunt incluse în lista bunurilor militare autorizate de Parlament pentru a fi vândute. Deoarece această 
listă nu este disponibilă, nu este posibil de a determina ce include ea, şi de aici imposibil de a determina care 
este politica Moldovei referitoare la vânzarea surplusului de stocuri. 

Conform sistemului actual de control al transferului de arme, exportul surplusului militar şi importul bunurilor 
militare pentru utilizarea de serviciile de securitate (transferul ‘armelor militare’) sunt autorizate de Secţia 
Controlul Circulaţiei de Mărfuri cu Dublă Destinaţie. Importurile de arme şi muniţii pentru piaţa civilă (transferul 
de arme pentru autoapărare, inclusiv armele sportive şi de vânătoare) sunt efectuate prin intermediul a 4 
întreprinderi controlate de MAI, sau de întreprinderi şi persoane fizice pentru uz personal, în baza autorizaţiilor 
emise de MAI. În timp ce o întreprindere, AVPM, are licenţă de a exporta arme civile, nu este clar care este 
instituţia de stat responsabilă pentru a autoriza exportul armelor în scopuri de autoapărare.

Doar acele transferuri care sunt autorizate de către Comisia Interdepartamentală de Control sunt raportate 
de Guvernul Moldovei, în mecanismele de schimb de informaţie la nivel internaţional, ca de exemplu  OSCE. 
Importurile autorizate de MAI, sau exporturile armelor pentru ‘autoapărare’, indiferent de cine autorizează 
exportul, nu sunt raportate. În timp ce acest sistem de export dual permite Moldovei să declare că nu exportă 
AMAU, informaţia primită de la serviciul vamal indică că Moldova a exportat oficial AMAU din 2001, deşi doar în 
cantităţi mici. Pe de altă parte, există o discrepanţă dintre informaţia oferită de către. Serviciul Vamal şi cea de 
care dispune COMTRADE (Departamentul statistic al ONU). Şi anume, informaţia privind exporturile în Corea de 
Sud (2002) şi Germania (2003) nu a fost inclusă în datele oferite de Serviciul Vamal:

��  Comentarii în cadrul ‘Mesei rotunde inter guvernamentale pentru a cerceta situaţia în domeniul AMAU la nivel naţional’. Sondaj efectuat 
în RM, 15 Decembrie 2005, Chişinău; Echipa de cercetare face interviuri în Chişinău       
��  ‘Consiliul Moldovenesc de securitate decide să reducă comerţul cu surplusul de arme’, BASA-press, 18 decembrie 2001. 
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exPort UnitAte CAntitAte exPortAtorUL VALoAre ($ SUA)
2001

Arme de vânătoare Unitate 30.0 19,846
Pistoale cu gaz Unitate 38.0 9,755
Muniţii Unitate 300.0 294
valoare totală 33,441

2002
Necunoscut - - ‘Lion-Gri’ SRL  IM 36
valoare totală 36

2003
Necunoscut Kg 1,000.0 Camera de Comerţ şi Industrie 4,207
Muniţie Tone 20.1 GOTR57 -
Necunoscut Tone 3.6 Ministerul Apărării -

MANPADS - Ne menţionat Unitatea militară 65189 
(Colbasna) -

valoare totală 4,207
2004

Pistoale cu gaz Unitate 3.0 Ambasada SUA 966
valoarea totală 966

Tabelul 16: Exporturile de AMAU declarate de Serviciul vamal al RM 2000–2004��

(Sursa: Serviciul Vamal. Nu s-a oferit informaţie despre destinaţie )

3.4.3 Activitatea de broker la nivel internaţional 

Este extrem de dificil de a evalua nivelul actual al activităţii de broker la nivel internaţional, dacă sunt implicaţi 
sau nu cetăţeni ai RM sau companii înregistrate în Moldova, deoarece legile, reglementările şi practicile sunt 
foarte complexe, şi de asemenea din cauza lipsei de transparenţă. În timp ce activitatea respectivă la nivel 
internaţional nu este scoasă în afara legii în Moldova şi firmele de broker au efectuat o activitate destul de 
intensă de vânzare a  bunurilor militare la sfârşitul anilor 90, oficialii Moldoveni afirmă că nici o companie de 
broker nu efectuează activităţi ce implică AMAU.�� Această opinie este împărtăşită şi de experţi în domeniul 
industriei intervievaţi de echipa de cercetare. S-a sugerat că suspendarea activităţii de broker din Moldovei 
este bazată pe decizia personală a preşedintelui Moldovei în 2002, cu toate că nu există legislaţie în domeniu. 
Teoretic orice companie are dreptul de a conduce activitate de ‘broker’ dacă este înregistrată de camera de 
Licenţiere. În consecinţă, în timp ce prevederile legislative nu sunt clare, activitatea de broker în domeniul 
importului, exportului, re-exportului or tranzitului de AMAU şi TBUDA adecvate la moment par a fi o prerogativă a 
ministerelor guvernamentale. 

Totuşi se pare că brokeringul în domeniul AMAU este efectuat de cetăţenii moldoveni şi de companiile înregistrate, 
deoarece termenul ‘Brokering’ conţine o mulţime de activităţi legate de piaţa internaţională a armelor. Se pare 
mai degrabă că brokerilor li s-a interzis să se implice în activităţi de vânzare a surplusului de armament, sau de 
a se implica în facilitarea cumpărărilor efectuate de ministerele guvernamentale, dar pot să activeze ca brokeri 
în activităţi de transfer a AMAU din sau spre o ţară terţă. Întradevăr unii intervievaţi au susţinut că activitatea de 
broker în Moldova este o problemă. Ei susţin că există intermediari şi există interesul de a vinde bunuri militare 
din Moldova. 

Dacă firmele internaţionale de brokeri au fost excluse din procesul de comercializare a bunurilor strategice din 
Moldova, este deci neclar cine are sarcina de a găsi cumpărători pentru surplusul militar din Moldova, sau pentru 
a facilita cumpărările efectuate de ministerele guvernamentale. S-a remarcat totuşi că MA a utilizat companii 
��  Această tranzacţie este transfer de muniţii din GOTR. Retragerea muniţiilor din stocurile ruseşti de la Colbasna către Federaţia Rusă nu 
sunt incluse aici deoarece înregistrările efectuare de sericul Vamal a RM nu sunt raportate (de ex. doar 2 garnituri de tren de 1,326 şi 2,802 
tone din GOTR au fost înregistrate în 2003, ceea ce reprezintă numai o mică parte din tot armamentul retras în ultimii ani. 
��  Unele companii Moldoveneşti , totuşi efectuează activităţi de ‘Brokeri’ în domeniul transferului de tehnologii şi bunuri cu dublă destinaţie. 
Interviurile cu experţi anonimi din Moldova. Chişinău. 
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pentru a-şi vinde bunurile militare vechi cumpărătorilor străini, şi că câteva companii din Moldova au obţinut 
licenţe pentru a importa şi exporta arme.�0 

Adiţional, conform sistemului moldovenesc de licenţiere paralel în domeniul AMAU, 4 întreprinderi de stat au 
licenţă emisă de MAI pentru a importa arme pentru utilizare în scopuri civile şi comerciale. Cu toate că aceste 
firme nu sunt numite ‘brokeri’, ele îndeplinesc toate criteriile, care se asociază de obicei cu activitatea de 
broker. 

3.4.4 Companii şi agenţi de transport 

Cu toate că a fost cerută informaţia despre companiile de transport, nu a fost oferită nici o informaţie în acest 
domeniu. Totuşi echipa de cercetare a putut să stabilească că 4 avioane (tip AN-12 BP, AN-12, IL-76 şi AN-12TB), 
ce aparţin companiei moldoveneşti ‘AEROCOM’ au operat pentru Moldova în 2004, cu toate că licenţa a fost 
revocată de Guvernul Moldovei în 2004. AEROCOM este o companie străină, ce aparţine dilerului important în 
domeniul armelor ‘Victor Bout’ şi care a fost implicată în contrabanda cu AMAU din Liberia către Sudan.�� Alte 
companii deţinute de Victor Bout şi aparent înregistrate în Moldova înainte de 2004, include Jetline International, 
Renan Air şi Tiramavia SRL. Aceste companii de asemenea au fost implicate în transferuri către aşa destinaţii 
ca Sierra Leone, Liberia, Angola şi Republica Democrată Congo.62 Mai mult decît atît, în mai 2006, Jetline 
International a fost implicat in transferuri dubioase de AMAU din Bosnia spre Irac (vezi mai jos).

3.4.5 transferuri de îngrijorare 

Şi mai înainte Moldova a fost identificată ca ţară de origine a unui număr de transferuri către zone de conflict 
sau destinaţii suspecte ca Liberia, Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeş, Libia şi Liban. Ca urmare a 
sancţiunilor impuse de Guvernul SUA asupra două companii de comerţ cu arme din Moldova în 2002, un raport 
al parlamentului RM admite că ‘... de la momentul când Moldova a devenit stat Independent în August 1991, au 
fost vândute cantităţi semnificative de muniţie şi arme Kalaşnikov. Legislaţia a fost încălcată în cadrul tuturor 
afacerilor.’�� Totuşi nici o informaţie concretă despre aceste transferuri nu a fost oferită de Guvernul RM. 

Mai mult ca atât, pe parcursul consultărilor privind Raportul AMAU în Moldova 2006, reprezentanţii guvernului 
au admis faptul că informaţii semnificative privind transferuri autorizate în mod oficial ale AMAU de pe teritoriul 
Moldovei în 2004 şi 2005 au fost omise de către Guvernul Moldovei şi nu au fost raportate la nivel internaţional 
fiind considerate secret de stat.�� Un nivel general insuficient de transparenţă din partea Guvernului Moldovei în 
ceea ce se referă la transferurile de arme, precum şi îngrijorările valide privind practicile din trecut, au determinat 
incertitudinea observatorilor internaţionali în ceea ce priveşte capacitatea Moldovei de a implementa şi aplica 
angajamentele sale retorice privind controlul transferurilor AMAU. Cu părere de rău, în perioada când acest 
raport era în proces de editare, în mai 2006, imaginea Moldovei a fost în continuare afectată prin implicarea 
Jetline International, unei companii de transport anterior înregistrate în Moldova ca AEROCOM, într-un transfer 
controversat a mai mult de 200.000 arme Kalaşnikov din Bosnia către Iraq��.
�0  Ion Lupan, Şef, Secţia Control Circulaţiei Bunurilor cu dublă destinaţie, secretarul Comisiei Interdepartamentale asupra exportului 
importul şi controlul tranzitului de bunuri strategice. 
�� ‘ Sudan aid flown on gun-runnîng planes’, Evenîng Standard, 25 august 2004.
62   Raportul ONU asupra Siera Leone S/2001/1015, 26 Octombrie 2001; Report S/2001/1015 referitor experţi în contextual rezoluţiei 
Consiliului de securitate 1343 (2001), paragraf 19, referitor la Liberia; Consiliul de securitate al NU, 18 Aprilie 2001, adiţional la raportul final 
asupra mecanismului de Monitorizare a sancţiunilor contra UNITA 2000 înaintat în conformitate cu Rezoluţia Consiliului de securitate 1336 
(2001) din 23 ianuarie 2001; Amnesty International, chemare pentru un control strict asupra armelor Voci din republica democrată Congo , 
9 Ianuarie 2006. care poate fi accesat la http://web.amnesty.org/library/Îndex/ENGAFR620012006, 12 ianuarie 2006.
�� ‘Sancţiunile NU asupra a 12 firme Chineze, Moldoveneşti şi Armene pentru exportul în Iran’, Agence France Presse, 16 Mai 2002; Sondaj 
în domeniul Armelor de calibru mic. Sondaj în domeniul Armelor de calibru mic. (Oxford University Press, 2003), p. 109.
��  A fost menţionat că aceste transferuri nu au trecut prin teritoriul controlat de către autorităţile Transnistrene şi, prin urmare, nu pot fi 
atribuite unui control insuficient din partea autorităţilor Transnistrene a sectorului respectiv al frontierei Moldo-Ucrainene.
��  În conformitate cu rapoartele de cercetare, inclusiv privind mijloacele de informare în masă, în perioada Iulie 2004 – August 2005 
aproximativ 290.000 unităţi de AMAU din surplus şi circa 64 mln de cartuşe au fost exportate de către Ministerul Apărării al Bosniei şi 
Herzegovinei, mai multe dintre acestea pentru înarmarea noilor forţe de securitate în Afganistan şi Irak, în pofida violenţelor continue în 
ambele ţări şi evidenţei crescânde a faptului că o parte din noul efectiv al poliţiei şi armatei irakiene colaborau cu grupurile de rebeli şi 
combatanţi. Amnesty International a exprimat îngrijorări serioase asupra faptului că AMAU procurate în BiH ar putea fi sustrase şi folosite cu 
rea voinţă. Sursa: Amnesty International, Dead on Time – arms transportation, brokering and the threat to human rights, 10 May 2006. Ref.: 
http://web.amnesty.org/library/pdf/ACT300082006ENGLISH/$File/ACT3000806.pdf; BBC Radio Four, ‘File on 4’ report, 23 May 2006. 
Ref: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/file_on_4/5006196.stm; Traynor, I., ‘US in secret gun deal: Small arms shipped from Bosnia 
to Iraq ‘go missing’ as Pentagon uses dealers’, The Guardian, 12 May 2006.
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3.4.6 importul de AMAU şi comerţul intern 

3.4.6.1 importuri de arme pentru piaţa civilă 

Piaţa civilă legală de arme din RM a fost liberalizată în 1994, ca urmare a adoptării legii cu privire la la ‘Armele 
Individuale’. Anterior, dotarea civililor cu arme a fost limitată de legea Sovietică referitoare la ‘Armele Individuale’ 
pentru membrii asociaţiilor de vânători şi armele erau vândute prim intermediul magazinelor AVPM numai 
membrilor AVPM. Legea permite persoanelor fizice de a procura arme pentru autoapărare şi pentru scopuri 
de vânătoare şi o serie largă de arme poate fi importată la moment în Moldova, care por fi vândute şi păstrate 
în dotare. Conform datelor MAI doar 4 ‘Magazine specializate în domeniul Armamentului’ sunt licenţiate de a 
importa şi comercializa arme, şi anume ‘Cartuş’, ‘Pulbere’, ‘Dinamo’ şi ‘Halifax-com’, care este o întreprindere a 
AVPM (care la rândul său este o întreprindere de stat). Statisticile de la Serviciul Vamal demonstrează că alte 16 
companii private au importat de asemenea AMAU din anul 2001: 

tiPUL De AMAU/ MUniţie CAntitAteA CoMPAniA iMPortAtoAre
2001 – de companii

Pistoale (calibrul 9mm) 1,828
‘CARTUŞ’ IS
‘PULBERE’ IS
‘DÎNAMO’ CSC
THE TRAP-SHOOTÎNG FEDERATION
‘SEBASTIAN’ SRL
‘SANTARM’ SA
‘JUCARIE’ SRL

Arme de vânătoare 282

Pistoale cu gaz 38

Arme Militare (Carabine) 3

Muniţii 42,025

Muniţii pentru pistoale 1.9 Tone

Cartuşe pentru pistoale 395,000
2001 – de persoane fizice

Pistoale 100

Arme 40

Pistoale tip ‘GLOG-17C’ 1

Cartuşe 6,000
2001 – de companii

Revolvere ‘KORNET-S’ 1,783

‘CARTUŞ’ IS
‘PULBERE’ IS
‘DÎNAMO-POLIGRAF’ IS
FEDERAŢIA DE VÂNĂTOARE
COMITETUL NAŢIONAL OLIMPIC AL RM
‘TIASPEG’ SRL
‘HALIFAX-COM’ SRL

Cartuşe pentru revolvere 8.009 Tone

Arme de vânătoare de tip J, MP 460

Cartuşe pentru arme 27,201

Arme pneumatice 447

Alice 0.843 Tone

Cartuşe pentru pistoale de calibru mic 50 Tone

Pistoale pentru semnalizare 15
2002 – de persoane fizice

Pistoale 11

Arme cu gaz 7

Arme 9

Arme pentru vânătoare 1
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tiPUL De AMAU/ MUniţie CAntitAteA CoMPAniA iMPortAtoAre
2003 – de companii

Pistoale 5.6 mm 1,536

‘CARTUŞ’ IS
‘PULBERE’ IS
‘DINAMO-M.A.’
‘HALIFAX-COM’ SRL

‘COMVISIR-LUX’ LT
IS CA ‘AIR MOLDOVA’

Carabine pentru vânătoare 726

Cartuşe 820,336

Cartuşe de 9mm C 4,893 Kg

Arme pneumatice 215

Pistoale 11

Grenade ‘Teren’ 33 Kg

Carabine de 5.6 mm 6
2003 – de persoane fizice

Pistoale 1

Arme pneumatice 3

Pistoale 1

Arme de vânătoare 1
2004 – de companii

Pistoale 9mm 1,715

‘CARTUŞ’ IS
‘PULBERE’ IS
‘DINAMO-M.A.’
‘HALIFAX-COM’ SRL
‘SANTARM’ SA

Arme de vânătoare 546

Cartuşe pentru pistoale 5.4 Tone

Arme lise pentru vânătoare 355,300

Cartuşe pentru pistoale de calibru mic. 825,000

Pistoale cu gaz 8mm 213

Arme de vânătoare 23

Cartuşe 20,000
2004 – de persoane fizice

Arme de vânătoare 1

Pistoale de 9 mm 1

Cartuşe 400
2005 – de către companie

Pistoale de 9 mm 844

‘CARTUŞ’ IS
‘PULBERE’ IS
‘COMVISIR-LUX’ SRL
‘HALIFAX-COM’ SRL
‘DINAMO-M.A’

Arme lise pentru vânătoare 297
Cartuşe pentru carabine lise pentru 
vânătoare 266,300

Cartuşe pentru pistoale şi carabine 2.335 Tone

Cartuşe 242,200

Arme pneumatice 292

Arme 55P/Arm 490P 85

Arme de vânătoare 14

Cartuşe pentru pistoale 0.032 Tone
2005 – de persoane fizice

Arme de vânătoare 3

Tabelul 17: Importul de arme pentru uz civil
(Sursa : Serviciul Vamal )

Nu a fost oferită nici o informaţie despre importurile de AMAU, efectuate de fiecare întreprindere, sau despre 
utilizatorul final. Importurile de arme înregistrate de serviciul Vamal al RM nu corespund cu datele din rapoartele 
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RM către OSCE sau DPA ONU. De exemplu  statisticile serviciului vamal pentru 2004, citate în tabelul de mai sus 
nu conţin referinţe la importurile din raporturile Moldovei către OSCE sau DPAONU pentru acel an. 

Piaţa Internă a Moldovei pentru arme civile pare a stagna. De exemplu  Magazinul de arme Pulbere vinde doar 
50 de arme pe lună. Unii intervievaţi consideră că nu mai este nevoie să fie deschise întreprinderi de import şi 
comercializare a armelor, deoarece cele existente satisfac necesităţile. 

3.4.6.2 importul de arme pentru serviciile de Securitate ale rM 

Din considerentul că Moldova nu produce nici arme nici muniţie, toate necesităţile statului de AMAU care 
nu pot fi satisfăcute din stocurile existente, necesită a fi satisfăcute prin intermediul importurilor. Tabelul 
ce urmează indică toate importurile pentru serviciile de securitate ale Moldovei, pe parcursul anilor 2002- 
2005: 

obieCte iMPortAte nUMărUL De obieCte 
iMPortAte

2002

Cartuşe pentru pistol Makarov de 9mm 300,000

2003

Cartuşe cu glonţ Rupier ‘Teren–12P’ 200

Cartuşe cu Rubber Shrapnel ‘Teren–12K’ 200

Grenade şoc ‘Teren–7, 7M’ 100

Grenade cu gaz lacrimogen ‘Teren–6’ 50

2004

Snaiper VSC–94, 9mm 2

Mitralieră Compact 9A, 9mm 2

Cartuşe SP–6, 9mm 1,160

Tabelul 18: Importuri pentru Serviciile de Securitate ale RM 2002–2004
(Sursa: Secţia control circulaţie bunuri cu dublă destinaţie)

După cum indică tabelul, importurile pentru serviciile de securitate au fost minime, şi au implicat arme 
specializate, în scopuri legale şi pentru ordinea publică. Unica excepţie a fost importul a 300,000 Cartuşe pentru 
gloanţe de 9 mm pentru pistoale Makarov, în 2002. 
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4 impactului Armelor Mici 

4.1 Leziuni provocate de arme de foc 

Echipa de cercetare a căutat informaţie despre vătămările provocate de arme din diferite surse pentru a estima 
impactul AMAU asupra sănătăţii publice pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei. Aceste surse au inclus: 
informaţii de la spitale şi poliţie şi de asemenea interviuri şi materiale publicate în mass-media. Totuşi informaţia 
despre mortalitatea şi morbiditatea provocată de arme asigurată de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 
(MSPS) şi MAI s-a dovedit a fi limitată în pofida faptului că Guvernul Moldovei a utilizat cea mai contemporană 
variantă de Clasificare Internaţională a Maladiilor (CIM-10) din anul 1996,�� care include o serie de clasificări 
referitoare la arme. 

4.1.1 Vătămări ne letale 

Echipa de cercetare nu a putut găsi informaţii cu privire la vătămările ne letale provocate de arme, deoarece 
acest tip de informaţie nu este colectat nici de MSPS sau MAI. Acest fapt provoacă dificultăţi pentru evaluarea 
impactului utilizării inadecvate al armelor pe teritoriul controlat de Guvernul din Chişinău. 

4.1.2 Vătămări cu final letal 

Informaţia statistică despre vătămări letale provocate de arme a fost disponibilă doar la Centrul Naţional de 
Expertiză Legală, care arată că în 2004 s-au atestat 54 de decese provocate de arme, ceea ce înseamnă că au 
fost 1.6 decese cauzate de arme la 100,000 de oameni. Cu toate acestea informaţia detaliată după categoriile 
de victime nu este disponibilă. Din contra, atât MAI cât şi MSPS nu au astfel de date statistice sau nu doresc să 
le ofere. Aproximativ 4000 de decese sunt investigate în fiecare an de către Centru, din care aproximativ 100 pe 
an sunt cauzate de arme şi muniţii. Cel mai mare număr de decese cauzate de arme a fost înregistrat în perioada 
1992 – 1995, în mod evident aceasta corespunde conflictului armat şi nivelului înalt de criminalitate ce a urmat. 
Din 1995, cu excepţia anului 2002, numărul deceselor cauzate de arme, s-a micşorat puţin:

Figura 7: Decese cauzate de arme de foc, 2000 - 2004

(Sursă: Centrul Naţional de Expertiză Legală)

Personalul Centrului de Medicină Legală a exprimat dubii referitor la acurateţea statisticii lor în ceea ce priveşte 
decesele cauzate de arme, dat fiind faptul că continuă să existe cazuri când legiştii sunt ameninţaţi de infractori, 
victime şi familiile lor. În timp ce, în conformitate cu ‘Legea cu privire la Expertiza Legală’ (23 iunie 2000), poliţia 
trebuie să garanteze securitatea legiştilor în timpul investigării şi în timpul oferirii dovezilor, aceasta practic 
nu are loc.�� Aceste ameninţări şi lipsa protecţiei din partea poliţiei pot influenţa legiştii să înregistreze cauze 
incorecte de decese, posibil atribuind decesele cauzate de arme altor factori. 

În timp ce informaţia exactă cu privire la sinuciderile provocate de arme în 2004 nu a fost oferită, statistica 
oficială referitoare la omucideri indică că 36 de sinucideri au fost comise în acel an. În timp ce numai 2 sinucideri 
provocate de arme au fost raportate de mass-media în perioada ianuarie 2003 - octombrie 2005, pe de altă 
parte Centrul Naţional de Expertiză Legală a înregistrat 54 decese provocate de arme în 2004, dintre care 18 
au fost clasate ca omoruri (vezi tabelul de mai jos). Aceasta înseamnă că 36 decese provocate de arme au fost 
neînregistrate în 2004, o parte din care puteau fi sinucideri. 
��  Web site-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţi (OMS), http://www3.who.înt/icd/1.htm, accesat la 20 octombrie 2005. utilizarea CIM-10 
asigură baza compilării statisticii naţionale de mortalitate şi morbiditate de către statele membre ale OMS. 
��  Alexandru Susanu, Manager de Relaţii Publice, Centrul Naţional de Expertiză Legală. 
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4.1.3 omucideri

Datele cu privire la omucideri oferite de MAI, demonstrează o reducere considerabilă (42%) a numărului de 
omucideri în perioada 2001-2005. De asemenea s-a atestat o reducere importantă (71%) a numărului de 
omucideri cauzate de arme în această perioadă. Următorul tabel include ultimii 8 ani de statistică: 

AnUL
nUMărUL 
totAL De 

oMUCiDeri

oMUCiDeri 
ProVoCAte De ArMe 

De foC

1998 375 22

1999 391 32

2000 413 20

2001 411 34

2002 401 20

2003 336 16

2004 283 18

2005 (primele 11 luni) 235 10

Tabelul 19: Omucideri provocate de arme de foc versus numărul total de omucideri, 1998 - 2005

Comparaţii internaţionale ale ratei omuciderilor comise cu şi fără arme indică, că în comparaţie cu asemenea 
ţări cum sunt Albania şi Croaţia, unde majoritatea omuciderilor sunt legate de folosirea armelor, pe teritoriul 
controlat de Guvernul de la Chişinău situaţia este diametral opusă, omuciderile cu arme constituind mai puţin 
de 5% din toate omorurile. Totuşi este important de notat că există o discrepanţă dintre numărul omuciderilor 
cu folosirea armelor înregistrat anula de Centrul Naţional de Medicină Legală şi numărul omuciderilor care au 
fost înregistrate de MAI. În anul 2004 (ultimul dintre anii comparaţi) 54 de vătămări au avut ca rezultat moartea 
unei persoane, pa când MAI a înregistrat numai 18 omucideri. Această discrepanţă necesită o investigaţie 
suplimentară. 

4.1.4 Vătămări fatale şi ne-fatale cauzate de utilizarea armelor de foc de ofiţerii de poliţie 

În timp ce practic nu există date cu privire la nivelul morbidităţii şi mortalităţii cauzate de arme, există mai multe 
date detaliate referitoare la impactul utilizării armelor de către ofiţerii de poliţie. Numărul total de victime cu 
vătămări ne-fatale, cauzate de utilizarea armelor de către poliţie, se reduce din 2000. Numărul total al cazurilor, 
cu final letal, de utilizare a armelor de către ofiţerii de poliţie, deşi nu în declin, a rămas la un nivel redus din anul 
1998:

Figura 8: vătămări şi fatalităţi cauzate de utilizarea armelor de foc ale poliţiei, 1998 - 2003
(Sursă: Academia de Poliţie din Chişinău )

Vatamare Leziuni cauzate ilegal

Decese cauzate legal Decese cauzate ilegal
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Numărul vătămărilor cauzate în urma folosirii armelor de foc de către colaboratorii poliţiei cu respectarea sau 
încălcarea prevederilor legii este destul de mare. În 2003 (ultimul dintre anii comparaţi), folosirea armelor de 
către poliţie a avut ca rezultat 10 cazuri de moarte, cea ce este numai cu puţin mai mic decât numărul de 
omucideri înregistrate în acelaşi an (16). Numărul mare de vătămări cauzate de folosirea armelor de către 
poliţie ar putea fi consecinţă a faptului că colaboratorii poliţiei nu au deprinderi suficiente în folosirea graduală a 
mijloacelor şi forţei contra persoanelor suspecte. 

4.2 infracţiuni cu AMAU 

4.2.1 numărul înregistrat al infracţiunilor cu arme 

În conformitate cu datele oferite de MAI, în 2004 au fost înregistrate doar 87 infracţiuni cu implicarea armelor 
pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei: o proporţie de 2.5 crime la 100,000 persoane. Aceste infracţiuni nu 
includ încălcări ale legii cu privire la păstrarea, utilizarea şi comercializarea armelor. Două din cele mai frecvente 
infracţiuni cu implicarea armelor în 2004 au fost ‘ameninţările’ şi ‘vătămările ’:

Figura 9: Numărul de infracţiuni cauzate de arme de foc în 2004

(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne) ��

Rezultatele obţinute din SD oferă o comparaţie utilă cu statistica elaborată 
de către MAI şi surse de la poliţie. Din numărul de respondenţi, ale cărui 
gospodării sau ei înşişi au fost victime ale unei crime violente, 9.1% au 
declarat că acesta a implicat ameninţarea sau utilizarea de fapt a armei. 
Acest număr este puţin mai înalt decât cel oferit de poliţie în analizele sale 
cu privire la uzul de arme. 6.6% din respondenţi au spus că jaful armat a 
constituit una dintre 3 crime ce au loc cel mai des în regiunea lor. El este 
mai înalt decât distribuirea şi vânzarea drogurilor (4.5%), crime cu implicare 
sexuală (4.9%), omor (5.1%), răzbunare (5.1%) şi răpire (6%). Totuşi acestea 
sunt substanţial mai puţine decât cel mai frecvent răspuns – furturile 
(57.8%). Astfel de răspunsuri indică asupra faptului că crimele cauzate de 
arme au un impact mai mare asupra societăţii moldoveneşti decât drogurile, răzbunarea şi crimele cu implicare 
sexuală. Acesta e confirmat şi de faptul că în opinia a 17.8% de respondenţi, utilizarea armelor de foc în conflicte 
în comunitate pare să fie un element obişnuit sau să se întâmple uneori:

��  Există o discrepanţă în cifrele cu privire la mortalitate oferite de către MAI. Pe timp ce datele statistice indică nouă omucideri cu folosirea 
armelor în 2004, datele din tabelul 19 oferite de asemenea de MAI, indică 18 omucideri cu folosirea armelor. Oficialităţile nu au putut explica 
discrepanţa.

Ofiţeri de poliţie armaţi ai MAI în acţiune
(Sursă: MAI)
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Figura 10: Cât de obişnuită este utilizarea armelor de foc în conflicte în comunitatea ta? (Base N = 1518)

Totodată, participanţii la SD şi FG au indicat că nivelul raportat al criminalităţii este mai mic decât cel real în 
Moldova. Rezultatele SD indică că numai 54,1% din Moldoveni se vor adresa poliţiei pentru protecţie în caz dacă 
ei sau membrii familiilor lor vor fi ameninţaţi cu violenţa. Majoritatea participanţilor la FG care au fost victime a 
crimelor de asemenea au menţionat ca nu s-au adresat la poliţie. Prin urmare a unei asemenea raportări sub-
nivel este probabil că datele oferite de MAI cu privire la crimele cu utilizarea armelor de foc nu acoperă întreg 
spectrul problemei. 

4.2.2 Schimbări în nivelul securităţii şi crimele provocate de arme 

Toţi indicatorii demonstrează că situaţia în ceea ce ţine de securitate pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei 
s-a îmbunătăţit de la începutul până la mijlocului anilor ’90 şi în mod semnificativ din 2000-2001. Această 
consolidare se datorează unui număr de factori:

n Guvernare mai eficientă;

n Poliţie mai eficientă;

n Condiţii economice îmbunătăţite;

n O reducere a tensiunilor în conflictul transnistrean; şi

n O reducere a activităţii crimei organizate. 

Situaţia ameliorată în domeniul securităţii este în mod special vizibilă în statistica referitoare la tipurile de crime 
violente, care atestă o tendinţă descendentă în această perioadă: 

CriMA ���� ���� ���� ���� ���� 2000 2001 2002 2003

Omor premeditat 402 398 414 375 391 413 411 401 336

Vătămări intenţionate 
grave 548 509 525 420 528 447 394 335 320

Tâlhării 823 797 874 648 696 648 505 392 266

Jaf 2,124 1,851 2,400 2,175 2,504 2,284 2,085 1,948 1,467

Banditism - - - - 5 3 1 12 9

TOTAL 3,897 3,555 4,213 3,618 4,124 3,795 3,396 3,088 2,398

Tabelul 20: infracţiuni violente, 1994 - 2003
(Sursă: Academia de Poliţie din Chişinău)

Foarte frecvent

Relativ frecvent

Se intampla uneori

Nu este frecvent

Niciodata nu s-a intimplat

Nu stiu

Nici un raspuns



39

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

Ameliorarea generală a securităţii publice şi reducerea nivelului criminalităţii sunt reflectate într-o reducere 
uniformă a numărului de crime înregistrate cu utilizarea armelor începând cu 1997, o perioadă când numărul 
înregistrat de posesori de arme sporea constant:

Figura 11: Numărul de infracţiuni cu implicarea armelor de foc, 1995–2005
(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)

Marea majoritate a acestor infracţiuni cu arme au fost, totuşi crime grave, de exemplu  omor premeditat, vătămare 
corporală, jaf şi banditism:

PerioADA ���� ���� ���� ���� ���� ���� 2000 2001 2002 2003

Crime grave (Arme) 305 269 241 248 241 202 173 149 110 68

Crime grave (Muniţii) 45 25 27 34 25 22 12 19 20 18

TOTAL 350 294 268 282 266 224 185 168 130 86

Tabelul 21: Crime serioase comise în Moldova cu utilizarea armelor, muniţiilor sau explozivelor
(Sursă: Academia de Poliţie din Chişinău)

În timp ce se atestă o reducere constantă a numărul de crime grave înregistrate cu utilizarea armelor şi muniţiilor, 
şi ca procentaj general de crimă violentă, ea s-a redus treptat din anul 2001:

Boxa 4: Crima organizată şi violenţa provocată de arme 

Descreşterea frapantă a crimei organizate din 2000/2001 este pe larg percepută ca fiind rezultatul distrugerii de către Guvern şi MAI 
în special a grupărilor criminale organizate. Grupări criminale organizate care activează pe teritoriul controlat de guvernul Moldovei şi 
Transnistriei, de exemplu gruparea ‘Parkanskaya, pare să fi fost lichidate între anii 2000 - 2002. Majoritatea intervievaţilor au fost de 
opinia că crime organizate seroase nu există pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei. 

Acţiunea Guvernului de combatere a activităţii criminale organizate în 2001 a fost anticipată de perioada 1999-2001 de concurenţă 
intensă şi violentă dintre diferite grupări organizate care s-au dezvoltat în perioada târzie sovietică, şi care erau conduse de ex-condamnaţi 
(aşa-numţii ‘hoţi în lege’ – Vor v zakone). În concurenţa violentă dintre aceste grupuri erau des utilizate pistoale şi mitraliere. 

În 2001, MAI prin intermediul DCCO a neutralizat aceste grupări. În rezultat, toţi, cu excepţia a 2 „hoţi în lege”, ce activau pe teritoriul 
controlat de guvernul Moldovei, au fost întemniţaţi sau ucişi în confruntările criminale. 

Deşi legalitatea acţiunilor poliţiei în combaterea crimei organizate a fost pusă sub semnul întrebării de o serie de intervievaţi, ea s-a 
dovedit a fi eficientă în reducerea crimei violente şi în special violenţei armate. Grupări criminale organizate transfrontaliere, care implică 
ucraineni şi moldoveni (inclusiv din Transnistria) mai există. Cea mai cunoscută este ‘Gruparea de Sud’, care include cetăţeni moldoveni 
/ transnistreni şi de asemenea membri cunoscuţi din regiunea Odesa. La o etapă s-a spus că acest grup a inclus mai mult de 100 de 
membri.

În timp ce intervievaţii îşi dau seama că activitatea criminală organizată s-a redus, majoritatea respondenţilor în SD (75%) cred că 
criminalii organizaţi sunt, cu excepţia sectorului de securitate, cel mai bine înarmat grup al societăţii din Moldova. 
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���� ���� ���� ���� ���� 2000 2001 2002 2003

Crime violente AMAU 294 268 282 266 224 185 168 130 86

Crime violente 3,897 3,555 4,213 3,618 4,124 3,795 3,396 3,088 2,398

Procente 7.5 7.5 6.7 7.4 5.4 4.9 4.9 4.2 3.6

Tabelul 22: Crime serioase cu uzul de AMAU ca procentaj general de crimă violentă
(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)

4.2.3 tipul de arme utilizate în infracţiuni 

Marea majoritate a armelor utilizate în infracţiuni nu sunt înregistrate şi sunt ilegale. Din numărul de 87 de 
crime cu utilizarea armelor în 2004, 9 au fost comise cu arme înregistrate, 51 cu arme ne înregistrate şi 27 cu 
arme ce nu aveau număr de serie. Deci, 90% din toate crimele cu arme sunt comise cu arme ne înregistrate şi 
pentru fiecare crimă cu implicarea armei legale revin 8,7 crime cu arme ne înregistrate. Armele cu ţeava lisă 
(mai degrabă decât armele cu ţeava ghintuită) sunt mai des folosite în infracţiuni,69 ce indică faptul că marea 
majoritate de arme posedate legal sau ilegal pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei sunt cu ţeava lisă. 

4.2.4 Discrepanţe regionale 

Tabelul 23 indică că în 2004 şi 2005 Chişinău a fost şi capitala crimei cu arme a Moldovei (cu excepţia 
Transnistriei), cu 47% de crime armate ce aveau loc pe acest teritoriu în 2004 şi 43% în primele 10 luni ale anului 
2005. Aceste date statistice corespund rezultatelor SD şi Focus Grupurilor, în care Chişinău a fost identificat ca 
unul din cele mai periculoase regiuni de pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei şi regiunea cu cea mai înaltă 
proliferare a AMAU. 

reGiUneA 2004 2005 AreA 2004 2005 AreA 2004 2005

Chişinău 41 22 Floreşti 2 1 Ocniţa 1 1

Anenii-Noi 5 1 Vulcăneşti 2 1 Rezina 1 1

Ialoveni 5 4 Căuşeni 1 3 Sângerei 1 1

Străşeni 4 3 Taraclia 1 1 Soroca 1 -

Drochia 4 2 Criuleni 1 - Comrat 1 -

Ştefan-Vodă 4 - Dubăsari 1 1 Ciadâr-Lunga 1 2

Nisporeni 3 1 Făleşti 1 - Bender/Tighina - 1

Cahul 2 - Glodeni 1 1
TOTAL 87 51

Călăraşi 2 1 Hînceşti 1 -

Tabelul 23: Numărul de crime provocate de arme de foc, 2004 - 2005
(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)

��  Gheorghe Cretu, Direcţia Tehnico-criminalistică.
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4.2.5 Posesie ilegală, producere şi comercializare de AMAU 

Tendinţa recentă de descreştere a numărului de arme şi infracţiuni a dus la o descreştere generală a cazurilor 
înregistrate de transportare, deţinere, achiziţionare şi producere ilegală de arme şi muniţii. Din păcate informaţie 
disponibilă despre profilul demografic al infractorilor nu a fost obţinută, deci este dificil de a analiza datele mai 
detailat. 

ANUL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Numărul de infracţiuni 528 461 416 394 283 163 113 128

Tabelul 24: Numărul de infracţiuni referitoare la transportarea, posedarea, achiziţionarea şi producerea ilegală a AMAU

(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)�0

În fine, trebuie menţionat faptul că veridicitatea datelor şi analizelor de mai sus depind de metodele de raportare, 
de sistemul de management şi colectare a datelor de către poliţie. Probabil cea mai importantă analiză este a 
numărul curent de infracţiuni ne înregistrate. Unul dintre factorii ce determină dorinţa publicului de a raporta 
infracţiunile este nivelul lor de confidenţă în poliţie, o temă care este discutată în detalii în par.5.2 ‘Perceperi ai 
furnizorilor de securitate’.

4.3 Alte impacturi 

În timp ce AMAU nu par să influenţeze considerabil sănătatea moldovenilor sau situaţia criminală din ţară, 
acestea a avut alte influenţe referitoare la reforma sectorului de securitate şi democratizare. Din cauza prezenţei 
continue a unui număr mare de AMAU în Transnistria, atât sub controlul autorităţilor transnistrene cât şi forţelor 
ruseşti, problemele AMAU continuă să fie considerate sensibile de către Guvernul Moldovei şi autorităţile 
transnistrene. Această sensibilitate a avut un efect direct asupra gradului redus de transparenţă în ceea ce ţine 
de AMAU şi probleme de securitate, inclusiv accesul limitat la informaţie cu privire la stocurile de stat de AMAU, 

�0  Date oficiale de la MAI pentru echipa de Cercetare. În 2004 113 infracţiuni au foste descoperite cu privire la transportarea, menţinerea, 
achiziţionarea şi producerea armelor şi muniţiilor, respectiv în Chişinău– 48, inclusiv sectorul Râşcani – 14, Buiucani şi Ciocana – 11 pentru 
fiecare, Centru şi Botanica – 6 pentru fiecare; în oraşul Bălţi – 11, Anenii Noi – 7, Dubăsari şi Străşeni – 6 (fiecare), Vulcăneşti – 5, Ciadâr-
Lunga şi Călăraşi – 4 (fiecare), Ialoveni şi Comrat – 3 (fiecare), Criuleni, Cantemir, Soroca, Glodeni, Sângerei, Basarabeasca, Cahul, Căuşeni, 
Cimişlia, Drochia, Făleşti, Hînceşti, Leova, Rezina, Ştefan-Vodă şi Taraclia – 1 (fiecare). În 10 luni 2005 au fost descoperite 128 infracţiuni de 
acest tip, respectiv în Chişinău– 42, (în sectoarele Botanica şi Buiucani – 11 pentru fiecare, Râşcani – 9, Ciocana – 6, Centru – 5); în oraşul 
Bălţi – 9, Ceadâr-Lunga şi Soroca – 8 pentru fiecare, Ialoveni – 7, Cahul, Dubăsari şi Vulcăneşti – 5 pentru fiecare, Anenii Noi şi Glodeni – 4 
pentru fiecare, Briceni, Cantemir, Căuşeni, Făleşti, Ocniţa, Şoldăneşti – 3 pentru fiecare, Drochia, Străşeni şi Ştefan Vodă – 2 pentru fiecare, 
Basarabeasca, Călăraşi, Criuleni, Donduşeni, Sângerei, Comrat, şi Taraclia – 1 pentru fiecare.

Boxa 5: Ungheni – un studiu de caz a impactului armelor

În timp ce nu a fost posibil de a construi un tablou al impactului armelor la nivel naţional din statistica detaliată, mai multă informaţie este 
disponibilă la nivel local. În raionul Ungheni, se crede că, datorită unui număr mic de arme disponibile la nivel local, AMAU nu reprezintă 
o ameninţare. În aceste condiţii existenţa AMAU în regiune, utilizarea lor adecvată şi inadecvată continuă să aibă un impact redus. 

În perioada Războiului II Mondial, raionul Ungheni a trecut prin lupte grele. De atunci au fost descoperite un număr mare de arme în 
special muniţii (grenade). Un volum mare de muniţii ne explodate (MN) mai constituie o ameninţare pentru populaţie. De exemplu, în 
2005, s-au atestat 5 cazuri de MN descoperită. Apoi, un copil din satul Cerepcani a fost ucis în octombrie 2005, în timp ce se juca cu o 
muniţie din Războiului II Mondial, pe care a găsit-o accidental. 

În perioada 1996-1997, au fost înregistrate o serie de omoruri cu implicarea armelor. Totuşi, din cele 3 omoruri înregistrate în 2005, 
nici unul nu a implicat utilizarea armelor. În anul 2005 s-a înregistrat o sinucidere prin utilizarea armei. Numărul de vătămări cauzate de 
arme a scăzut. Majoritatea accidentelor cu utilizarea armelor au loc datorită neglijenţei sau neatenţiei din partea victimei, deşi copii au 
fost de asemenea vătămaţi accidental de arme. 

Similar restului teritoriului controlat de guvernul Moldovei, situaţia în domeniul securităţii din Ungheni s-a îmbunătăţit din anul 1990, 
cu cel mai înalt nivel de activitate criminală atestată în 1992. Numărul anual de crime cu arme în raion este în prezent neglijabil şi 
se atribuie în mare măsură acţiunilor de răzbunare. În perioada 2003 – 2005 s-au atestat 4 crime cu utilizarea armelor, în 2004 au 
fost înregistrate 4 sau 5 cazuri de confiscare a armelor de vânătoare în urma utilizării inadecvate a acestora şi în 2005 s-au atestat 6 
infracţiuni referitoare la armele de vânătoare. A fost sugerat faptul că crimele cu implicarea armelor constituie nu mai mult de 2 la sută 
din totalul infracţiunilor comise în raion. Majoritatea cazurilor înregistrate de crime cu arme a fost utilizarea acestora în răzbunări. 
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surplusul de AMAU şi programe de distrugere a AMAU. Astfel de nivele reduse de transparenţă, şi control civil 
consecvent asupra sectorului de securitate, demonstrează un deficient important în democratizarea societăţii 
moldoveneşti. 
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5  Perceperea AMAU 

5.1  Perceperea securităţii. 

Sondajul Naţional la Domiciliu (SD) şi discuţiile în Focus Grupuri (FG) au demonstrat existenţa unui sentiment 
general de nesiguranţă în societate. Totuşi, în timp ce instabilitatea economică şi factori legaţi de această au 
fost consideraţi a fi principala cauză a acestei nesiguranţe, iar iniţiativele care abordează problemele economice 
au fost considerate, ca prioritate cheie, o cercetare ulterioară a răspunsurilor a demonstrat că criminalitatea şi 
securitatea personală sunt de asemenea semnificative pentru majoritatea moldovenilor. Dacă conştientizarea 
a fost testată pe noţiuni abstracte de nesiguranţă economică, crimă etc., trebuie totuşi de menţionat că există 
o interdependenţă clară între acestea, de exemplu, perceperea sensului de insecuritate economică, perceperea 
neputinţei în infrastructura statală, şi prevalarea a, de exemplu, pieţei negre şi crimei. Sondajul cercetează într-
un fel aceste legături, dar nu are ca scop elaborarea unei teorii complete. 

5.1.1 Cauzele nesiguranţei. 

Participanţii la Focus Grupuri, în general, numeau sărăcia ca fiind factor cheie a nesiguranţei. Se crede că 
sărăcia a fost cauzată de alte fenomene complexe, ca corupţia, şomajul sau salariile mici, şi a cauzat alte 
probleme existente în societate, ca de exemplu traficul cu persoane, nevoia de a pleca la lucru peste hotare, 
familii distruse şi copii abandonaţi. Schimbarea valorilor culturale şi sociale a fost de asemenea menţionate ca 
surse-cheie a nesiguranţei. Participanţii la FG au abordat de asemenea aşa probleme ca, ne-respectul pentru cei 
în etate, discrepanţe în standardele educaţionale în oraşe şi sate, lipsa opţiunilor pentru tineri, lipsa respectului 
pentru bunurile publice. O altă serie de cauze a nesiguranţei au fost de asemenea identificate, ca de exemplu  
drogurile, fumatul, calitatea joasă a serviciilor medicale, violarea drepturilor omului, violenţa juvenilă, violenţa în 
familie, problemele ecologice şi o infrastructură slab dezvoltată. 

SD menţionează de asemenea faptul că proliferarea armelor şi impactul acestora asupra societăţii nu este 
considerat drept o problemă principală de către majoritatea cetăţenilor, în timp ce nesiguranţa economică, 
şomajul, situaţia politică ameninţătoare, sunt:

Figura 12: Care este principala cauză a nesiguranţei DvS personal şi a familiei DvS? 
(Baza N = 1518)

În timp ce acest fenomen poate fi explicat printr-un nivel scăzut de proliferare şi impactul atât a armelor legale 
şi ilegale asupra societăţii, el de asemenea reflectă cea mai mare insecuritate simţită de majoritatea cetăţenilor 
referitor la situaţia precară a economiei Moldovei, care are ca rezultat lipsa siguranţei economice. Problemele de 
securitate sunt în general mai puţin îngrijorătoare decât lipsa locurilor de muncă şi bani, şi controlul accesibilităţii 
armelor (1.1% din respondenţi) e considerat mai puţin prioritar pentru comunităţile locale, în comparaţie cu 
crearea locurilor de muncă (36.6% din respondenţi). Cu toate acestea, participanţii la FG din Chişinău şi Ungheni 
au exprimat o nesiguranţă referitor la angajarea în câmpul muncii, şi deci nesiguranţă financiară a familiei 
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- ‘Nu mai sunt sigur de locul meu de lucru, dacă eşti concediat este foarte greu să îţi găseşti un serviciu nou’. 
(participant la FG, Femeie (34), Ungheni) Prevalarea chestiunilor legate de economie în discuţiile referitoare 
la securitate este o tendinţă în statele ESE, unde Studiile anterioare în domeniul AMAU, în ţări ca Serbia şi 
Bulgaria, au demonstrat un grad de insecuritate economică (Serbia – 47 %; Bulgaria – 33,9 %) ca fiind cel mai 
citat fenomen ce cauzează nesiguranţa, şi unde proliferarea armelor (Serbia – 2.2%; Bulgaria – 0.7%) nu este 
considerată o cauză majoră de nesiguranţă, dacă e să accentuăm disponibilitatea armelor.�� 

Figura 13: În opinia DvS, care sunt trei priorităţi majore în comunitatea DvS ? 
(Basa N = 1518)

Totuşi aprecierea joasă atât pentru proliferarea armelor cât şi pentru infracţiuni, ca surse ale insecurităţii, ar 
putea fi cauzată de înţelegerea insuficientă a termenului ‘securitate’ de către populaţie, şi numai cei care au studii 
sunt interesaţi atât de chestiuni majore (conflictul din Transnistria) cât şi ‘minore’ (infracţiunile) de securitate. 
Într-adevăr, o proporţie mai mare de respondenţi cu studii superioare s-au pronunţat că, disponibilitatea armelor 
(3.1%) şi crima (5.3%) sunt cele mai frecvente cauze ale nesiguranţei, comparativ cu mediul pe ţară.

În general, SD a indicat că Moldovenii sunt mai puţin familiarizaţi cu chestiuni ce ţin de arme şi instituţiile 
guvernamentale responsabile de reglementarea acestora, decât sunt informaţi despre alte probleme de 
securitate personală şi la nivel de comunitate. De exemplu, 25.7% din respondenţi nu au oferit un răspuns sau 
au răspuns ‘nu ştiu’ la întrebarea Ce eforturi a întreprins Guvernului Moldovean pentru a controla distribuirea 
şi vânzarea armelor în societate, iar 32% nu au putut să descrie eforturile Guvernului de a controla exportul 
de arme către alte ţări. Aceasta poate fi comparată cu cunoştinţele moldovenilor despre rolul Guvernului în 
combaterea crimei organizate şi asigurarea siguranţei cetăţenilor (doar 14% din respondenţi nu au putut să 
răspundă la aceste întrebări ). Acest nivel jos de înţelegere este cauzat, parţial, şi de nivelului redus de informare 
de către mijloacele media despre AMAU şi lipsa implicării societăţii civile în aceste probleme. 

��  Op cit, Rynn, S. et al; op cit, Taylor, Z. et al.
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5.1.2 Percepţia securităţii personale 

Moldovenii nu leagă nivelul jos de securitate economică cu ameninţările ‘uşoare’ de securitate, ca de exemplu, 
crima şi proliferarea AMAU. Doar 27.2% din respondenţi în SD au indicat că armele au un impact ‘oarecum negativ’ 
sau ‘negativ’ asupra dezvoltării economice şi doar 28.5% cred că ele au un impact negativ asupra venitului 
personal. Rugaţi să indice nesiguranţele, majoritatea participanţilor la FG au indicat o serie de ameninţări ce au 
similitudini cu domeniul respectiv. Aceasta indică că în timp ce problemele economice sunt îngrijorarea de bază 
a Moldovenilor, sentimentul de insecuritate personală şi teama de crimă sunt de asemenea foarte răspândite. 

Teama pentru nesiguranţa personală şi frica de crime au fost investigate în detaliu în cadrul FG. Majoritatea 
participanţilor au exprimat un sentiment de nesiguranţă (pentru ei şi proprietatea lor) în comunitatea în care 
trăiesc, în special sunt îngrijoraţi de securitatea în stradă. Toate femeile, din orice localitate, au exprimat îngrijorare 
în privinţa securităţii personale, în special în stradă seara sau noaptea. Teama femeilor de crimă în stradă este 
demonstrată şi de faptul că majoritatea poartă şpreiuri cu gaz lacrimogen pentru a se proteja noaptea ‘Îl ţin în 
mână când mă întorc de la serviciu noaptea şi chiar în buzunar. Îl ţin în poziţia ca să nu fiu eu stropită. Dacă nu 
îl am nu mă simt în siguranţă şi mă întorc la orice zgomot’ (participant FG, feminin, Chişinău).

Se pare că există o deosebire dintre percepţia securităţii de către bărbaţi şi femei, mai mulţi bărbaţi au declarat 
că sunt în stare să se apere în caz de atac. Participanţii la FG compuse din businessmani, deşi nu se simţeau 
personal ameninţaţi, în unanimitate au declarat că afacerea lor este ameninţată atât de situaţia politică, cât şi 
de puterea unor grupuri influente – ‘Dacă văd că afacerea înfloreşte, fiţi siguri că vă vor lua-oo’(Participant FG, 
bărbat, Business).

Cu toate că doar 4.8 % din Moldoveni consideră că crima este cauza principală a insecurităţii pentru ei şi familia 
lor, SD a descoperit că majoritatea moldovenilor (58%) se tem că ei sau membrii familiei vor deveni victime a 

Boxa 6: Transnistria şi armele – cauză de insecuritate ?

Societatea moldovenească încă se simte nesigură din cauza conflictului Transnistrean. Majoritatea participanţilor la FG cred că 
Transnistria nu este o regiune sigură din cauza ciocnirii intereselor politice şi economice şi prezenţa armelor acolo intensifică această 
instabilitate. Majoritatea respondenţilor din SD care cred că conflictul va reînvia (36.8% din respondenţi), cred că aceasta va avea loc în 
Transnistria. Aceasta sugerează că aproximativ 17% din Moldoveni cred că este posibil ca conflictul Transnistrean să reînceapă. Aceasta 
este îngrijorarea majoră a categoriei de vârstă 50-65 ani - (60.9%); din respondenţii de etnie moldovenească, (56.7%); din cei care nu au 
absolvit şcoala - (62.2%), şi din sectorul rural ( 62,6%). Astfel, teama că conflictul Transnistria va reîncepe este împărtăşită de categoria 
cu venituri joase: 

Procentul respondenţilor care cred că un este posibil un război în Transnistria, conform veniturilor

Totuşi, în timp ce respondenţii FG cred că reapariţia conflictului în Transnistria este posibilă în orice moment, ei nu cred că moldovenii 
sau transnistrenii posedă arme numai pentru că se tem de acest conflict – ‘Oamenii de aici nu sunt ca cei din Caucaz sau Cecenia. Nu 
cred că sunt aşa persoane’ (participant în FG, bărbat, Business).
Mai mulţi participanţi cred de asemenea că implicarea actuală a OSCE, noua Misiune a UE de asistenţă la frontieră şi prezenţa NATO 
în România oferă securitate Moldovei, deoarece se crede că agenţiile internaţionale ar preveni izbucnirea unui nou conflict. Câţiva 
respondenţi au sugerat soluţii radicale pentru conflictul Transnistrean ‘Uneori mă întreb dacă – haideţi să instalăm frontiera pe râul 
Nistru’ (participant FG, bărbat, Ungheni), ‘să uităm de această problemă, să intrăm mai întâi în UE şi apoi conflictul se va soluţiona’ 
(participant FG, bărbat, Business). 
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unei infracţiuni în viitor. Această teamă a fost mai evidentă în rândurile celor cu studii superioare (64.1%), cu 
venituri mari (70.3%), şi cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 ani (64.1%). Un procent mai mare de femei (64.1%) 
decât de bărbaţi (54.3%) se tem de asemenea că vor deveni victime a unei crime. După cum s-a menţionat mai 
sus, majoritatea participanţilor la FG exprimă îngrijorare pentru propria persoană şi proprietate când nu sunt la 
domiciliu. Câţiva au spus că au fost jefuiţi în stradă sau la întrarea în casă, şi aceasta a sporit frica. Majoritatea 
participanţilor la FG au spus că hoţii sunt un motiv de îngrijorare, şi au spus că sunt foarte frecvente furturile de 
maşini sau piese. 

Cu toate că moldovenii nu consideră proliferarea AMAU o sursă majoră de nesiguranţă, şi nu consideră combaterea 
proliferării armelor o prioritate în comunitatea lor (Figura 13), SD a demonstrat existenţa unei frici semnificative 
de crime cu arme şi impactul lor. După furt, jaful armat a fost indicat ca fiind al doilea cel mai frecvent tip de 
crimă ce cauzează nesiguranţa: 

Figura 14: Care trei tipuri de crime sunt cauze majore de insecuritate pentru DvS personal şi pentru familia DvS
(Baza N = 1518)

O examinare mai detaliată a răspunsurilor la această întrebare ne arată că un procent mai mare le locuitori din 
zonele urbane (36% în comparaţie cu 25.3% la sate), de alte naţionalităţi decât cea moldovenească (34.9%), 
locuitori ai Chişinăului (34.8%) şi respondenţi cu studii superioare au numit jaful armat cauză a insecurităţii. 
Nesurprinzător, teama de jaful armat a sporit în paralel cu venitul (25.3% din cei cu venitul de US$ 62, în 
comparaţie cu 43% cu venitul de US$ 116). 

SD a indicat de asemenea că teama de a fi rănit sau omorât cu armele există de asemenea, şi ea este mai mare 
în rândurile locuitorilor urbelor, Chişinăului şi celor cu un venit mare: 

Figura 15: Cât de des vă temeţi că DvS sau cineva cunoscut poate fi rănit sau omorât cu arma ? (Baza N = 1518)
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Nivelul sporit de teamă de a deveni victima unei crime în general, şi unui jaf armat în particular, e contrară 
percepţiei că nivelul crimei se stabilizează şi cu datele poliţiei precum că rata infracţiunilor scade (vezi ‘Impactul 
AMAU’). În timp ce acest contrast se poate datora nivelului jos de raportare a crimelor de către populaţie, însăşi 
rezultatul nivelului jos de încredere în poliţie, reflectă o tendinţă în SEE, unde crima este percepută ca fiind mai 
prevalentă decât e de fapt. Acest contrast poate de asemenea fi explicat de faptul că în timp ce moldovenii 
sunt conştienţi de nivelul scăzut de crimă în societate, şi în general nu se gândesc la crimă ca fiind o cauză a 
nesiguranţei, reacţia naturală atunci când sunt întrebaţi despre infracţiuni este de a exprima teama. Discrepanţa 
generală dintre percepţia joasă a importanţei proliferării AMAU şi crimei, şi procentul semnificativ de respondenţi 
care se tem de crime şi impactul ei în general, şi impactul AMAU în particular, merită o investigaţie ulterioară. 

5.1.3 Schimbarea în perceperea securităţii şi discrepanţa regională 

În cadrul discuţiilor din FG efectuate de echipa de cercetare, s-a indicat prevalent că securitatea în teritoriul 
controlat de Guvernul RM s-a stabilizat de la începutul anilor 1990 şi în special din 2000. Majoritatea participanţilor 
în toate grupurile au spus că în comparaţie cu 1990, ei se simt mai încrezuţi în ce priveşte securitatea personală 
şi securitatea proprietăţii lor – ‘Nu mai este anul 1993, când te temeai să mergi pe stradă din cauza bandiţilor. 
În toată ziua se întâmpla o crimă, un viol...’ (participant la FG, masculin, Chişinău). SD a indicat de asemenea 
că nivelul de securitate personală este considerat stabil (65.9% din respondenţi) sau s-a îmbunătăţit în ultimii 
ani (13.2% din respondenţi). Doar 14.7% din respondenţi în SD consideră că siguranţa personală s-a diminuat 
în ultimul timp. 

Îmbunătăţirea nivelului de securitate este de asemenea reflectată în perceperea crimei stradale şi celei 
organizate, cu puţin mai multe persoane ce consideră că ambele mai degrabă scad decât sporesc: 

Figura 16: Perceperea schimbărilor în evoluţia nivelului criminalităţii în stradă şi a crimei organizate
 (Baza N = 1518)

Mai mulţi respondenţi din cadrul FG au opinat că sentimentul personal de securitate a sporit, şi în parte datorită 
dezvoltării sociale - ‘împreună cu dezvoltarea tehnologiei moderne, cooperarea dintre oameni devine mai sigură, 
mai transparentă’ (participant FG, masculin, Chişinău). Totuşi câţiva respondenţi au sugerat că în timp ce poliţia 
a declarat o scădere a ratei criminalităţii, acesta a fost de fapt rezultatul ne raportării crimelor de către cetăţeni 
(ceea ce poate fi cauzată de nivelul scăzut de încredere în poliţie). Sunt de asemenea indici că infracţiunile 
minore, ca huliganismul, sporesc – ‘Nu mă simt în siguranţă deoarece numărul huliganilor a crescut şi ei sunt 
prezenţi peste tot’, ‘E mai rău acum, mai mulţi părinţi sunt peste hotare, copii sunt agresivi, informaţia de la TV 
şi din filme este foarte agresivă’ (femeie, participant FG, Chişinău şi Ungheni) 
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Pare a fi o discrepanţă dintre perceperea securităţii personale şi infracţiuni dintre respondenţii urbani şi rurali în 
SD, un număr mai mare de respondenţi din zonele rurale se simt în siguranţă, şi consideră că siguranţa a sporit 
sau s-a stabilizat, în comparaţie cu respondenţii urbani. Teama că respondentul sau familia pot deveni victime 
ale crimei a fost mai pronunţată în mediul urban (68.1%) decât în mediul rural (51.0%). Mai mulţi respondenţi 
din oraşe (16.0%) consideră că securitatea lor personală a scăzut, decât respondenţii de la sate (13.8%). Un 
număr mult mai mare de respondenţi din localităţile rurale consideră că criminalitatea stradală (19.7%) şi crima 
organizată (22.2%) a scăzut în ultimele trei luni, comparativ cu respondenţii din urbe (criminalitatea stradală 
– 10.2%; crima organizată – 15.0%).

Chişinăul este considerat cel mai nesigur loc de pe teritoriul controlat de Guvernul RM în ceea ce priveşte 
nivelul securităţii personale (18.7% în comparaţie cu datele medii 14.7). Respondenţii din Chişinău au fost mai 
îngrijoraţi că pot deveni ei sau familia lor victimele infracţiunilor (70.9% în comparaţie cu media de 58%). De 
asemenea ei au indicat că crima stradală (20.1%) şi cea organizată (16.7%) sporeşte. Surprinzător, proporţie de 
locuitori ai Chişinăului (13.7%) care consideră că comunitatea lor este mai periculoasă decât alte localităţi ale 
Moldovei, este mai mare decât nivelului naţional (7.6%), la fel ca şi numărul chişinăuienilor care consideră că 
comunitatea lor este mai sigură decât altele (34.1% în comparaţie cu nivelul naţional 30.4 % ). 

Comunităţile care locuiesc în zona de securitate au alte temeri decât cele prezentate de ceilalţi Moldoveni, şi ele 
sunt examinate în detalii în sec.9. 

5.2 Perceperea celor ce asigură securitatea 

Lipsa încrederii în abilitatea instituţiilor de stat de a-şi face datoria ca apărători ai securităţii a fost exprimată 
în SD şi FG. Câţiva participanţi la FG au atribuit sentimentul lor de nesiguranţă, nesiguranţei şi slăbiciunii 
statului RM – ‘Nu suntem siguri de nimic, nu ne putem baza pe nimic, staul e atât de slab, nu putem face 
faţă problemelor politice şi militare deoarece suntem slabi’; ‘dacă se întâmplă ceva, nu pot conta pe nimeni’ 
(masculin, participanţi FG, Chişinău).

În particular pare a fi un nivel scăzut de încredere în poliţie şi abilitatea ei de a lupta cu crima. SD indică că doar 
54.1% din moldoveni s-ar adresa la poliţie pentru a fi protejaţi, dacă ei sau familia ar fi ameninţaţi de violenţă: 

Figura 17: Unde v-aţi adresa în primul rând dacă DvS sau familia DvS ar fi ameninţaţi? (Baza N = 1518)
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Aici abia de se poate face o comparaţie cu sondajele efectuate în alte ţări din SEE, unde un procent mai mare de 
populaţie s-ar adresa la poliţie. (exemplu  Bulgaria - 75.1%).72 Nivelul scăzut de încredere în poliţie sugerează că 
cifrele oferite de poliţie referitoare la crime nu sunt corecte deoarece aproape 50% din Moldoveni nu s-ar adresa 
poliţiei pentru ajutor şi nu ar raporta infracţiunile. În timp ce mai mulţi participanţi la FG au indicat că nu s-ar 
adresa poliţiei pentru nişte furturi minore, deoarece nu le consideră importante, unii respondenţi au spus că 
oamenii nu merg la poliţie din lipsă de încredere. 

În general moldovenii tind să creadă că poliţiştii nu sunt competenţi şi nu vor rezolva infracţiunile raportate. 
Aceste afirmaţii au fost susţinute de exemplele aduse de respondenţii care au fost victime. Din respondenţii care 
susţin că au fost victime recent (54 respondenţi din 1.518) doar o mică parte au afirmat că au chemat poliţia şi 
că infracţiunea a fost soluţionată. Mai mult de o treime au susţinut că în general nu s-au adresat poliţiei: 

Figura 18: Aţi chemat poliţia ? (Basa N = 54)

Participanţii la FG şi-au putut aminti puţine situaţii când politia a rezolvat cazul. S-a simţit de asemenea că 
calitatea serviciilor oferite de poliţie s-a diminuat în ultimii trei ani, ofiţerii de poliţie fiind tot mai corupţi, agresivi, 
indiferenţi şi incapabili. 

Un număr de respondenţi din FG susţin că încearcă să soluţioneze problemele ei însăşi, fără a se adresa poliţiei 
sau alte autorităţi ale statului. Se pare că în asemenea cazuri, relaţiile cu persoanele influente sunt importante 
pentru rezolvarea cazului – ‘Când schimbam bani, băiatul a numărat banii şi a luat 400 de lei (US$ 31) din sumă. 
Au făcut-o deschis zicând ‘Uite poliţia este aici. Credeţi că ei nu ştiu ce facem noi aici? Rezolvă dacă poţi’. Apoi 
am vorbit cu un prieten influent şi am primit banii înapoi.’ (participant FG, masculin, Chişinău). 

În timp ce reprezentanţii poliţiei conştientizează că există probleme între poliţie şi public, se crede că aceste 
probleme ‘sunt rezolvabile’. În ciuda acestor perceperi negative, se crede că poliţia este mai eficientă în protejarea 
societăţii de infracţiunile violente decât Guvernul, ramura juridică şi armata: 

Figura 19: Cât de eficiente consideraţi că sunt următoarele instituţii ce se ocupă de protejarea cetăţeanului ? (Baza N = 1518)

Acest punct de vedere, mai pozitiv, referitor la poliţie, se poate datora contactului mai strâns pe care îl are 
societatea cu poliţia comparativ cu alte servicii, şi un nivel mai înalt de cunoştinţe despre funcţiile poliţiei. Acesta 

72 Op cit, Rynn, S. et al. 65% din respondenţii din Serbia au răspuns ‘poliţia’ la o întrebare similară ‘Cine consideraţi că este responsabil 
pentru securitatea DVS şi a familiei DVS’. Op cit, Taylor, Z. et al.
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este reflectat în faptul că doar 4.5% din respondenţi nu au răspuns sau au răspuns cu „nu ştiu” când au fost 
rugaţi să evalueze poliţia. Aceste date au fost mai înalte pentru alte servicii (judiciar – 10.6%, armată 20.1%, 
Guvern – 19%). 

5.3 Cunoştinţe în domeniul AMAU 

În cadrul FG, participanţii de sex masculin au demonstrat o înţelegere şi deprinderi mai bune a armelor, decât 
femeile, care în general au arătat o atitudine negativă faţă de dotarea cu arme. Faptul a fost confirmat şi de SD, 
unde un procent mai mare de bărbaţi (49.8%) decât femei (15.5%) sau ‘nu au fost de acord’ sau ‘nu au fost de 
acord deloc’ cu afirmarea că ‘Nu ştiu cum să folosesc o armă’, cu toate că răspunsul pozitiv al bărbaţilor poate 
de asemenea include şi o doza semnificativă de bravură. Aceeaşi întrebare a arătat că cunoaşterea armei este 
mai familiară respondenţilor rurali decât celor urbani. Respondenţii din categoria de vârstă 30-39 ani par a avea 
mai multe cunoştinţe despre AMAU. Răspunsul la întrebare, arată că cunoştinţele despre arme sporesc odată 
cu creşterea veniturilor: 

Figura 20: În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie ‘Nu ştiu cum să folosesc armele de foc’ /răspuns conform venitului 
US$ /lună ) (Baza N = 1518)

Tendinţa poate fi considerată drept dovadă că moldovenii cu venituri mai mari, mai degrabă pot cumpăra şi 
utiliza arme pentru vânătoare, sport, sau scopuri personale. Rezultatele SD sugerează de asemenea că odată cu 
îmbunătăţirea situaţiei economice a Moldovei, moldovenii devin mai bogaţi şi va spori tendinţa de a avea în dotare 
arme pentru protejare sau odihnă. Sunt multe motive posibile pentru această tendinţă, inclusiv: posibilitatea de 
a-ţi permite o armă, teama mai mare de furturi, în cazul când deţin mai multe proprietăţi, şi deci dorinţa de a se 
autoapăra sau perceperea că dotarea cu o armă îţi oferă un statut social important. 

5.3.1 Deţinerea şi păstrarea în siguranţă 

Cu toate că mai mulţi respondenţi în cadrul SD au spus că nu ştiu să folosească o armă (38.3% întru totul de 
acord, 10.8% de acord ) decât că ştiu (25.1% întru totul nu sunt de acord, 10.5% nu sunt de acord ), s-a perceput 
un nivel înalt de înţelegere a practicilor de păstrare în siguranţă a armelor şi a procedurilor de păstrare în 
siguranţă. Marea majoritate a respondenţilor (79.1%) au susţinut că nu ar împrumuta arma proprie unui prieten 
sau membru al familiei dacă ar avea nevoie. Marea majoritate a respondenţilor au fost de acord parţial sau total 
cu afirmaţia că ‘Armele trebuie păstrate descărcate’ (80.1 din toţi respondenţii) şi ‘Armele trebuie păstrate la 
loc încuiat când nu sunt utilizate’ (84.7%). Cu toate că nivelul de cunoştinţe este mai scăzut decât în Bulgaria 
(90.2% şi 91.2% respectiv ),�� este totuşi unul pozitiv. 

SD de asemenea a arătat că moldovenii se pronunţă în general împotrivă ca persoanele să păstreze armele la 
domiciliu. Majoritatea respondenţilor consideră că doar poliţiştilor trebuie să li se permită să aibă arme: 

��  Op cit, Rynn, S. et al.
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Figura 21: Cine consideraţi că trebuie să deţină arme legal la domiciliu?
(Răspuns Multiplu) (Baza N = 1518)

5.3.2 Legi interne 

Publicul din Moldova pare să nu fie informat despre legile interne despre dotarea cu arme şi utilizarea lor de 
persoanele fizice şi juridice, sau despre instituţiile responsabile pentru implementarea legilor în domeniu. Lipsa 
de cunoştinţe este evidenţiată în SD, unde mulţi respondenţi nu au putut răspunde la întrebări referitoare la 
înregistrarea şi licenţierea armelor. De exemplu 32.9% din răspunsurile la întrebarea ‘Consideraţi că procedura 
de înregistrare şi licenţiere a unei arme este eficientă?’ au ales opţiunea ‘Nu cunosc subiectul’. 47.5% din 
respondenţi au ales această opţiune sau opţiunea ‘nu ştiu/nu răspund’. Se poate, astfel deduce că între 32.9% 
şi 47.5% din respondenţi nu cunosc legislaţia referitoare la posesia armelor şi uzul acestora. Aceleaşi întrebări 
indică că femeile din Moldova cunosc mai puţin legislaţia internă în domeniul AMAU decât bărbaţii. De exemplu  
29% din bărbaţi au indicat că nu cunosc legislaţia în domeniu în comparaţie cu 38.4 % femei care au răspuns la 
fel. Cunoştinţele despre înregistrarea şi licenţiere sunt mai slabe în rândurile populaţiei rurale (36.5% nu cunosc) 
în comparaţie cu (27.7%) respondenţi urbani şi sunt mai sporite în rândurile celor cu studii superioare (doar 
28.8% nu cunosc), şi sporeşte odată cu creşterea veniturilor. 

Discuţiile în FG de asemenea indică că moldovenii nu sunt siguri care arme pot fi cumpărate legal – ‘Ştiu că 
vinderea armelor în Moldova este interzisă cu excepţia baloanelor cu gaz lacrimogen’ (participant FG, masculin, 
Chişinău).

SD şi FG au demonstrat de asemenea că moldovenii consideră că sistemul de licenţiere a armelor este prea 
birocratic şi prea costisitor. Există un grad de confuzie totuşi, dacă sistemul de licenţiere a armelor este eficient. 
În timp ce majoritatea celor care au răspuns la întrebarea ‘Consideraţi că procedura de înregistrare şi licenţiere 
este eficientă?’ au dat un răspuns pozitiv (62.4%), majoritatea respondenţilor SD de asemenea au considerat că 
controlul permiselor legale ar spori securitatea. 

5.3.3 Producerea 

Ştiind că Moldova nu produce oficial AMAU, este surprinzător de remarcat că 21,1% din respondenţi au indicat 
că ştiu că Moldova produce arme şi echipament militar. O majoritate semnificativă de respondenţi în cadrul SD 
de asemenea consideră că Moldova ar trebui să deţină uzine de producere (29.1%) sau să aibă surse proprii de 
echipament militar (34.9%).
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5.4 Perceperi de ‘cultură a armelor’

SD şi FG confirmă opinia exprimată de majoritatea persoanelor intervievate de Echipa de Cercetare, că Moldova 
nu are o cultură tradiţională a culturii armelor. De exemplu  respondenţii SD nu consideră în general posesia 
armelor necesară în fiecare gospodărie:

Figura 22: În ce măsură sunteţi de acord cu următoarea afirmaţie? ‘O casă nu este în securitate fără o armă de foc’ 
(Base N = 1518)

Numai 5.9% din respondenţi ai SD au considerat că este normal pentru persoanele până la 20 de ani să utilizeze 
arme şi marea majoritate a respondenţilor (73.3%) consideră că sportul/vânatul sunt motive acceptabile pentru 
o persoană să beneficieze de arme. Deci, numai 10.7% din respondenţi consideră că este acceptabil ca oamenii 
să posede arme în scopuri tradiţionale. Atât participanţi în FG şi cât şi intervievaţii sunt de acord că societatea 
moldovenească nu are o cultură a armelor. 

Comparaţii cu vecinii Moldovei arată că, cu excepţia Bulgariei, utilizarea armelor în general şi în special împuşcatul 
în timpul anumitor ceremonii, este mai redusă decât în multe ţări din ESE:

ţArA

ProCentAJUL De 
reSPonDenţi Ce AU foSt 

MArtori Ai UtiLiZării Unei 
ArMe

ProCentAJUL De 
reSPonDenţi CAre AU 
MărtUriSit UtiLiZAreA 
ArMei De foC în tiMPUL 

CereMoniiLor

SCG (Serbia) 48% 40%

Albania 41% 27%

Moldova 17% 7%

Bulgaria 12% 6%

Tabelul: Comparaţii a utilizării armelor în diverse ceremonii în Europa de Sud Est
(Sursă: Centrul pentru Studii Democratice, Bulgaria)

Deşi SD şi FG subliniază faptul că nu există o cultură a armelor în Moldova, sunt indicaţii că armele au o 
semnificaţie restantă, cum ar fi de exemplu  nivelul scăzut în timpul manifestărilor. De exemplu, în timp ce 
numai 2.6% de respondenţi cred că manifestaţiile sunt locul unde poţi vedea oameni care posedă arme în 
apropiere, 15.1% care au văzut o armă (2.6% din toţi respondenţii) fiind folosită au mărturisit această utilizare 
la manifestări. Sunt de asemenea indicatori că Moldova poate fi în procesul dezvoltării unei culturi a armelor 
‘modernă’, în care armele au acelaşi efect simbolic ca bijuteria, în special printre tineri şi persoane bogate. 
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Nici de acord nici dezacord

Dezacord

Cu siguranta dezacord

Nu stiu



53

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

5.5 Distribuirea percepută de AMAU 

5.5.1 Cifre şi distribuiri 

În timp ce prioritatea redusă oferită controlului proliferării armelor în comunitate poate în mod superficial sugera 
că teritoriul controlat de Guvernul Moldovei are un nivel foarte redus de posesie a armelor, ambii FG şi SD indică 
că moldovenii consideră că armele sunt distribuite larg. Toţi participanţii FG au afirmat că unii prieteni de ai lor, 
rude şi /sau vecini posedă arme. 5.7% din toţi respondenţii SD susţin că au o armă acasă, în timp ce 11.1% cred 
că vecinul are o armă. 

SD atestă că în general, moldovenii percep nivele mai scăzute de posesie a armelor în comunitatea lor decât în 
restul ţării (şi chiar nivele mai scăzute la domiciliile prietenilor şi familiilor): 

Figura 23: În opinia ta, ce procentaj de … are cel puţin o armă de for utilizabilă ? 
(Base N = 1518)

În mediu, deci, moldovenii cred că de la 1-5% din toate gospodăriile din Moldova au cel puţin o armă utilizabilă. 
O mare majoritate a moldovenilor (inclusiv cei din zone urbane) cred că în general armele sunt mai răspândite 
în oraşe decât în regiuni rurale şi Chişinău (30.5% din respondenţi) are cea mai mare concentrare de arme. Deşi 
42.9% din respondenţi ai SD au afirmat că nimeni, cu excepţia serviciilor de securitate, nu poate fi văzut cu arme 
în comunitatea lor (ce se compară favorabil cu alte ţări din ESE, şi numai Bulgaria cu 31%), armele sunt atestate 
în cadrul unor contexte diferite în comunităţi:

Figura 24: Unde este cel mai mult posibil sa vezi oameni cu arme de foc în preajma ta?
(Base N = 1518)
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5.5.2 Posesorii de arme şi utilizarea 

Cu excepţia serviciilor de securitate, grupuri criminale organizate, oamenii de afaceri au fost consideraţi ca cei 
mai mari posesori de arme în societate:

Figura 25: La care grupuri sociale dîn Moldova se găsesc cele mai multe arme de foc 
(cu excepţia poliţiei, armatei, jandarmeriei etc. )? (Base N = 1518)

Această percepţie de nivele înalte de proliferare a armelor printre oamenii de afaceri este sprijinită de rezultatele 
FG. Cu o excepţie, toţi oamenii de afaceri participanţi la FG posedau o armă de vânătoare sau un pistol. În opinia 
acestor persoane, ‘majoritatea’ sau ‘90%’ de oameni de afaceri posedă arme, şi cei care în prezent nu au, vor 
cumpăra în curând. 

În timp ce o proporţie importantă de respondenţi cred că CPDP include segmentul societăţii unde armele abundă, 
potrivit MAI, numai 445 de arme sunt înregistrate la CPDP. Această discrepanţă se poate datora nivelului înalt 
de posesie a armelor de către diviziunile interne de securitate (apr. 4,590 de arme). Grupurile de 26–35 ani şi 
36–50 de ani sunt cele mai predispuse de a avea arme. 

Cu excepţia propriei protecţii sau a familiei şi proprietăţii, respondenţii SD afirmă că moldovenii păstrează arme 
pentru sporturi de împuşcare şi vânătoare:

Figura 26: Cu excepţia protecţiei individuale, familiei şi proprietăţii, 
 care sunt cele 3 motive de bază pentru oamenii care au arme de foc? (Base N = 1518)

Participanţii FG de asemenea au indicat o serie de domenii de utilizare a armelor: 

n Pentru vânătoare;

n Expunere şi utilizare la petreceri, pentru relaxare şi la întâlniri cu prieteni;
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n Participanţi în FG de business au spus că ei utilizează armele la transportarea unor mari sume de bani sau 
când vin târziu acasă; şi

n Un număr de participanţi şi-au amintit cazurile în care ei au utilizat armele lor pentru a avertiza pe cineva 
care i-a ameninţat pe ei sau averea lor – de exemplu . ‘... cineva a venit la el cu o armă şi îl ţinea la podea, 
dar el avea un băiat de 18-20 de ani care avea o armă...el a luat-o şi a împuşcat în aer şi iată cum ei au 
supravieţuit’ (Participant FG, feminin. Zona de Securitate).

5.5.3 tipul de armă posedată 

Participanţii FG au identificat o serie de arme diferite, posedate de prieteni, familie sau rude, pornind de la arme 
ilegale, cum de exemplu, aruncătoare de grenade şi arme automate Kalaşnikov, până la cele legale, de exemplu, 
pistoale şi arme de vânătoare. Armele de vânătoare şi pistoalele au fost identificate ca cele mai des utilizate 
arme posedate de civili. Cel puţin o persoană în fiecare din FG are o armă acasă şi în majoritatea cazurilor 
era o puşcă de vânătoare sau un pistol. Unii participanţi aveau ambele. Unii participanţi FG ştiau oameni care 
colecţionau arme. Participanţii FG de asemenea au spus că ei au prieteni sau vecini care utilizează arme pentru 
vânătoare. Respondenţii SD de asemenea cred că armele de vânătoare şi armele de autoapărare sunt cele mai 
răspândite tipuri de arme:

Figura 27: Ce tip de arme au cetăţenii obişnuiţi de obicei ?
(Răspuns multiplu) (Base N = 1518)

5.5.4 Licenţe şi arme ilegale 

FG şi SD au construit o imagine mixtă a nivelului de posesie a armelor ilegale pe teritoriul controlat de Guvernul 
Moldovei. Deşi toţi participanţii FG ştiu cel puţin un posesor de arme, ei spuneau că nu erau siguri dacă aceste arme 
erau înregistrate, dar dat fiind faptul că posesorii le afişează în public, ele par să fie înregistrate. Unii participanţi 
credeau că armele cunoscuţilor lor erau înregistrate fiindcă erau cumpărate din magazine specializate de arme, 
în timp ce alţii ştiau că cunoştinţele lor aveau licenţe pe un termen foarte mare. Deci, unii participanţi FG erau 
siguri că cunoştinţele lor deţineau armament ilegal, de exemplu, grenade sau arme automate, şi motivau că alte 
tipuri de arme legale erau păstrate ilegal deoarece posesorii lor se simţeau nesiguri sau erau psihologic instabili. 
SD de asemenea indică că moldovenii nu sunt siguri de nivelul de posesie ilegală a armelor:
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Figura 28: credeţi că majoritatea armelor de foc dîn posesia privată sunt legale (licenţiate),  
sau ilegale (exemplu  Ne licenţiate)? (Base N = 1518)

Apreciabil de mulţi respondenţi cu cele mai mari venituri (32.6%) şi din Chişinău (36.1%) cred că multe arme 
sunt ne licenţiate. Au fost aduse o serie de motive diferite de respondenţii SD şi de FG pentru persoanele care 
aleg să cumpere sau să posede arme ilegale: 

Figura 29:În opinia DvS de ce oamenii aleg să posede ilegal arme? (Base N = 1518)

Acei participanţi la FG care au discutat posesia ilegală a armelor au afirmat că motivul de bază ar putea fi preţul 
redus. Ei consideră că e posibil de cumpărat o armă foarte ieftin, deoarece ‘cu $200 - 300 poţi cumpăra un 
pistol foarte bun’. Participanţi la FG de asemenea cred că piaţa ilegală oferă o alegere variată de arme. Apoi, unii 
participanţi au afirmat că procurarea unei arme ilegale asigură evitarea unor proceduri birocratice considerate 
a fi prohibitive, inclusiv controalelor regulate ale armelor şi condiţiilor de păstrare, asociate cu posedarea legală 
de arme. 

Câţiva participanţi FG au afirmat că ei posedă arme ne-înregistrate şi doi participanţi au încercat să înregistreze 
armele lor. Aceşti participanţi au decis să nu le înregistreze din cauza lipsei de încredere în poliţie şi temerii că 
armle lor ar putea fi ridicate sau că ai ar putea fi pedepsiţi – ‘Tatăl meu mi-a dăruit o armă de vânătoare de ziua 
mea de naştere... Eu nu pot să o înregistrez, fiindcă a fost cumpărată fără documentele de rigoare. Eu nici nu 
ştiu de unde. Eu am întrebat prietenii mei-poliţiştii despre aceasta şi ce se poate de făcut şi ei mi-au spus că 
unica soluţie este să aştept până un vânător moare şi să spun că el a lăsat arma ca moştenire fără documente 
fiindcă el le-a pierdut’ (participant FG, bărbat, Chişinău). Majoritatea participanţilor FG au afirmat faptul că 
persoanele care posedă arme ne-înregistrate nu pot legaliza armele lor din cauza neîncrederii în poliţie. 

Alte motive aduse de participanţii FG pentru ne-înregistrarea armelor includ: 

n Nivelul înalt de birocraţie;

n Preţul înalt de cumpărare şi posedare a unui seif pentru armă;

n Criteriile de înregistrare – ‘Sunt necesare condiţii speciale pentru legalizare, dacă cineva nu poate îndeplini 
aceste condiţii-arma este confiscată, chiar dacă nu eşti pedepsit’ (participant FG, fem, Chişinău);
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n Posesia armelor ce au fost importate ilegal în ţară ;

n Faptul că posesorul a comis deja sau intenţionează să comită diferite crime cu arma sa; şi

n Posesia armelor cu calibru mare, care nu pot fi posedate legal de către persoane fizice în Moldova şi care 
datează de la conflictul din 1992. 

Aceste motive stimulente pentru cumpărarea unei arme ilegale au fost însă respinse de unii participanţi, care 
cred că procedurile de înregistrare nu sunt extrem de complicate şi că preţurile legale nu sunt într-atât de înalte. 
Unii participanţi la FG au afirmat că ei ar cumpăra o armă numai de la un magazin de arme înregistrat pentru 
a se asigura că este legală. FG şi SD arată că, în general, moldovenii ar dori ca toate armele să fie înregistrate. 
Spre exemplu, majoritatea respondenţilor SD au afirmat că ei ar sfătui un prieten să înregistreze (34.3%) sau să 
predea (42.3%) arma în cazul în care acesta ar cere ajutor în luarea deciziei referitor la viitorul acesteia. 

În timp ce majoritatea participanţilor au fost de acord că cererea pentru arme ilegale importate nu este înaltă pe 
teritoriul controlat de Guvernul Moldovei, participanţii la FG au putut să identifice un număr de surse ilegale de 
arme. Participanţii la FG consideră Transnistria şi Odesa că sunt cele două surse principale de arme ilegale din 
regiune. În opinia participanţilor FG, arme din Transnistria au fost comercializate în restul Moldovei în perioada 
1992-1995. Unii participanţi au ştiut că arme au fost readuse în Moldova de către foştii combatanţii în conflictul 
transnistrean, deşi ei nu au fost siguri ce s-a întâmplat cu acestea ulterior. De exemplu, doi dintre participanţii FG 
au obţinut armele lor în perioada conflictului transnistrean. În timp ce participanţii FG au identificat aceste surse, 
ei de asemenea au cred că importurile de arme din Transnistria sunt rare acum, în special datorită faptului că în 
prezent există o cerere redusă pe piaţă. 

Un respondent a spus că el a cumpărat arma sa peste hotare şi a importat-o ilegal în ţară – ‘Am cumpărat arma 
în Germania, fiindcă este mai uşor să o cumperi acolo, era suficient să arăţi Buletinul de Identitate şi puteai 
foarte uşor să o cumperi. Eu am adus-o ilegal în Moldova. O ţin acasă, dar nu am înregistrat-o. Nu am safeu. O 
ţin ascunsă, pentru ca feciorul meu să nu o găsească. Eu nu o înregistrez, fiindcă îţi ia prea mult timp, dar cel 
mai important este faptul că mă vor întreba de unde am luat-o...’ (participant FG, masc, Business). 

Oricare ar fi nivelul curent de trafic al armelor, acesta mai este perceput ca o problemă pentru Moldova, deşi mai 
puţin pentru comunităţile respondenţilor:

Figura 30: În ce măsură traficul de arme ilegale este o problemă în … ? (Base N = 1518)

5.5.5 niveluri ulterioare de posedare a armelor 

Deşi participanţii FG au identificat mai multe dezavantaje a posesiei armelor decât avantaje şi majoritatea 
respondenţilor sunt împotriva posesiei armelor de către civili, majoritatea participanţilor cred că numărul de 
deţinători de arme va spori ulterior datorită unor factori: 

n Numărul de oameni cu niveluri înalte de profit sporeşte;

n Lipsa încrederii în poliţie în ceea ce ţine de asigurare securităţii necesare;

n Influenţe din SUA, prin intermediul mass-media – ‘…pe de altă parte este influenţa stilului de viata american 
care ne domină pe noi şi astfel numărul de oameni care doresc să posede [lucruri] cum ar fi bijuterii creşte, 
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fiindcă mulţi oameni au maşini scumpe şi dacă tu ai o maşină scumpă de ce să nu ai o astfel de jucărie 
[exemplu  O armă], de asemenea?’ (participant FG, masc, Chişinău); 

n Percepţia armelor ca fiind ceva ‘modern’ şi un lucru pe care trebuie să îl ai – ‘Ştii cum de obicei se întâmplă, 
este la modă: dacă alţii au o maşină, şi eu vreau! Dacă cineva are o armă, eu de asemenea vreau una! 
Acesta e felul în care moldovenii gândesc...’ (participant FG, fem, Chişinău); sau

n Dat fiind faptul că este o tendinţă a societăţii – ‘Eu lucrez la Inspectoratul Fiscal şi eu ştiu că întreprinderea 
‘Cartuş’ este un contribuabil important... Profitul lor sporeşte anual. Am în vedere că armele sunt obţinute 
legal şi numărul de persoane ce posedă arme, sporeşte’ (participant FG, fem, Chişinău).

5.6 impactul perceput AMAU 

Prioritatea redusă oferită abordării proliferării armelor de către respondenţi în SD indică că armele nu au un 
impact considerabil asupra comunităţii. Majoritatea moldovenilor cred că numărul de crime cu utilizarea AMAU se 
reduce (35.4%), sau se reduce mult (15.9%). Acest fapt reflectă o tendinţă generală în perceperea că societatea 
devine mai sigură. Chiar dacă controalele de proliferare a armelor nu sunt considerate o prioritate de către 
majoritatea respondenţilor SD, majoritatea moldovenilor cred că controalele mai mari asupra permiselor de 
arme vor spori un pic securitatea (31.9%) sau foarte mult (35.5%). Aceasta poate fi privită ca indicând că posesia 
de arme ilegale are un impact asupra societăţii moldoveneşti. Apoi, erau aproape tot atâţia respondenţi care 
cred că accesibilitatea armelor este o problemă majoră în regiunea unde ei trăiesc, câţi consideră că aceasta 
nu este o problemă majoră:

Figura 31: În ce măsură sunteţi de acord cu următoare afirmaţie ‘Disponibilitatea utilizării armelor de foc este o problemă majoră în 
regiunea în care eu trăiesc’ (Base N=1518)

Acest fapt indică că există un grad de confuzie dacă proliferarea (armelor legale sau ilegale) constituie o 
ameninţare pentru comunitatea locală. O mare parte din locuitorii din Chişinău sau respondenţi urbani sunt 
de acord că (Chişinău – 27.8%; urban – 26.1%) sau foarte de acord (Chişinău – 22.7%; urban 16.3%) că 
disponibilitatea armelor este o problemă majoră în regiunea unde locuiesc. 

5.6.1 Utilizarea armelor în societate 

Un număr de participanţi ai SD şi FG au experienţă personală în ceea ţine de uzul armelor în societate. 17.3% 
din toţi respondenţii SD au fost martori al unei situaţii în care au fost folosite arme, mai mulţi bărbaţi (23.3%) au 
fost martori la utilizarea armelor decât femei (9.0%), după cum sunt şi cei din grupurile cu venituri înalte (22.2%). 
Utilizarea armelor a fost descrisă de către respondenţii SD în diferite situaţii: 

Cu siguranta de acord

Oarecum deacord

Nici de acord nic dezacord

Oarecum de acord

Cu siguranta dezacord

Nu stiu

Nici un raspuns



59

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

Figura 32: În ce fel de situaţii ai văzut utilizarea armelor de foc? (Base N = 263)

Participanţii în FG cred că majoritatea incidentelor cauzate de arme au loc când posesorii de arme sunt beţi 
– ‘Bărbatul meu a fost împuşcat când posesorul de armă era beat, dar din fericire el este OK. Acel bărbat nu 
păstrează arma sa în seif, o ţine în pat. în acea seară un poliţist a venit şi a luat arma sa şi a înapoiat-o în ziua 
următoare. Dacă bărbatul cela ţintea mai bine, atunci băiatul meu nu mai avea tată în prezent’ (participant FG, 
fem, Chişinău).

Foarte mulţi respondenţi SD au afirmat că conflictele în comunitatea lor pot implica arme:

Figura 33: Cât de obişnuit este utilizarea armelor de foc în conflictele dîn comunitatea ta? (Base N = 1518)

Participanţii FG au confirmat că conflictele în comunitatea lor uneori implică arme. Un participant la FG a fost 
martor al unei o lupte dintre 2 grupuri armate – ‘erau împuşcături de la 2 maşini pe o stradă din Chişinău, era 
ziua şi abia mai târziu am realizat pericolul...’ (participant FG, fem, Ungheni).
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Boxa 7: Arme, ‘veselie’ şi utilizare publică

Este obişnuit ca armele să fie utilizate în locuri publice de exemplu  discotecele. Bărbaţii atestă mai multe arme în cluburi de noapte, 
baruri şi alte locuri publice, decât femeile. Respondenţii cu venituri mai mari, respondenţii cu studii şi cei din Chişinău mai des au văzut 
arme în cluburi de noapte şi baruri (20%, 19.4% şi 26.4% respectiv) şi alte locuri publice (23.3%, 27.4% şi 32.1% respectiv). Aceste 
date statistice sunt confirmate de către FG, când tinerii au identificat baruri, discoteci şi alte locuri de distracţii pe care le consideră 
nesigure. 
Unii participanţi la FG şi-au amintit incidente în care o imitare a armei a fost utilizată sau arătată la o discotecă – ‘chiar în acea sâmbătă 
am fost la discotecă... cineva a fost luat din sală - un băiat a împuşcat pe cineva cu glonţ de cauciuc. Cel care a împuşcat, a fugit. Eu eram 
la 10 metri de acel băiat. Eu puteam fi rănit sau altcineva’ (participant FG, masc, Ungheni); ‘Era o petrecere şi un băiat a arătat o armă 
spunând, priveşte ce am eu, hai să facem ceva cu ea’; ‘Eu am uitat de petrecere şi despre armă de asemenea. Este periculos pentru o 
astfel de persoană să posede o armă în special când este beat’ (participant FG, masc, Chişinău).
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5.7 Atitudine cu privire la posesia şi utilizarea AMAU 

5.7.1 Motive acceptabile de posedare a unei arme 

SD indică că moldovenii consideră sportul şi vânătoarea motivele de bază pentru posedarea armelor:

Figura 34: În opinia DvS, în ce circumstanţe este acceptabil pentru oameni să aibă arme? 
(Base N = 1518)

În general, moldovenii cred că, cu excepţia vânătorilor, civilii nu trebuie să posede arme. Al doilea cel mai 
acceptabil motiv pentru posesia unei arme este considerată a fi atunci când legea nu este pusă în aplicare de 
autorităţile în domeniu (15.8%). Participanţii la FG în general cred că oamenii de afaceri şi liderii politici care 
sunt ameninţaţi sau doresc să protejeze proprietatea lor, trebuie să posede o armă. Deci ei nu s-au gândit 
că alte grupuri ale societăţii au nevoie de arme pentru protecţie individuală – ‘în caz oamenii de afaceri sau 
reprezentanţii lor au probleme – este OK – dar oamenii simpli; Eu cred că nu e necesar ca ei să posede arme’ 
(participant FG, masc, Chişinău). Numai 13.3% din respondenţi SD cred că niciodată nu este acceptabil pentru 
oameni să posede arme. Faptul că armele nu sunt niciodată acceptabile era mai înalt printre femei (16.9%, în 
comparaţie cu 10.8% de bărbaţi) şi în Chişinău (21.1%). 

5.7.2 Perceperi pozitive de posedare a armelor 

Deşi unii participanţi FG au afirmat că ar dori să posede o armă sau cel puţin era un posesor de armă în fiecare 
FG, participanţii erau rezervaţi în a spune care sunt avantajele posedării unei arme. Cea mai frecventă opinie 
despre arme a participanţilor FG a fost că, o armă la domiciliu te face să te simţi mai în siguranţă. Acest SD 
indică că majoritatea moldovenilor consideră că armele au un impact pozitiv (29%) sau relativ pozitiv (22.9%) 
asupra perceperilor de securitate (deşi o proporţie mai mare de respondenţi femenini ai SD decât respondenţi 
masculini, cred că armele au un impact negativ asupra perceperii de securitate):

Figura 35: Ce impact au armele de foc asupra perceperii de securitate, în opinia ta? (Base N = 1518)
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Ambii FG şi SD au subliniat faptul că motivul de bază pentru procurarea unei arme a fost protecţia personală sau 
protejarea proprietăţii. Deşi numai 15.8% din respondenţi cred că este acceptabil să ai o armă, deoarece legea 
nu este implementată, marea majoritate a moldovenilor vor alege să posede o armă pentru a se proteja, pentru 
protecţia familiei lor, afacerii şi proprietăţii:

Figura 36: care sunt cele trei motive de bază pentru care aţi poseda o armă de foc? 
(Base N = 1518)

Relaţia dintre sentimentul de insecuritate şi dorinţa de a poseda o armă este evidentă în corelaţia definită dintre 
cazurile de crime serioase şi sporirea cererii pentru armament. De exemplu  referindu-ne la un omor din sectorul 
Botanica, Chişinău în 2004, magazinul de arme Pulbere a primit cereri de la multe rude ale victimelor cu privire 
la arme de autoapărare��

5.7.3 Perceperi negative de posedare a armelor 

În general FG au exprimat o atitudine negativă referitor la posesia armelor. Participanţii nu erau mulţumiţi de 
faptul că cunoscuţii lor posedă arme – ‘vecinul meu doar o dată l-a rugat pe feciorul meu să împuşte, I-a dat 
pistolul, I-a arătat cum să îl utilizeze etc. când ai 6 ani, îţi imaginezi că fiecare care posedă o armă este ca 
Dumnezeu şi feciorul meu nu a putut să doarmă în acea noapte, el era atât de emoţionat’ (participant FG, masc, 
Chişinău). Un număr mare de participanţi FG au subliniat dezavantajele posedării unei arme şi ei cred că armele 
nu pot cu adevărat oferi securitate, ci doar numai la nivel psihologic. Rezultatele SD indică că armele sunt în 
general considerate ca având un impact negativ asupra relaţiilor de familie şi relaţiilor cu prietenii, în timp ce 
există o dispersie generală în faptul cum armele afectează confidenţa personală:

Figura 37: Care este impactul armelor de foc asupra următoarelor? (Base N = 1518)

�� Alexandr Soshchenko, Director, Întreprinderea de stat magazinul de arme ‘Pulbere’.
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Cu excepţia oamenilor de afaceri, majoritatea participanţilor FG au afirmat că ei nu doresc o armă şi toate 
participantele la FG au fost împotriva achiziţionării armelor. Acestea erau deseori asociate cu omoruri şi 
dezavantajul posedării unei arme cel mai frecvent menţionat de către participanţii la FG, a fost posibilitatea 
unei vătămări accidentale. Chiar şi acei participanţi care au afirmat că ei doresc o armă la domiciliu pentru a 
proteja averea şi familia, cred că armele sunt periculoase şi le este frică că armele pot ajunge în mâinile copiilor, 
dat fiind faptul că copiilor le plac armele şi nu înţeleg cât de periculoase sunt ele – ‘Eu am 3 copii şi lor le place 
să se joace cu arma, iată de ce eu iau cheile de la safeu cu mine. Oricum eu sunt nervos din cauza aceasta’ 
(participant GDŢ, masc, Businessman).

Figura 38: Care ar fi cele trei motive de bază de care ai dori să posezi sau nu o armă? 
(Base N = 782)

Participanţii FG de asemenea au exprimat opinia că, în general moldovenii nu au instruirea necesară pentru 
posedarea unei arme în siguranţă şi nu ştiu cum să o utilizeze adecvat. Această opinie a fost exprimată de un 
număr de persoane intervievate de către Echipa de cercetare. Spre exemplu, Medicul şef al Spitalului de Urgenţă 
din Ungheni a afirmat că civilii nu sunt informaţi despre măsurile de securitate ce trebuie luate în relaţie cu 
armele şi cele mai multe accidente cu arme au loc în rezultatul neglijenţei victimelor. 

Se pare că moldovenii nu sunt în general ‘pregătiţi’ să utilizeze armele şi le-ar putea folosi pentru a soluţiona 
conflicte minore – ‘Mi-e frică să posed arme, vecinii mei şi toţi din jurul meu, deoarece sunt situaţii diferite şi 
oamenii acţionează diferit. Eu nu ştiu cum va acţiona prietenul sau vecinul meu dacă va avea o armă’ (FG, 
fem. Ungheni). De asemenea se crede că mass-media are un impact negativ în încurajarea utilizării incorecte a 
armelor. Un participant a vorbit despre posibilitatea utilizării incorecte a armei sale în mod intenţionat de către 
copii dacă ei erau supăraţi sau nervoşi – ‘Eu am 2 băieţi şi este greu sa ai o armă în casă feciorul poate deveni 
curios şi în caz de conflict să acţioneze ca şi copilul din SUA când acesta a luat arma părinţilor’ (participant FG, 
masc, Chişinău). Aprecierea generală, negativă, a armelor în societatea moldovenească este susţinută de faptul 
că este datoria statului să protejeze oamenii şi că armele nu sunt necesare, cu excepţia scopurilor de vânătoare, 
argument pronunţat de Directorul ‘magazinului de arme’ al AVPM.

5.8 Atitudine cu privire la controlul intern de AMAU 

Majoritatea moldovenilor conştientizează necesitatea licenţelor pentru arme şi numai 15.9% din respondenţi 
ai SD sunt de acord cu afirmaţia că ‘licenţele de arme nu sunt necesare’. Moldovenii par să asocieze controlul 
riguros asupra procesului de licenţiere cu securitate maximă:
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Figura 39: Crezi că controlul riguros asupra permiselor legale vor spori securitatea? (Base N = 1518)

Figura de mai sus ar putea indică asupra existenţei impresiei că licenţele sunt eliberate prea uşor şi pot fi 
obţinute de către persoane neadecvate. Spre exemplu  participanţii la FG cred că cei ce doresc să posede o 
armă trebuie să treacă o examinare psihologică complexă, dat fiind faptul că în prezent oricare poate obţine o 
licenţă dacă are bani. Respondenţii FG cred că este necesar să se asigure o instruire mai eficientă în menţinerea 
şi utilizarea armelor, menţionând că există puţine locuri destinate pentru instruirea în împuşcături (în special în 
afara Chişinăului). Apoi SD indică că consolidarea sistemului de control general a AMAU din Moldova va spori 
securitatea în Moldova: 

Figura 40: Cât de mult unul dîn acestea va spori securitatea în Moldova (1 = mult, 4 = puţin) (Base N = 1518)
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5.9 Atitudine referitoare privire la controlul producerii şi transferului 

Marea majoritate a respondenţilor cred că Moldova nu trebuie să exporte arme spre regiuni sensibile:

Figura 41: vei fi de acord dacă Moldova va vinde arme la una dîn acestea? (Base N = 1518)

În timp ce răspunsul diferă de studiile anterioare în Bulgaria şi Serbia,�� unde o proporţie mare de respondenţi 
au sprijinit exporturile de AMAU (cu excepţia celor destinate regiunilor sensibile), această discrepanţă poate 
fi atribuită lipsei unei industrii istorice a AMAU în Moldova, şi deci interes personal redus în producerea AMAU 
(exemplu  pentru protecţia locurilor de muncă). O parte considerabilă a respondenţilor la SD sunt îngrijoraţi că 
exporturile de arme pot avea un efect dăunător asupra imaginii pe plan internaţional a Moldovei:

Figura 42: Care va fi imaginea internaţională a Moldovei în general, dacă Guvernul continuă să exporte arme în ţări străine? 
(Base N = 1518)

�� Op cit, Rynn, S. et al; op cit, Taylor, Z. et al.
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5.10 Atitudine cu privire la surplusul de distrugere a AMAU 

Numai 29.5% din respondenţi ai SD cred că Moldova trebuie să lichideze surplusul de arme AMAU şi muniţii: 

Figura 43: Ce credeţi că ar trebui să facă Guvernul Moldovei cu surplusul de arme şi muniţii ale Armatei? (Base N = 1518)

5.11 Atitudine cu privire la colectarea AMAU 

SD indică că moldovenii au o apreciere mixtă a necesităţii desfăşurării campaniilor de amnistiere a armelor: 

Figura 44: Cât de reuşite credeţi că ar fi amnistiile de arme în comunitatea dvs? (Base N = 1518)

Puţini participanţi la FG ştiau despre amnistierile anterioare sau programele naţionale de colectare şi în general 
nu ştiau că este posibil de ‘legalizat’ armele. Numai câţiva participanţi din Transnistria şi Găgăuzia şi-au amintit 
de programele de colectare a armelor în perioada de după cele 2 conflicte. Acestea au inclus colectările de 
către autorităţi şi de către grupuri criminale care ofereau recompense în bani sau alte bunuri pentru arme – 
‘automatele erau schimbate pe câteva căldări de vin’ (participant FG, masc, Zona de Securitate). Participanţii FG 
de asemenea cred că colectările anterioare au fost subminate de neîncrederea în autorităţile responsabile: că 
armele lor ar fi putut fi confiscate sub diferite pretexte; sau că ar fi putut fi pedepsiţi pentru posedarea armei. 

Unii participanţi din diferite FG cred că este necesar de a iniţia campanii vaste de conştientizare prin intermediul 
mass-media, pentru a promova, şi de a se pregăti pentru perioadele de amnistie, şi pentru a informa publicul 
despre consecinţele utilizării şi posedării ilegale - ‘Nu a existat niciodată necesitatea de a le înregistra [armele 
ilegale]…este necesară o promovare [promovare înregistrării] prin care ar explica situaţia curentă, cazuri când 
posesorii de arme nelicenţiate au fost pedepsiţi şi pericolele posesiei unei arme ne înregistrate]...’ (participant 
FG, masc, Chişinău). Oamenii de afaceri cred că publicul trebuie încurajat să predea voluntar armele lor prin 
intermediul unei ‘perioade de pregătire ’ înainte de fiecare amnistie, în care confiscările diferitor arme ilegale 
şi consecinţele acestor (pedepse) sunt reflectate de mass-media. În unele FG, se crede că posesorilor de arme 
trebuie să li se garanteze anonimatul – ‘sunt oameni cărora le este frică ca altcineva ar afla că ei au o armă’ 
(participant FG, fem, Chişinău). De asemenea s-a atestat faptul că armele predate voluntar nu trebuie verificate 
pentru utilizare în crime anterioare. 
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Agenţiile de stat şi Guvernul Moldovei sunt considerate cele mai eficiente instituţii de control al AMAU, cu mai 
puţin de jumătate de respondenţi în SD care afirmă ca agenţiile de stat sunt cele care ar trebui să încurajeze 
oamenii să predea armele lor. Deşi, în general o activitate mai eficientă a poliţiei (54%) şi nivelurile reduse ale 
infracţiunilor (35.4%) au fost identificate de SD ca factori ce ar încuraja oamenii din comunitate să predea armele 
ilegale, şi sunt considerate mult mai eficiente decât amnistia generală (19.8%) sau campanii de conştientizare 
(24.7%).
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6 evaluarea capacităţilor de control a AMAU 

6.1 Cadrul legislativ şi regulatoriu

După declararea independenţei, Moldova a dezvoltat un cadru legislativ şi regulatoriu vast privind controlul 
asupra AMAU. Acesta vizează reglementarea controlului intern al AMAU (producerea, comercializarea şi utilizarea 
armamentului de către actori civili şi de stat din Moldova) precum şi reglementarea controlului transferurilor de 
AMAU (legislaţia care reglementează transferul de AMAU militare şi civile în interiorul şi în afara Moldovei). Totuşi, 
dat fiind faptul că teritoriul administrat de autorităţile transnistrene nu se află sub controlul Guvernului de la 
Chişinău, acest cadru legislativ nu poate fi aplicat pe întreg teritoriul ţării (vezi secţiunea 10).

6.1.1 Cadrul legislativ şi regulatoriu al AMAU 

Următoarele legi de bază reglementează posesia AMAU în sectorul civil, atât de către persoanele fizice cât şi cele 
juridice, precum şi comercializarea AMAU pe piaţa internă:

n ‘Legea cu privire la arme’ (Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994)�� cu amendamentele ulterioare. Această lege 
stabileşte fundamentul şi cadrul general pentru controlul asupra producerii, vânzării, achiziţionării, posesiei, 
utilizării, importului şi exportului armamentului şi muniţiilor în sectorul civil. 

n Hotărârea Guvernului nr. 44 (18 ianuarie 1995) 1995 ‘Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 110 din 
18.05.1994’ stabileşte regulile de comercializare, achiziţionare, păstrare, portare, uzul şi transportare a 
armelor individuale şi a muniţiilor aferente, precum şi mecanismele de implementare ale ‘Legii cu privire la 
arme’. Aceiaşi Hotărâre de Guvern conţine prevederi cu privire la introducerea Cadastrului de Stat al Armelor 
şi Registrului de Stat al Armelor.

n Hotărârea Guvernului nr. 1173 (19 decembrie 1997) ‘Cu privire la raportarea unor modele de arme la armele 
individuale’ stabileşte lista modelelor de arme individuale şi muniţii aferente care se includ în Cadastrul de 
Stat al armelor��.

n Hotărârea Guvernului nr. 126 (15 februarie 2000) cu privire la ‘Cu privire la aprobarea Listei tipurilor de 
arme şi muniţiile aferente, pasibile de vânzare persoanelor fizice şi juridice’,�� prevede care sunt armele care 
pot fi comercializate persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul Moldovei.

n Hotărârea Guvernului nr. 465 (16 mai 2000) cu privire la ‘Aprobarea Regulamentului Comisiei republicane 
pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor personale’.

n Hotărârea Guvernului nr. 1635 (18 Decembrie 2002) cu privire la ‘Regulamentul de înregistrare’.

n Hotărârea nr. 647 STM (4 noiembrie 1999) a Departamentului standarde, metrologie şi supraveghere 
tehnică cu privire la ‘Organizarea şi efectuarea examinării tehnice a armelor personale’.

n ‘Legea cu privire la activitatea particulară de detectiv şi de pază’ (Legea nr. 283-XV, din 04 iulie 2003).��

Deşi Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Moldova a modificat ‘Legea cu privire la arme din 1994, ratificarea 
căreia se aşteaptă în 2005,�0 procesul de adoptare a noului proiect s-a stopat. Echipa de Cercetare nu a fost 
capabilă să determine cauzele care au dus la amânarea adoptării legii modificate. 

�� Monitorul Oficial at R. Moldova, Nr. 4 din 08 septembrie 1994. 
��  Monitorul Oficial al R. Moldova, Nr. 9 din 05 februarie 1998.
��  Monitorul Oficial at R. Moldova, Nr. 19-20/ din 24 februarie 2000. 
��  Monitorul Oficial al R. Moldova, Nr. 200-203 din 19 septembrie 2003.
�0  South Eastern Europe SALW Monitor 2005, SEESAC, Belgrad, 2005, p. 110.
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Suplimentar, fiecare agenţie de stat care achiziţionează, deţine şi utilizează AMAU (Ministerul Apărării (Map), 
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Grăniceri (SG) şi Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) etc.) 
dispun de regulamente şi standarde interne proprii. 

6.1.2 Cadrul normativ şi regulatoriu de control al transferului de AMAU

Următoarele legi reglementează importul şi exportul armelor de uz civil, echipamentului şi armamentului militar 
şi al altui echipament tehnic militar:

n ‘Legea cu privire la arme’ (110-XII din 18 mai 1994)�� cu amendamentele ulterioare, care descrie sistemul 
de control al importului armelor pentru utilizare în sectorul civil

n ‘Legea cu privire la controlul asupra exportului, re-exportului, importului şi tranzitul de mărfuri strategice’ (nr 
1163-XIV din 26 iulie 2000), care descrie sistemul de control al transferului de bunuri strategice.

n ‘Legea cu privire la licenţierea unor genuri de activitate’ (nr. 451-XV din 30 iulie 2001), care reglementează 
activităţile supuse licenţierii.

n Hotărârea Guvernului nr 606 ‘Cu privire la Sistemul Naţional de export, re-export, import şi tranzit a mărfurilor 
strategice în R. Moldova’ (15 mai 2002), care a implementat legea nr. 1163-XIV şi introduce 3 acte de 
suport:  

 ‘Regulamentul Comisiei Interdepartamentale de control asupra exportului, re-exportului, importului şi 
tranzitului mărfurilor strategice’ (Anexa 1), care determină atât rolul comisiei cât şi  mecanismul de 
luare a deciziilor. 

 ‘Regulamentul cu privire la regimul de control asupra exportului, re-exportului, importului şi tranzitul 
de mărfuri strategice’ (Anexa 2), care detailează regulile şi principiile ce reglementează procesul de 
licenţiere. 

 ‘Nomenclatorul mărfurilor strategice supuse controlului’ (Anexa 3) 

Moldova, de asemenea, este parte la un şir de tratate internaţionale care prevăd diferite instrumente de control 
a AMAU (a se vedea Secţiunea 6.1.7.3).

Legile, regulamentele şi procedurile interne ale Republicii Moldova care se referă la posesia, utilizarea, 
comercializarea şi transferul de AMAU sunt publicate în ‘Monitorul Oficial al Republicii Moldova’. Codul Penal al 
Republicii Moldova (Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002) prevede pedepse penale pentru fabricare, posesia, 
comercializarea şi stocarea ilegală a armelor.82 Deşi se aştepta ca pedepsele pentru crimele cauzate de arme 
stipulate în Codul Penal să fie revăzute în 2005��, o re-examinare a acestora, deocamdată, nu a avut loc.

6.1.3 Controlul armelor aflate în posesia persoanelor fizice

‘Legea cu privire la arme’, Hotărârea Guvernului nr. 126 ‘Cu privire la aprobarea Listei tipurilor de arme şi muniţiile 
aferente, pasibile de vânzare persoanelor fizice şi juridice’, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 44 care stabileşte 
regulile ce ţin de comercializarea, achiziţionarea, păstrarea, portul, utilizarea şi transportarea armelor personale 
şi muniţiilor aferente reglementează modul de producere, achiziţionare, păstrare, transportare şi utilizare a 
armelor. Legea cu privire la arme defineşte competenţele şi responsabilităţile diferitor instituţii de stat implicate 
în controlul comercializării interne şi posesiei de AMAU. Această lege prevede un sistem din două nivele de 
licenţiere, prin care fiecare persoană care doreşte să posede (legal) o armă trebuie mai întâi să depună cererea 
pentru a obţine o autorizaţie pentru a achiziţiona o armă, şi după achiziţionarea ei să depună cerere pentru un 
permis de trei ani pentru a putea deţine şi purta arma. La expirarea fiecărui permis de trei ani, deţinătorul armei 
autorizate trebuie să-şi reînnoiască permisul. Legea de asemenea prevede menţinerea Cadastrului de Stat al 

��  Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 4 dîn 8 septembrie 1994.
82  Articolul 290 al Codului Penal al Republicii Moldova prevede de la 2 la 5 ani de privaţiune de libertate pentru posedarea, purtarea, 
fabricarea, stocarea, repararea şi comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor. Dacă infracţiunea este comisă în mod repetat, termenul de 
privaţiune de libertate este de la 5 la 10 ani.
��  Europa de Sud-Est: Monitorul AMAU ; 2005, SEESAC, Belgrad, 2005.
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armelor, care stabileşte toate armele care pot fi achiziţionate şi deţinute în Moldova, precum şi a unui Registru 
de Stat al armelor, ţinut de către Ministerul Afacerilor Interne, care include informaţia cu privire la toate armele 
ne-militare din ţară, inclusiv cele deţinute de persoane juridice. 

6.1.3.1 Licenţe de armament

Pe teritoriul Republicii Moldova există două sisteme de licenţiere  – unul pentru arme cu ţeava ghintuită şi altul 
pentru arme cu ţeava lisă: 

n Autorizările şi permisele pentru armele cu ţeava ghintuită (de vânătoare, de panoplie, pistoale şi revolvere) 
sunt eliberate de către Departamentul Ordine Publică (DOP) al MAI la Chişinău.

n Armele cu ţeava lisă, precum şi pistoalele (revolverele) cu gaz compresat pot fi achiziţionate şi purtate cu 
autorizaţia şi permisul eliberat de comisariatul local de poliţie.

Registrele ambelor tipuri de arme sunt ţinute de DOP din Chişinău şi de comisariatele locale de poliţie. Numai 
cetăţenii Republicii Moldova care au atins vârsta de 18 ani şi care au obţinut un permis emis de comisariatul 
local de poliţie sau DOP pot poseda arme. Pentru a putea fi eligibil pentru permis de portarmă, solicitantul 
trebuie să: aibă o stare a sănătăţii care ar permite să posede arme; deţină un cazier juridic; să nu sufere de 
alcoolism sau narcomanie; să nu fi comis crime grave cu utilizarea armei, substanţelor explozive sau toxice; să 
nu fi fost condamnată la pedepse cu privaţiune de libertate sau eliberată condiţionat; să nu fi fost pedepsită 
pentru braconaj sau pentru altă utilizare ilegală de arme şi, de asemenea, să fie sănătos mental şi să nu aibă 
precedent de abuz de violenţă în familie. 

Achiziţionarea unei arme de vânătoare nu presupune în mod automat obţinerea unui permis de vânătoare. 
Pentru aceasta proprietarii de arme trebuie să devină membri ai Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova 
(AVPM). Fără această calitate de membru, armele cu ţeava lisă pot fi păstrate doar acasă pentru autoapărare. 
Pentru a deveni membru al AVPM solicitantul trebuie să corespundă unui set de criterii, precum şi să treacă 
cursuri de posedare şi utilizare a armei. În acest mod, calitatea de membru al AVPM reprezintă un pas adiţional 
de reglementare pentru cei care doresc să dispună de arme pentru vânătoare legală. 

O subcategorie importantă de posesori de arme este acea a personalului militar, care include persoane cu funcţii 
de conducere din cadrul organelor de drept, SIS şi Serviciul Pază de Stat (SPS) cu cel puţin 20 de ani de vechime 
în serviciu; precum şi unele persoane din organele procuraturii cu cel puţin 20 ani de vechime în serviciu. 
În conformitate cu articolul 23 din Legea cu privire la arme, aceste persoane beneficiază de dreptul de a-şi 
păstra armele de serviciu după pensionare, cu condiţia că dispun de acordul superiorilor lor. În astfel de cazuri, 
persoanele în cauză trebuie să urmeze acelaşi proces de licenţiere ca şi celelalte persoane fizice ce posedă 
arme, cu excepţia procurării. Nu este foarte clar cine este inclus în lista personalului militar sau a persoanelor cu 
funcţii de conducere şi dacă aceste persoane îşi păstrează armele militare (interzise publicului larg) sau obţin 
arme non-militare/de serviciu după pensionare. Oficialii Guvernului Moldovei din autorităţile relevante au căzut 
de acord că această deficienţă trebuie reparată.�� 

6.1.3.2 tipurile de arme de foc legale

Cetăţenii Moldovei pot utiliza doar armele individuale şi muniţiile aferente care au fost înregistrate în Cadastrul 
de Stat al Armelor. Achiziţionarea sau utilizarea ‘armelor militare’ sau ‘arme de serviciu’ este interzisă. De fapt, 
aceasta înseamnă că persoanele fizice şi persoanele juridice nu dispun de dreptul de a avea arme automate 
cu ţeava ghintuită, (armele automate cu ţeava lisă sunt permise) sau arme cu un calibru mai mare de 9 mm.�� 
Definirea ‘armelor militare’ sau a ‘armelor de serviciu’ este, totuşi, dificilă şi nu este clar care sunt armele permise 
pentru posesie persoanelor fizice. Spre exemplu, ‘armele de serviciu’ includ o serie de pistoale şi revolvere care 
de fapt sunt în dotarea structurilor de forţă ale Moldovei, şi care ar trebui, după textul legii, să fie interzise pentru 
persoanele fizice şi juridice. Totuşi, Articolul 8 al Legii cu privire la arme permite persoanelor fizice să posede 

��  Comentarii la ‘Masa rotundă inter-ministerială pentru a trece în revistă primele cercetări ale studiului naţional cu privire la AMAU dîn 
Republic Moldova, 15 decembrie 2005, Chişinău’.
��  Date oficiale prezentate de MAI echipei de cercetare. Persoanele fizice de asemenea nu pot utiliza muniţii militare în timpul vînatului sau 
sportului, precum şi posesia amortizoarelor de zgomot sau altor arme ce nu produc zgomot. Armele pneumatice, de electrocutare sau cu aer 
pot fi procurate şi deţiunte fără licenţă sau permis. 
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‘arme de vânătoare’, ‘de autoapărare’, ‘arme de colecţie şi de decoraţie’, precum şi ‘revolvere şi pistoale’. Ultima 
categorie de pistoale şi revolvere nu este inclusă nici în cele 6 categorii din Legea cu privire la arme, nici nu este 
expusă în ‘Lista modelelor de arme individuale şi muniţii aferente care se includ în Cadastrul de Stat al Armelor’ 
(Hotărârea Guvernului nr. 1173), care prevede toate categoriile şi armele care se includ în acea categorie. Este 
deci neclar care ‘pistoale şi revolvere’ pot sau nu pot fi procurate şi purtate de persoanele fizice.

De asemenea, unele arme, cum ar fi de exemplu pistoalele Glock, sunt cu siguranţă în vânzare în unul din cele 4 
magazine de armament, deşi ele sunt incluse în lista de ‘arme de serviciu’, interzise pentru posesie privată. Deşi 
raportul prezentat de Moldova la Departamentul Naţiunilor Unite pentru Dezarmare (DNUD) în cadrul Planului 
de Acţiuni al Naţiunilor Unite (PdA), prevede că la Legea cu privire la arme au fost propuse amendamente care 
stipulează includerea a numai două categorii de arme – pentru autoapărare, care pot fi în posesia cetăţenilor, şi 
arme militare, care pot fi numai în posesia structurilor de forţă ale statului�� – nu există nici o dovadă că aceste 
modificări în legislaţie au avut loc. Se pare, deci că armele care pot fi în posesia persoanelor fizice nu sunt la 
moment bine definite în legislaţie şi, respectiv, unele decizii ale DOP de licenţiere pentru anumite categorii de 
arme pot fi subiective şi arbitrare, decât bazate pe o legislaţie adecvată. Analiza noţiunii de “arme militare” este 
prezentată mai jos (secţiunea 6.1.3.7). 

6.1.3.3 Procesul de eliberare a unei licenţe

DOP din cadrul MAI şi autorităţile locale ale poliţiei sunt responsabile de 
eliberarea autorizaţiilor şi permiselor pentru procurare şi portarmă. Orice 
persoană fizică, care doreşte să cumpere o armă cu ţeava lisă trebuie să depună 
cererea respectivă la comisariatul de poliţie din regiune. Cererea pentru arme cu 
ţeava ghintuită trebuie depusă la DOP. În ambele cazuri cererile sunt depuse de 
solicitant personal şi, potrivit MAI, trebuie să includă:

n Un formular de cerere completat;

n Un certificat medical eliberat de Comisia de Psihiatrie şi Narcologie, un organ 
specializat care determină capacitatea indivizilor de a poseda o armă;

n Actul de identitate;

n Bonul de plată care confirmă achitarea taxei de stat;

n Certificatul de absolvire a cursurilor de utilizare a armei;

n Un raport din partea oficiului local de poliţie despre comportamentul solicitantului şi a familiei lui;

n O descriere unde şi cum va fi păstrată arma.

Pe de altă parte, articolul 22 al Hotărârii Guvernului nr. 44 (18 ianuarie 1995) prevede că numai actele de 
identitate şi certificatul medical sunt necesare pentru a depune cererea de deţinere şi portarmă. Poate fi că 
cerinţele obligatorii, deşi absente în legislaţia naţională, au devenit o practică, sau sunt prevăzute în regulamentele 
interne ale MAI.

Atât DOP cât şi comisariatele de poliţie urmează să ia o decizie în termen de două luni de a elibera sau a 
refuza eliberarea autorizaţiei (‘Legea cu privire la arme’, articolul 26). În această perioadă MAI/ comisariatele 
de poliţie sunt obligaţi să verifice dacă solicitantul corespunde tuturor criteriilor pentru a deţine o armă. Echipa 
de cercetare nu a primit nici un fel de informaţie cum are loc această verificare, sau dacă verificările sunt 
mai minuţioase pentru solicitanţii de autorizaţii pentru arme cu ţeava ghintuită. Legislaţia Moldovei nu solicită 
vreo justificare din partea solicitantului pentru achiziţionarea armei cu ţeava ghintuită pentru autoapărare, deci 
rămâne neclar în baza căror criterii astfel de solicitări sunt evaluate.

��  ‘Raportul pentru anul 2005 prezentat de Republica Moldova cu privire la implementarea Planului de Acţiuni pentru prevenirea, combaterea 
şi eradicarea traficului illicit de AMAU sub toate formele’, http://disarmament2.un.org/cab/nationalreports/2005/Moldova.pdf, accesat la 
5 decembrie 2005.

Bază de date a MAI de gloanţe şi 
ţeve de arme 
(Sursă: MAI)
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Organograma A: Licenţierea Armelor pentru persoane 

A.   Armă cu ţeava lisă B. Arme ghintuite

Comisariatele de Poliţie 
Solicitantul prezintă documentele .
CP eliberează/refuză autorizaţia  
portarmă timp de 2 luni. 

DPOP
Solicitantul prezintă documentele. 
DOP eliberează/ refuză autorizaţia 
portarmă timp de 2 luni.

Comisariatul de Poliţie
Posesorul armei prezintă arma la CP în 
primele 3 zile.
Informează DOP timp de 24 ore.
Eliberează permis pe 3 ani.

DoPO
Posesorul armei prezintă arma la 
DOP tim de 3 zile.
Eliberează permis pe 3 ani.
Informează DOP timp de 24 ore.

Poliţia inspectează standardele de 
păstrare şi utilizare a armei în fiecare 6 luni. 
Departamentul pentru Omologarea 
Armelor şi Muniţiilor inspectează 
standardele tehnice pe bază voluntară iregulată.
Comisariatul de Poliţie relicenţiază
 armele la fiecare 3 ani. 

1.   Cerere de autorizare a achiziţionării

Departamentul de 
Criminologie Tehnică 

Armele ghintuite sunt testate 
la import înainte de a fi supuse 
vînzării în magazinele de arme.
Retestarea armelor după 
înregistrare (în fiecare 3 ani).

3.   Eliberarea licenţelor

4.   Inspecţie şi relicenţiere 

2.   Achiziţionare

Poliţia  inspectează standardele de stocare şi 
utilizare a armei în fiecare 3 luni 
Departamentul pentru Omologarea Armelor 
şi Muniţiilor inspectează standardele tehnice  
pe bază voluntară iregulată. 
Departamentul pentru Criminologie 
Tehnică retestează relicenţierea armelor. 

Magazinul de Arme
Solicitantul prezintă autorizare 
de la DOP/Comisariatul de Poliţie 
la una din cele 4 magazine de arme 
licenţiate a  MAI.
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Odată ce solicitantul, primind permisul de la MAI / poliţie, a achiziţionat o armă, el este obligat să revină la 
comisariatul local de poliţie sau la DOP în timp de 5 zile pentru a înregistra arma procurată şi de a obţine 
autorizaţie de deţinere şi porta armă (articolul 30). Comisariatele locale de poliţie sunt obligate să informeze 
DOP despre toate armele cu ţeava lisă achiziţionate în termen de 24 ore din momentul primirii cererii de a deţine 
şi purta o armă. DOP este din acel moment obligat prin lege să introducă informaţia despre toate armele cu 
ţeava lisă şi ţeava ghintuită în Registrul de stat al armelor (articolul 26). În continuare, toate oficiile de poliţie sunt 
obligate să ţină registrul tuturor armelor şi muniţiilor din sectorul lor. În urma înregistrării armei achiziţionate, 
proprietarul primeşte o autorizaţie de deţinere şi port armă pentru o perioadă de până la 3 ani, după care 
permisul urmează a fi reînnoit. 

6.1.3.4 Păstrarea armelor

În conformitate cu Legea cu privire la arme, armele şi muniţiile deţinute de persoane fizice trebuie păstrate într-un 
safeu metalic fixat de perete sau podea. Armele trebuie păstrate neîncărcate şi separat de muniţii. Proprietarul 
de arme este obligat să ia toate măsurile pentru ca arma să fie în condiţie bună şi să nu fie accesibilă altor 
persoane. După cum fiecare armă este înregistrată pe persoană, ea nu poate fi transmisă altora (inclusiv prieteni 
sau familie) pentru utilizare. Reparaţiile sau modificările armei pot fi efectuate numai în cele 3 ateliere cu licenţa 
MAI, cu permisul MAI.

6.1.3.5 folosirea armelor în scop de autoapărare

Deşi MAI a menţionat că orice persoană fizică, care doreşte să deţină o armă, trebuie să prezinte un certificat 
care confirmă absolvirea cu succes a unui curs de utilizare a armei, o astfel de prevedere nu a putut fi găsită în 
textul legii.  Este totuşi posibil ca această cerinţă să fi devenit o practică în cadrul comisariatelor de poliţie şi DOP.  
Din păcate, nici o informaţie cu privire la conţinutul cursurilor de utilizare a armei sau structura responsabilă de 
reglementarea lor n-a fost prezentată. În conformitate cu articolele 34-38 din Legea cu privire la arme, armele 
pot fi utilizate de persoanele fizice în următoarele cazuri:

n Pentru autoapărare şi pentru apărarea persoanelor contra atacurilor care constituie o ameninţare reală 
pentru viaţă sau sănătate;

n Pentru a preveni capturarea armelor de către alţii;

n Pentru a respinge un grup sau un atac armat asupra unor obiecte şi clădiri, aflate sub pază şi sunt în 
proprietatea persoanelor fizice şi / sau persoane juridice.

n Pentru respingerea tentativei de pătrundere forţată în locuinţe şi încăperi auxiliare, ce ar pune în pericol 
viaţa şi sănătatea persoanelor care se află în ele;

n Pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată ori care este surprinsă în flagrant delict de 
infracţiune gravă şi care încearcă să fugă de la locul crimei.

n Să declanşeze alarma sau să ceară ajutor; şi

n Să imobilizeze un animal care ameninţă viaţa / sănătatea unui individ.

Boxa 8: Achiziţionarea unei arme şi muniţiilor

Odată ce comisariatul de poliţie sau DOP (în dependenţă de faptul dacă solicitantul depune cerere pentru o armă cu ţeava ghintuită sau 
cu ţeava lisă) au efectuat verificările necesare, este eliberat un permis de achiziţionare în trei părţi. Prima parte al actului include datele 
personale ale solicitantului şi este păstrată în comisariatul de poliţie/DOP. Partea a doua este transmisă de solicitant magazinului de 
arme unde el achiziţionează arma. Partea a treia, cu datele despre arma achiziţionată în magazinul de arme, este apoi prezentată de 
solicitant la comisariatul de poliţie/DOP pentru inregistrare. Comisariatul de poliţie/DOP apoi eliberează cumpărătorului un permis de 
portarmă, detalizînd caracteristicile armei şi condiţiile de folosire. 
Muniţiile pot fi vândute numai proprietarilor de arme cu permisul de portarmă valabil şi numai în conformitate cu tipul de armă prevăzută 
în permis, deşi nu este vreo limită pentru muniţiile care pot fi procurate. Fiecare autorizaţie de achiziţie se referă la o singură armă şi nu 
există limite referitor la numărul de arme care pot fi vândute unui cumpărător (cu condiţia că acesta perzintă autorizaţiile de achiziţie 
respective). Magazinele de arme nu sunt obligate să verifice valabilitatea licenţei potenţialilor cumpărători, starea sănătăţii etc. Unicul 
document necesar pentru a achiziţiona o armă este o autorizaţie valabilă şi paşaportul (documentul de identitate). Este posibil de 
încheiat tot procesul de achiziţionare a unei arme în 10 minute din momentul intrării în magazinul de arme. Este important de menţionat 
că magazinele de arme nu sunt în drept să refuze vreun cumpărător care prezintă o autorizaţie valabilă pentru procurarea armei.
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Înainte de aplicarea armei în scop de autoapărare, posesorul armei este obligat să avertizeze persoana-ţintă 
şi să ofere suficient timp ca aceasta să răspundă, cu excepţia când astfel de întârziere ‘constituie un pericol 
evident pentru viaţa şi sănătatea posesorului’. Posesorul armei este de asemenea obligat să cauzeze, cât 
mai puţin posibil, daună ‘sănătăţii, onoarei, demnităţii şi proprietăţii’ persoanei-ţintă. Armele nu pot fi utilizate 
împotriva femeilor, copiilor şi bătrânilor. Legea cu privire la arme permite un spaţiu relativ mare de interpretare 
pentru momentul când indivizii pot utiliza armele. În special, noţiunea de atacuri care ‘constituie o ameninţare 
eminentă pentru viaţa şi sănătatea persoanei’ este vagă şi poate permite posesorilor de arme să le utilizeze 
contrar condiţiilor. Dat fiind faptul că nici un fel de cursuri de utilizare a armelor nu sunt prevăzute prin legi sau 
acte normative şi nici un fel de detalii nu au fost prezentate cu privire la curriculum-ul utilizat în timpul cursurilor 
de instruire, nu este clar care sunt circumstanţele în care posesorii de arme pot să le utilizeze pentru apărare. 

6.1.3.6 Verificări şi inspecţii

Moldova a dezvoltat un sistem complex de verificări atât a posesorilor de arme, în ceea ce priveşte respectarea 
legii referitor la posesia şi păstrarea armelor, cât şi pentru ca armele aflate în posesia persoanelor fizice şi 
juridice să corespundă unor standarde tehnice şi de siguranţă înalte. Armele cu ţeava ghintuită sunt testate prin 
trageri înainte de vânzare la ‘Departamentul Tehnico-Criminalistic’. Comisariatele locale de poliţie organizează 
inspecţii post-vânzare privind respectarea standardelor de păstrare şi utilizare atât pentru arme cu ţeava 
ghintuită cât şi pentru arme cu ţeava lisă, în timp ce Hotărârea Guvernului nr. 44 însărcinează Centrul Naţional 
pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor din cadrul Serviciului de Standardizare şi Metrologie cu inspectarea 
standardelor tehnice ale armelor.

Hotărârea Guvernului nr. 44 prevede că fiecare armă tu ţeava ghintuită trebuie să treacă un test de împuşcare la 
Departamentul Tehnico-Criminalistic la momentul importării şi înainte de a fi vândut de unul din cele 4 magazine 
de arme autorizate de MAI. Această verificare permite Departamentului să verifice standardele tehnice ale armei, 
cât şi să ducă evidenţa ‘urmelor’ fiecărei arme cu ţeava ghintuită. Această ‘urmă’ poate fi comparată cu datele 
medicilor legişti din viitoarele crime comise cu utilizarea armelor pentru a determina care este arma care a fost 
folosită într-o anumită crimă. Astfel de teste nu se fac cu armele cu ţeava lisă pentru că nu fiecare armă de acest 
fel lasă o ‘urmă’ unică.

Comisariatele de poliţie sunt obligate să verifice la fiecare şase luni dacă proprietarii de arme cu ţeava lisă din 
regiunea lor respectă condiţiile de deţinere şi păstrare, şi la fiecare 3 luni pentru proprietarii de arme cu ţeava 
ghintuită. Fiecare proprietar de armă este obligat în baza legii să prezinte arma sa pentru verificare la poliţie. În 
2004, poliţia a efectuat 82,486 verificări pentru armele de autoapărare, aflate în proprietate la 44,560 persoane, 
identificând 9,191 cazuri de încălcare a condiţiilor de deţinere a armei. Ca urmare, 3,627 arme au fost ridicate 
ca urmare a expirării termenului de înregistrare, 1,633 arme – pentru încălcarea regulilor de deţinere, achiziţie 
şi transportare şi 56 arme – pentru încălcarea reglementărilor cu privire la vânzare. Aceste verificări, se remarcă, 
au loc cu o regularitate mai mare în Chişinău şi în alte regiuni ‘periculoase’ (spre exemplu: poliţia organizează 
fiecare 3 luni ‘operaţiunea Arsenal’ – o verificare a tuturor deţinătorilor de arme din Chişinău).�� Deşi inspecţiile 
poliţiei au loc în conformitate cu Ordinul 226 al MAI, nu a fost prezentată nici o informaţie echipei de cercetare 
despre procedurile de verificare a condiţiilor de deţinere şi păstrare a armelor. Mai mulţi poliţişti intervievaţi, 
responsabili de efectuarea verificărilor au menţionat că capacitatea de a organiza astfel de verificări este mică 
şi odată cu mărirea numărului de arme va deveni tot mai greu pentru poliţie să-şi îndeplinească funcţiile sale de 
control al AMAU. 

Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor a început inspectarea armelor deţinute de civili în anul 
2004. Coordonatorul Naţional în domeniul AMAU din cadrul MAI consideră necesare astfel de verificări la scară 
naţională, după cum, estimativ 35-40% din armele legal deţinute, nu corespund standardelor tehnice (în special, 
datorită vechimii, unele dintre acestea fiind de pe timpurile celui de al Doilea Război Mondial). Şeful Adjunct al 
DOP consideră că aceasta constituie o ameninţare serioasă atât pentru proprietarii de arme, cât şi pentru cei 
din jurul lor. În procesul efectuării acestor testări Centrul Naţional cooperează atât cu AVPM cât şi cu MAI. În 
decursul anilor 2004-2005, Centrul a organizat inspecţii tehnice în 14 raioane ale ţării. 42.3% din armele testate 
de Centrul Naţional în această perioadă nu corespundeau cerinţelor de securitate:

�� Op cit, Raportul dîn partea Moldovei pe ONU PdA pentru 2004; Col. Mihai Cebotaru, Coordonatorul naţional pe probleme de AMAU şi Şef 
adjunct al DOP.



74

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

tiPUL De 
ArMă

totAL 
înreGiStrAte

totAL VerifiCAte
CoreSPUnD 
CerinţeLor 

teHniCe

nU CoreSPUnD 
CerinţeLor 

teHniCe

număr % număr % număr %

Ţeava ghintuită 1,260 633 50.2 576 91.0 57 9.0

Ţeava lisă 9,109 5,415 59.4 2,826 52.2 2,589 47.8

Gaz 815 273 33.5 247 90.0 26 10.0

TOTAL 11,184 6,321 56.5 3,649 57.7 2,672 42.3

Tabelul 26: Date despre armele de foc verificate de Centrul Naţional, 2004 - 2005
(Sursa: Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor)

MAI declară că la moment depune eforturi pentru a retrage din circuit armele care uzate, artizanale, inferioare 
standardelor sau modificate ilegal, care nu corespund cerinţelor şi standardelor naţionale. Raportul pentru 
anul 2005 la DNUAD în cadrul PdA prevede că 753 arme au fost retrase din circulaţie ca urmare a inspecţiilor 
efectuate de Central Naţional.�� Acest număr este, totuşi, mult mai mic decât numărul total al armelor identificate 
că nu corespund standardelor. Cu atât mai mult, proprietarul de armă nu este obligat prin lege să-şi prezinte 
arma pentru verificare la Centrul Naţional (numai 56.5% din armele din raioanele vizitate de reprezentanţii 
Centrului Naţional au fost prezentate spre verificare de proprietari). În plus, chiar dacă arma va fi găsită sub 
standardele cerute de Centrul Naţional, proprietarul nu este obligat să predea arma la poliţie sau să o transmită 
la reparaţie. 

6.1.3.7 Puncte slabe în sistemul de control al armelor de foc în posesia civililor

Deşi mulţi din cei intervievaţi consideră că sistemul de control intern al AMAU în Moldova în domeniul 
comercializării, licenţierii şi utilizării armelor de către indivizi este destul de avansat, o listă de puncte slabe pot 
fi identificate. 

Mai mulţi intervievaţi au menţionat că există lipsă de claritate în ceea ce priveşte noţiunea de armă militară, (şi 
deci una care nu poate fi legal deţinută de persoane fizice civile sau de persoane juridice) versus noţiunea de 
armă civilă. MAI nu consideră că există vreo problemă de definire, spunând că atât timp cât o armă este inclusă 
în Cadastrul de stat al armelor, ea poate fi procurată. Însă, după cum a fost menţionat mai sus, nu întotdeauna 
este clar care din armele incluse în Cadastrul de Stat al Armelor pot fi procurate şi deţinute de indivizi. Această 
confuzie poate determina poliţia să ia decizii arbitrare asupra armelor care pot sau nu pot fi înregistrate. Spre 
exemplu, un număr de carabine SKS (Samozariadnaya Vintovka Simonova, carabine cu sistem automat de 
încărcare) au fost găsite înregistrate de poliţia din Găgăuz Yeri.�� În conformitate cu Legea cu privire la arme 
(articolul 16), Guvernului îi revine rolul în îmbunătăţirea definirii noţiunii de arme militare, deoarece el este 
responsabil pentru stabilirea listei de muniţii şi tipuri de arme care pot fi vândute persoanelor fizice şi juridice. 
Acestă problemă de definire poate fi soluţionată prin adoptarea Directivei Consiliului European nr. 91/477/CEE 
(18 iunie 1991) asupra controlului achiziţiei şi posesie de arme�0 de Parlamentul Moldovei. Această directivă 
stabileşte categoriile de arme care: sunt interzise pentru achiziţie şi posesie (Categoria A), sunt permise în 
prezenţa autorizaţiei (Categoria B), sunt permise după ce au fost declarate (Categoria C) şi altele (Categoria D). 
O altă recomandare ar fi ca Legea cu privire la arme să stipuleze care sunt modelele de arme care pot sau nu 
pot fi utilizate de civili.

După cum a fost menţionat anterior, posesorii de arme nu sunt obligaţi să predea armele lor poliţiei dacă Centrul 
Naţional identifică că armele lor sunt sub nivelul standardelor prescrise. Acest fapt i-a frustrat pe poliţiştii 
intervievaţi, dat fiind faptul că armele sunt proprietate privată şi nu pot fi ridicate, cu excepţia cazului când a fost 
încălcată legea. Centrul Naţional a sugerat adaptarea legislaţiei existente pentru a obliga proprietarii de arme 
sub nivelul standardelor prescrise să ia una din următoarele măsuri:

�� Op cit, Moldova UN PoA Report for 2004
��  Gheorghe Molla, Vice Bashkan, UTA Găgăuzia Bashkanat.
�0  http://europa.eu.înt/eurex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:EN:HTML, accesat la 15 noiembrie 2005. Directiva de 
asemenea stabileşte standardele europene pentru permise. 
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n Să legalizeze arma prin reparaţie;

n Re-înregistrarea armei drept armă de colecţie – aceasta ar presupune modificarea licenţei existente cu una 
pentru colecţionar de arme (care va fi inclusă în paşaportul său);

n Să predea arma la poliţie; sau

n Să predea arma pentru distrugere.

De asemenea, este cunoscut că nu întotdeauna pedeapsa pentru încălcarea regulilor şi condiţiilor de posesie a 
armei este aplicată în conformitate cu prevederile Codului Penal. Dacă acesta este cazul, aceasta ar prezenta 
încă un motiv pentru civili care posedă arme sau procură arme să nu respecte prevederile legii cu privire la 
arme. De asemenea a fost sugerat de unii intervievaţi că pedeapsa pentru posesia sau utilizarea ilegală de armă 
este necesară o pedeapsă mai aspră, în special după expirarea perioadelor de amnistie pentru armele deţinute 
ilegal.

Legea, de asemenea, oferă spaţiu larg pentru interpretarea regulilor de utilizare a armelor pentru autoapărare 
şi nu este clar care cursuri sunt la dispoziţia posesorilor şi care cursuri sunt obligatorii pentru posesorii de arme. 
Condiţiile de utilizare a armelor pot fi prevăzute mai clar şi cursurile obligatorii pot fi prevăzute în legislaţie.

La momentul actual nu există vreo bază de date electronică pentru a înregistra şi categorisi toate armele din 
ţară şi a le introduce în Registrul de stat al armelor. O astfel de bază de date ar permite accesul instantaneu 
la informaţie despre armele deţinute precum şi distribuţia lor în Moldova, care ar putea fi accesate de subiecţii 
responsabili. 

Centrul Naţional de asemenea a depistat în legislaţia existentă o listă de puncte slabe din punct de vedere 
tehnic. Printre ele este faptul că legislaţia existentă nu conţine prevederi cu privire la tipuri noi de arme non-
letale, şi la momentul actual nu prevede ce se întâmplă cu muniţiile confiscate împreună cu armele respective. 

Mai multe elemente ale sistemului de reglementare actual, deşi sunt implementate în practică, încă nu sunt 
incluse în legislaţie. Aceasta include prezentarea certificatului de mânuire a armei şi informaţii despre condiţiile 
de păstrare a armei pentru obţinerea cererii de achiziţionare.

Este foarte probabil că la momentul actual sistemul de licenţiere este mult prea complex şi reprezintă o povară 
financiară pentru majoritatea cetăţenilor de rând. Câţiva intervievaţi consideră că sistemul de licenţiere este prea 
‘sofisticat’ şi că costul înregistrării şi re-înregistrării armelor este prea mare şi poate fi redus.�� Poziţii similare pot 
fi găsite şi la respondenţii SD care în majoritate cunosc sistemul de licenţiere, îl consideră eficient, totuşi cred 
că este prea complex şi prea costisitor (vezi Secţiunea 5.5.4). Această povară dublă ar putea duce la creşterea 
numărului de arme procurate în mod ilegal. Totuşi, sondajele petrecute au demonstrat că, în timp ce o mare 
parte a proprietarilor de arme sunt împotriva unor sisteme de reglementare detaliate, care măresc preţul pentru 
posesia unei arme, aceasta totuşi nu neapărat înseamnă că ei nu pot să-şi permită să supună arma autorizării92 
sau că aceasta devîne imposibil. O cercetare mai aprofundată este necesară pentru a identifica sectoare din 
sistemul actual de licenţiere care pot fi simplificate sau unde costul poate fi redus.

SD de asemenea indică că sistemul de licenţiere nu este pe larg înţeles de populaţia de rând. Spre exemplu, 
la întrebarea, ‘Consideraţi eficientă procedura de înregistrare şi licenţiere a posesiei armelor?’ 32.9% din toţi 
respondenţii au ales varianta de răspuns ‘Nu sunt cunoscut cu această procedură’. Numărul total al celora care 
au ales ‘nu ştiu’ sau nu au răspuns nici într-un fel a fost de 47.5% – aproape jumătate din toţi respondenţii. 
Poate, deci, fi argumentat că între 32.9 şi 47.5% din moldoveni nu cunosc legislaţia cu privire la posesia şi 
utilizarea armelor. În timp ce aceasta nu constituie o problemă pentru cei, care nu au şi nu intenţionează să 
procure o armă, este problematic dacă cei 32,9% sunt şi persoane, care la moment deţin o armă neînregistrată 
sau planifică să procure una.

Anumite aspecte ale procedurii de procurare a unei arme pot fi prea liberale. Spre exemplu, nu există nici o 
perioadă de aşteptare pentru a achiziţiona o armă, aşa cum este posibil de achiziţionat o armă timp de 10 minute 
din momentul întrării în magazinul de arme (vezi rezumatul 8 ‘Achiziţionarea unei arme şi muniţiilor’). Lipsa 

��  Alexandru Gavril, Locotenent de Poliţie, Secţia de Poliţie al satului Congazchik, UTA Găgăuzia; Nikolai Stioanov, Vice-preşedintele partidului 
politic ‘Edinaya Găgăuzia’; Gavriil Bargan, Preşedintele AVP UTA Găgăuzia. 
92  Respondenţii SD cu venituri mai mari au fost dispuşi să menţioneze că sistemul actual este prea costisitor.
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perioadei de aşteptare este un impediment pentru că nu permite verificarea validităţii solicitării cumpărătorului. 
Natura liberală a de achiziţie a unei arme este susţinută de SD. Respondenţii au considerat că mai mult control 
asupra eliberării permiselor ar ridica puţin nivelul de securitate (31.9% din respondenţi) sau va ridica substanţial 
nivelul de securitate (35.5% din respondenţi). Legea actuală este destul de liberală în ceea ce priveşte armele 
pentru autoapărare. În prezent, cei care aplică pentru arme de autoapărare nu sunt obligaţi să prezinte dovada 
ameninţării faţă de propria persoană sau faţă de proprietate. Dat fiind faptul că există o tendinţă în societatea 
din Moldova să deţină mai multe arme de autoapărare, ar fi justificată introducerea unei astfel de prevederi în 
legislaţia Republicii Moldova. Mai mult ca atât, unul dintre intervievaţi a comentat asupra limitării accesului la 
armele pentru autoapărare prin următoarele restricţii:��

n Ridicarea cenzului de vârstă până la 25 ani;

n Reguli mai stricte cu privire la deţinerea, posesia şi purtarea armei;

n Cursuri de utilizare înainte de procurare; şi

n Referinţe obligatorii din partea persoanelor din comunitate cu poziţii recunoscute.

6.1.4 Controlul armelor în posesia persoanelor juridice

În timp ce există un număr de motive pentru persoanele juridice – întreprinderi private şi companii – să dispună 
de arme (spre exemplu antrenament, servicii de sport şi vânătoare, tiruri), motivul principal pentru astfel de 
entităţi să posede arme este pentru a asigura protecţia lor proprie sau altor instituţii. Această secţiune va examina 
reglementările privind posesia şi utilizarea armelor de către persoanele juridice în mod general şi reglementările 
speciale care se aplică persoanelor juridice care oferă servicii de protecţie şi pază (pentru ei înşişi sau pentru 
piaţa de servicii private de securitate). Acesta este un subiect important pentru că condiţii suplimentare trebuie 
impuse pentru acele persoane juridice, angajaţii cărora pot utiliza arme pentru autoapărare şi protecţie.

Legea cu privire la arme reglementează achiziţia, păstrarea, transportarea şi utilizarea armelor de către 
persoanele juridice. ‘Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază’ (Legea nr. 283-XV, din 04 
iulie 2003)�� reglementează licenţierea şi activitatea ‘Companiilor Private de Detectiv şi de Pază’ (CPDP)�� şi a 

��  Afanasii Baurciulu, Judecător, Judecătoria raionluui Comrat.
�� Monitorul Oficial nr. 200-203, 19 septembrie 2003.
��  Guvernul Republicii Moldova preferă noţiunea de ‘Companii private de detective şi de pază’ pentru companiile care prestează servicii 
de securitate, deoarece consideră că nu noţiunea de ‘securitate’ nu poate fi aplicabilă sectorului privat în ţară. ‘SALW and Private Security 
Companies în South Eastern Europe: A Cause or Effect of Însecurity’ 2005, SEESAC: Belgrad. Acest raport se va referi la CPDPP-uri ca la 
‘companii private de securitate’ (‘CPDPP’). 

Boxa 9. Iniţiativele planificate de cãtre MAI pentru a întãri controlul intern asupra AMAU 

În prezent MAI consideră necesar de a îmbunătăţi sistemul existent intern de control asupra AMAU atât în ceea ce priveşte persoanele 
fizice, cât şi persoanele juridice, prin: 
ü înăsprirea cerinţelor pentru obţinerea autorizărilor de arme
ü înăsprirea sanţiunilor pentru încălcarea legilor cu privire la arme
ü simplificarea procedurilor pentru ridicarea armelor, permiselor de portarmă şi autorizărilor de arme 

În acest scop MAI elaborează:
ü un nou proiect de lege ‘Cu privire la arme’ în conformitate cu Convenþia Europeană privind controlul procurării şi posesiei 

armelor de către persoane fizice (Strasburg, 28 iunie 1978)
ü o nouă hotărăre a guvernului privind măsuri suplimentare de control a circulaţiei armelor deţinute ilegal prin lansarea unei 

campanii de şase luni de predare benevolă a armelor
ü o nouă hotărăre a guvernului privind ridicarea armelor uzate, deteriorate sau modificate ilegal.

Convenţia Europeană din 1978 prevede alte definiţii şi clasificare a ‘armelor’ decât cele folosite în Legea ‘Cu privire la armele individuale’. 
Actualizarea legii ‘Cu privire la armele individuale’ va implica redefinirea respectivă a ‘armelor’ atât în Lege cât şi în Registrul de Stat 
al Armelor. Implicările legislative ale Moldovei după adoptarea Convenţiei Europene sunt totuşi neclare dat fiind adoptarea Directivei 
Consiliului nr. 91/477/ECC din 18 iunie 1991 ‘Cu privire la controlul achiziţionării şi posesiei armelor’. Această Directivă stabileşte şi 
armonizează controlul armelor individuale în cadrul UE. O revizuire a implicaţiilor Convenţiei de către un expert juridic ar fi necesară.
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angajaţilor lor şi include reglementări adiţionale cu privire la tipurile de arme şi echipament special pe care CPDP 
le pot utiliza, precum şi regulile pentru achiziţia, utilizarea şi păstrarea armelor de către CPDP.

6.1.4.1 reglementări cu privire la piaţa de servicii private de pază

În conformitate cu Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, pentru a oferi servicii private 
de pază, potenţialele companii trebuie, înainte de toate, să obţină o licenţă de operare, eliberată în comun 
de Camera de Licenţiere şi de MAI, în timp ce fiecare angajat al CPDP trebuie să se înregistreze individual la 
Camera de Licenţiere. Licenţele pentru companii trebuie reînnoite odată la cinci ani. Licenţe puţin diferite se 
aplică pentru cei care oferă doar servicii de detectiv şi cei care oferă servicii de pază de corp. Persoanele juridice 
şi fizice străine sunt excluse de pe piaţa de servicii private de pază a Moldovei, odată ce atât proprietarii CPDP-
urilor precum şi angajaţii trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova. 

CPDP-urile nu au dreptul să presteze servicii de securitate instituţiilor guvernamentale, băncilor sau companiilor 
care sunt în mărime mai mare de 50% proprietatea statului. Serviciile de securitate la aceste instituţii şi companii 
sunt asigurate de către personalul intern sau de Departamentul Pază de Stat (DPS) din cadrul MAI, care de 
asemenea poate concura cu CPDP-urile pentru a presta servicii de pază şi servicii de securitate tehnică (spre 
exemplu: instalarea şi menţinerea sistemelor de securitate şi alarme de incendiu) pentru alte categorii de clienţi.�� 
DPS este de asemenea principala unitate responsabilă pentru reglementarea CPDP-urilor şi dispune de dreptul 
de a opri sau suspenda activitatea CPDP-urilor în cazul încălcării legii de companii şi / sau de angajaţii lor.

Companiile private, băncile şi instituţiile care nu pot legal beneficia de serviciile de securitate ale CPDP-urilor, pot 
crea şi menţine departamentele lor interne de securitate. O excepţie există totuşi pentru companiile străine, care 
nu pot legal forma departamente interne de securitate. Nici o informaţie nu a fost oferită echipei de cercetare 
despre licenţierea Unităţilor Interne de Securitate (DIS), care este prevăzută mai degrabă de un regulament 
intern al MAI, decât de ‘Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază’. MAI a făcut un comentariu 
în a îmbunătăţi regulamentul pentru DIS în legislaţia naţională şi a elabora conţinutul prezentului regulament 
intern.��

6.1.4.2 Licenţierea armelor

În timp ce ‘Legea cu privire la arme’ menţionează acele arme care pot fi în posesia persoanelor juridice, Legea 
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază oferă mai detaliat tipurile de arme şi echipamentul pe care 
CPDP-urile pe pot folosi, precum şi reguli cu privire la achiziţie, utilizare şi stocare a armelor de către CPDP-uri. 
Acestea nu pot deţine acelaşi echipament de securitate ca şi poliţia MAI şi li se permite se aibă şi să poarte arme 
cu ţeava lisă. Aceasta înseamnă că ei nu pot folosi AK-47 (deşi poartă arme care la exterior nu pot fi deosebite 
de AK-47), Makarov, Taiga, Baikal, Viper şi pistoale TT. 

În timp ce ‘Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază’ de asemenea prevede că gardienii privaţi 
de securitate nu dispun de dreptul de a fi înarmaţi pe străzi şi trebuie să fie dotaţi cu arme ale CPDP-urilor, 
detectivii privaţi pot dispune de armă, pe care ei le pot purta şi păstra acasă în conformitate cu ‘Legea cu privire 
la arme’. Aceste arme pot fi şi cu ţeava ghintuită. 

De asemenea trebuie de menţionat că angajaţii DPS pot şi de fapt poartă arme în stradă şi, de asemenea, pot 
utiliza arme militare în timp ce garantează securitatea băncilor. Nici o informaţie nu a devenit cunoscută despre 
tipul de arme care pot fi folosite de Unităţilor interne de securitate din cadrul băncilor. 

Nu toate CPDP-urile sunt autorizate să posede şi să folosească arme. După MAI, la moment 31 CPDP-uri dispun 
de dreptul de a angaja gardieni înarmaţi şi dispun de 445 arme. Aproximativ 490 DIS - uri deţin în jur de 4590 
arme. După cum s-a menţionat, detectivii privaţi de asemenea au dreptul să deţină permis de portarmă în 
conformitate cu Legea cu privire la arme. Numărul total al CPDP-urilor, DIS-urilor şi detectivilor privaţi care au 
dreptul să dispună de şi să folosească arme nu este clar. 
��  Regulamentul MAI nr. 3, ‘cu privire la serviciile cu plată’ (12 ianuarie 2000), Monitorul Oficial nr. 14 – 16 (10 februarie 2000). Pentru a 
listă completă de servicii prestate şi clienţi ai Departamentului Pază de Stat, vizitaţi http://www.guard.md/, accesat la 12 noiembrie 2005.
��  Comentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale AMAU în Moldova’, 15 decembrie 
2005, Chişinău.
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6.1.4.3 eliberarea unei licenţe

Procesul de eliberare a unei licenţe pentru CPDP-uri şi DIS-uri, precum şi pentru alte persoane juridice este 
prevăzut de Legea cu privire la arme. Procesul constă din două etape (asemănător cu cel pentru eliberarea 
armelor pentru cetăţeni), în conformitate cu care CPDP/ compania cu DIS trebuie mai întâi de toate să depună 
cerere pentru permis de achiziţionare a unei arme şi ulterior să depună cerere pentru a poseda şi utiliza aceste 
arme. Un permis pentru achiziţionarea unei arme pentru o persoană juridică indică tipul armei şi numărul de 
unităţi pe care persoana juridică doreşte să le procure (Articolul 7(3)). Pentru a obţine acestă licenţă, persoana 
juridică trebuie să dispună de licenţă pentru DIS sau CPDP din partea Camerei de Licenţiere, sau trebuie să fie 
implicată în activităţi sportive de masă. Persoana juridică este obligată să înregistreze arma achiziţionată la 
comisariatul local de poliţia în timp de 5 zile şi obţine un permis de 3 ani pentru a dispune de şi purta o armă. 
(Articolul 13). 

Nu s-a prezentat nici o informaţie detaliată cum are loc depunerea cererii (şi unde se depune) şi cum se iau 
deciziile de a elibera licenţă pentru persoane juridice. De asemenea, nu se cunoaşte dacă procedura este aceeaşi 
pentru CPDP-uri şi DIS-uri, sau dacă unităţile de securitate obţîn la fel licenţa ca şi tirurile, cluburile sportive 
(etc.). Licenţierea DIS-urilor are loc, din câte se pare, conform unui regulament intern al MAI nepublicat, şi nu 
Legii cu privire la activitatea particulară de detectiv şi de pază. Deşi aceasta constituie un impediment serios 
în asigurarea transparenţei, odată ce majoritatea armelor sunt în posesia DIS-urilor, MAI şi-a luat angajamentul 
să caute căi şi să îmbunătăţească regulamentul cu privire la DIS-uri şi să dezvolte conţinutul regulamentului 
actual.��

6.1.4.4 Păstrarea armelor

Armele în posesia persoanelor juridice trebuie păstrate în acelaşi fel ca şi cele eliberate cetăţenilor. Suplimentar, 
articolul 16 al Legii cu privire la arme prevede că fiecare persoană juridică este obligată să ducă un registru de 
eliberare şi primire a armelor, deoarece armele aflate în proprietatea persoanelor juridice pot fi date angajaţilor 
proporii doar pe perioada zilei de lucru.

6.1.4.5 Utlizarea armelor de către gardienii privaţi 

CPDP-urile au la dispoziţie personal înarmat pentru o varietate de 
servicii private de securitate. Spre exemplu, compania “Respect” 
utilizează personal înarmat ca: o forţă rapidă de răspuns la alarmele 
şi chemările parvenite din partea personalului neînarmat; ca gărzi 
de corp şi pentru a asigura securitatea transportării bunurilor de 
valoare.�� Conform celor menţionate de directorul companiei, 
personalul CPDP utilizează armele foarte rar. Într-adevăr, nimeni 
din cei intervievaţi pentru acest studiu nu consideră CPDP-urile 
să reprezinte o problemă în Moldova, cu excepţia unui întervievat 
care şi-a amîntit un încident când un angajat al unuei CPDP a 
utilizaz arme neadecvat. Cursurile de mînuire a armei sunt acum 
obligatorii pentru tot personalul CPDP-urilor, care se organizează 
de MAI la Academia de Poliţie în fiecare an, primii angajaţi a CPDP-urilor primînd certificate la 1 septembrie 
2005. În conformitate cu prevederile legii, aceste cursuri urmează să fie repetate odată la 3 ani. Condiţiile în 
care personalul CPDP-urilor şi DIS-urilor pot utiliza aceste arme sunt identice celor pentru cetăţeni şi deci suferă 
de aceleaşi neajunsuri. 

6.1.4.6 Cooperarea între Poliţie şi CPDP-uri 

Legea obligă angajaţii CPDP-urilor să informeze Poliţia despre infracţiuni şi să-i transporte pe cei reţinuţi la 
sectoarele de poliţie. Când un angajat al CPDP reţine pe cineva pentru comiterea unei infracţiuni şi apoi îl predă 
poliţiei, gardianul primeşte un certificat de la poliţie care confirmă că persoana reţinută nu a fost maltratată. 

��  Comentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale AMAU în Moldova’, 15 decembrie 
2005, Chişinău. 
��  Sergei Baschirtev, Vicedirector, Serviciul de Securitate şi Protecţie ‘Respect’
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Deşi nu este consacrată prin legislaţie, cooperarea dintre poliţie şi CPDP a devenit 
un lucru obişnuit. Spre exemplu, toate CPDP-urile care posedă automobile de 
patrulare sunt incluse în schema poliţiei în Chişinău (care repartizează poliţiştii 
pentru patrulă în oraş), aşa încât resursele sunt bine distribuite şi poliţia cu 
CPDP-urile nu acoperă aceleaşi sectoare.�00 În unele cazuri poliţia efectuează 
patrulare comună cu CPDP-urile. De asemenea, poliţia utilizează resursele CPDP-
urilor, cum ar fi mijloacele de transport, în baza unor înţelegeri bilaterale. Aşa 
după cum nu există un aranjament oficial de câte ori exact poliţia poate utiliza 
resursele CPDP-urilor într-o perioadă de timp determinată, această creează 
pentru CPDP-uri greutăţi de organizare şi planificare. Deşi CPDP-urile nu sunt 
obligate formal să ofere gratis pentru utilizare resursele lor la solicitarea poliţiei, 
companiile obişnuiesc să procedeze în asemenea mod pentru a evita conflicte cu 
poliţia care reglementează acest sector de servicii.

CPDP-urile au lucrat cu MAI şi la capitolul combaterii crimei organizate. Din 
punctul de vedere al legăturii între combaterea crimei organizate şi mişcarea 
ilicită de arme, această implicare a fost menţionată până şi în raportul Moldovei 
pentru anul 2005 către DNUAD pe implementarea PdA.�0� Deşi un reprezentat de 
CPDP a menţionat că între anii 1989 şi 2005 în cadrul companiei au decedat 19 
angajaţi în timp ce luptau contra crimei organizate, MAI insistă că CPDP-urile nu 
participă în mod direct în acest proces. 102

6.1.4.7 Verificarea şi inspectarea 

Persoanele juridice trebuie să treacă acelaşi proces de verificare şi inspectare 
a armelor ca şi cetăţenii: testarea armelor cu ţeava ghintuită înainte de 
achiziţionare; verificări post-achiziţionare de comisariatele de poliţie privind 
condiţiile de păstrare şi utilizare a armelor şi verificări de către Centrul Naţional 
de Omologare. Conform MAI comisariatele de poliţie efectuează verificări lunare 
privind condiţiile de păstrare şi utilizare a armelor în posesia persoanelor juridice. 
Nu a fost prezentată nici o informaţie cu privire la caracterul acestor verificări. 
Suplimentar, CPDP-urile sunt supuse reglementărilor DPS. 

6.1.4.8 Puncte slabe în sistemul de control al posesiei armelor de persoane juridice

Mai mulţi reprezentanţi ai sectorului de servicii private de securitate consideră că legea din 2003 atât a 
suprareglementat activitatea serviciilor private de securitate, creând condiţii mai puţin favorabile pentru CPDP-
uri să activeze legal pe piaţă, cât şi a oferit DPS un avantaj net în lupta pentru contracte, pentru că ultimul 
dispune şi de puterea regulatorie în acest sector de servicii. De asemenea, s-a menţionat de cei care activează 
pe piaţa de servicii private de securitate că ‘unele prevederi ale legii din 2003 contravin legislaţiei şi Constituţiei 
Republicii Moldova’.�0� Într-adevăr, există o posibilitate reală de conflict de interese între cele două roluri ale 
DPS, aşa după cum legea din 2003 prevede că CPDP-urile trebuie să se consulte cu DPS înainte să încheie 
un contract. Spre exemplu, un potenţial conflict de interese poate apărea în situaţia când DPS participă ca 
competitor pentru contractele de servicii de securitate tehnică. Toate sistemele de securitate instalate de CPDP-
uri trebuie inspectate de DPS. Procedura de inspectare poate dura până la o lună, iar dacă DPS instalează 
sistemele de securitate procesul durează în jur de două ore. Această diferenţă de timp îi face pe potenţialii clienţi 
să aleagă serviciile DPS în locul celor oferite de CPDP-uri. 

Consecinţele acestui sistem de reglementare, introdus de Legea din 2003, poate fi observat prin micşorarea 
numărului de CPDP-uri de la aproximativ 170 la 79 (dintre care 71 sunt companii de pază şi 8 companii de 

�00  Col. Mihai Cebotaru, Coordonator naţional pe probleme de AMAU şi Şef adjunct al DOP; Sergei Baschirtev, Vicedirector, Serviciul de 
Protecţie şi Securitate ‘Respect’.
�0� Op cit, Raportul Moldovei pe implementarea a PA ONU.
102  Ion Mizunsckii, Preşedinte, Asociaţia Serviciilor Nestatale de Detectivi; Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza 
primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 decembrie 2005, Chişinău. 
�0� Sergei Baschirtev, Vicedirector, Serviciul de Protecţie şi Securitate ‘Respect’.

Serviciul de Pază de Stat  

Serviciul de Pază de Stat (SPS) 
Unitatea de Protecţie Personală)

Centrul Naţional pentru Arme şi 
Grafică a Muniţiilor 



80

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

detectivi) în perioada dintre întrarea în vigoare a legii şi noiembrie 2005. Cele 100 de companii care nu mai 
operează au fost închise pentru că nu corespundeau cerinţelor legii din 2003. Vicedirectorul companiei Respect 
a sugerat echipei de cercetare că aceste companii operează în continuare şi că doar au fost forţate să treacă 
în ilegalitate de noile reglementări, majoritatea din ele fiind DIS-uri. Aceasta ar putea prezenta anumite riscuri, 
deoarece activitatea acestor CPDP-uri trecute în “ilegalitate” nu sunt monitorizate de MAI. Astfel, se argumentează 
că în absenţa vreunei constrângeri şi monitorizări din partea poliţiei, legea din 2003 a încurajat CPDP-urile să 
lucreze ilegal sau să nu activeze deloc după prevederile legii. 

Probleme suplimentare menţionate de reprezentanţii CPDP-urilor sunt faptul că CPDP-urile nu pot angaja 
personal cu o vârstă mai mică de 21 ani (articolul 27 al legii) şi faptul că costul şi durata cursurilor de instruire 
cerute de noua lege sunt prea mari. Costul unui curs de instruire a unui gardian privat este de aproximativ 115 
USD, inclusiv o componentă obligatorie de mânuire a armei. Mai mulţi intervievaţi participanţi în acest sector al 
pieţei au menţionat că acest sistem ‘universal’ de instruire nu face distincţie între gardienii statici neînarmaţi 
şi gărzi operative de reacţie şi deci nu este necesar pentru că numai o mică parte din angajaţii CPDP-urilor, cu 
responsabilităţi foarte specializate, au în posesie arme. CPDP-urile au menţionat în comun diferite tipuri de 
instruire pentru gardieni privaţi care nu folosesc arme. 

MAI a ripostat la aceste reclamaţii, spunând că piaţa de servicii private de securitate a fost foarte haotică în 
2003, nu susţinea ordinea publică şi avea nevoie de reformare.�0� MAI de asemenea consideră că situaţia s-
a îmbunătăţit odată ce a început să verifice activ, începând cu 2005, lucrul şi calitatea serviciilor prestate de 
CPDP-uri. Programul obligatoriu de instruire pentru angajaţii CPDP-urilor este de asemenea considerat esenţial, 
deoarece toţi gardienii trebuie să aibă cunoştinţă de utilizare a armelor, cum să reacţioneze în situaţii de 
incidente, pe cine să informeze despre aceste incidente şi acţiunile pe care angajaţii CPDP-urilor sunt în drept să 
le ia. Totuşi, marile CPDP-uri moldoveneşti nu acceptă legea din 2003 şi, în comun, lobează modificări în ea.�0� 

Faptul că MAI utilizează CPDP-urile pentru aplicarea legii şi beneficiază din când în când de resursele acestora ar 
putea genera probleme pentru clientelă, pentru că ar deveni confuz în a alege corect subiecţii pentru servicii de 
pază. Aceasta, de asemenea creează şi dificultăţi de ordin juridic, pentru că CPDP-urile nu sunt nici poliţie, nici 
nu dispun de împuternicirile poliţiei. 

Legislaţia actuală cu privire la CPDP-uri nu reglementează în totalitate activitatea DIS-urilor. Nu este clar cum 
ele primesc licenţă, care sunt procedurile pe care acestea trebuie să le urmeze pentru a obţine autorizări pentru 
arme şi cum este reglementată activitatea lor. Este totuşi încurajator faptul că MAI a recunoscut că multe dintre 
reglementările şi mecanismele necesare pentru o reglementare completă a serviciilor private de securitate sunt 
absente şi a declarat că legislaţia va fi modificată şi completată pentru a include pe viitor şi DIS-urile.�0� Între 
timp, MAI a căzut de acord să elaboreze regulamentele interne respective pentru a acoperi unităţile interne de 
securitate.

6.1.5 Piaţa internă de AMAU

Piaţa internă de arme a Moldovei este reglementată de Legea cu privire la arme. 
Înainte de adoptarea legii cu privire la arme, numai armele de vânătoare puteau 
fi procurate şi deţinute de vânători, prin intermediul magazinelor AVPM. În timp 
ce Legea din 1994 a liberalizat piaţa de arme pentru civili, ea de asemenea 
presupune că Guvernul Moldovei va continua să exercite controlul asupra posesiei 
armelor, prin prevederea că vânzarea armelor persoanelor civile sau companiilor 
private poate avea loc numai prin intermediul celor 4 ‘magazine specializate de 
arme‘: ‘Cartuş’, ‘Pulbere’, ‘Dinamo’ şi ‘Halifax-com’, care sunt înregistrate de 
DOP. Toate 4 magazine se află în Chişinău şi numai ‘Cartuş’ are o filială în Bălţi. 
Conform spuselor MAI aceste companii sunt unicele autorizate de Camera de Licenţiere şi autorizate de MAI 
pentru a achiziţiona, importa şi vinde arme şi muniţii pentru utilizare de civili. Alte companii, organizaţii, instituţii 
şi rezidenţi permanenţi ai Moldovei pot vinde arme procurate legal prin aceste magazine, după ce informează 
MAI. Civilii, de asemenea, pot transfera arme deţinute legal terţelor persoane (dacă persoana deţine autorizaţia 

�0�  Col. Mihai Cebotaru, Coordonator naţional pe problemele AMAU şi Şef adjunct al DOP.
�0�  Sergei Baschirtev, Vicedirector, Serviciul de Protecţie şi Securitate ‘Respect’, Chişinău, septembrie 2005. ‘...modificarea legii nu este o 
prioritate pentru MAI pentru că se câştigă bani de pe această situaţie’ ..Cu alte cuvînte, Serviciul Pază de Stat obţine contracte comerciale. 
�0�  Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 
dcembrie 2005, Chişinău.
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necesară) după ce înregistrează transferul armei la comisariatul de poliţie. Faptul că MAI administrează controlul 
intern al circulaţiei AMAU prin cele 4 întreprinderi de stat ale sale, reglementând în acelaşi timp şi piaţa de arme 
poate constitui un conflict de interese. Un participant al acestui sector al peţii a sugerat ca MAI ar trebui să 
renunţe la controlul pieţei interne de AMAU şi că piaţa ar trebui să fie reglementată de MAI şi SIS în comun.�0� 
Începând cu anul 2004, Ministerul Apărării (MA) de asemenea a primit permisiunea de a vinde arme şi muniţii 
din depozitele Armatei Naţionale facultăţilor şi universităţilor cu profil militar.�0� 

O mare parte a celor care sunt responsabili de implementarea sistemului de control al AMAU în Moldova 
consideră că liberalizarea peţii interne de arme a avut un efect negativ asupra securităţii personale precum şi a 
supraîncărcat poliţia: ‘Armele mici (pistoale şi revolvere) nu îmbunătăţesc deloc nivelul de securitate, persoanele 
care nu deţin arme se simt intimidate de posesorii de arme… numai pentru inspecţia şi controlul vânătorilor, 
vânatul lor şi muniţiile lor, poliţia are o mulţime de probleme.’�0� În baza acestui punct de vedere, toate armele, 
cu excepţia celor de vânătoare (în mod special armele cu ţeava ghintuită) trebuie excluse din posesia civililor. 

6.1.6 instituţiile responsabile de controlul intern al AMAU

Guvernul Moldovei dispune de un şir de competenţe cu privire la controlul intern al armelor în Moldova, printre 
care: organizarea producerii, achiziţionării şi vânzării armelor; identificarea modalităţii în care structurile de stat 
păstrează şi utilizează armele; stabilirea regulilor de perfectare a Cadastrului de stat al armelor şi Registrului de 
stat al armelor, precum şi identificarea listei de muniţii şi tipurilor de arme care pot fi vândute persoanelor fizice 
şi juridice.

Ministerul Afacerilor Interne este instituţia guvernamentală de bază responsabilă de reglementarea modului 
de posesie al armelor de către cetăţeni şi persoane juridice. Legea cu privire la arme (articolele 17-18) pune în 
seama MAI următoarele competenţe:

n Asigurarea controlului asupra producerii, ahiziţionării, posesiei, portului, transportării şi utilizării armelor de 
către persoanele fizice şi juridice;

n Eliberarea licenţelor pentru cei care prestează servicii private de detectiv şi servicii similare;

n Eliberarea licenţelor pentru magazinele specializate de arme; pentru ateliere de reparaţie şi producere 
specializată a anumitor categorii de arme, a pieselor de schimb pentru ele şi muniţii pentru arme cu ţeava 
lisă;

n Eliberarea de licenţe pentru achiziţionarea armelor de vânătoare şi a altor arme cu ţeava ghintuită, precum 
şi armelor de sport, de colecţie şi pentru antrenament; şi

n Înregistrarea armelor cu ţeava ghintuită în posesia civililor.

În funcţia sa de instituţie de stat de bază în controlul AMAU, MAI de asemenea este responsabil de înaintarea 
de propuneri către Executiv pentru a modifica legislaţia cu privire la producerea, achiziţionarea, posesia, portul 
şi utilizarea armelor. MAI este de asemenea responsabil pentru oferirea de ajutor Serviciului de Grăniceri (SG) şi 
Serviciului Vamal (SV) prin oferirea de informaţie cu privire la traficul de arme şi oferirea ajutorului corespunzător, 
unde este necesar. 

Autorităţile locale de poliţie sau ‘Comisariatele’, care sunt subordonate DOP din cadrul MAI, precum şi autorităţile 
civile locale, sunt responsabile atât de combaterea infracţiunilor cu utilizarea armelor cât şi administrarea 
controlului intern al armelor. Aceasta asigură respectarea legislaţiei cu privire la producerea, achiziţia, deţinerea, 
portul, transportarea şi utilizarea armelor de către persoanele fizice şi juridice (Legea cu privire la arme, articolul 
18). Autorităţile locale de poliţie de asemenea sunt responsabile de: 

n Eliberarea permiselor pentru achiziţia, deţinerea, portul şi transportarea armelor (cu excepţia armelor în 
posesia privată – această responsabilitate revine MAI);

n Înregistrarea armelor în posesia persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia armelor în posesia privată cu ţeavă 
ghintuită, după cum este menţionat mai sus);

�0�  Simion Istrati, Directorul magazinului de arme al AVPM ‘Halifax-com’.
�0�  Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 
dcembrie 2005, Chişinău.
�0�  Ivan Ianioglo, Şef adjunct, Poliţia UTA Găgăuzia.
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n Înregistrarea armelor aflate în sectorul lor de competenţă;

n Eliberarea permiselor pentru tiruri, centrelor de antrenament şi pentru vânat; şi

n Anularea permiselor de portarmă şi confiscarea ulterioară, atunci când s-au încălcat prevederile legii.

Mai mult, în cadrul fiecărui comisariat de poliţie există o persoană responsabilă pentru a asigura integritatea, 
colectarea, stocarea şi transmiterea lunară a informaţiei către DOP despre numărul de arme găsite, sechestrate, 
confiscate şi predate voluntar, precum şi numărul de arme care au fost utilizate pentru comiterea infracţiunilor. 

Alte autorităţi responsabile sunt Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor (CNOAM) din cadrul 
Serviciului de Standardizare şi Metrologie, care verifică standardele tehnice ale armelor; Comisia Republicană 
pentru evaluare, bonificare şi rebutare, care evaluează armele recuperate şi aprobă decizii privind re-vânzarea 
sau distrugerea acestora; Serviciul de Grăniceri (SG), Serviciul Vamal (SV) şi Procurorul General, care sunt 
responsabili pentru cercetarea şi descoperirea încălcărilor legislaţiei şi regulamentelor Moldovei de control al 
circulaţiei AMAU; precum şi Serviciul de Informaţie şi Securitate (SIS), care de asemenea deţine un rol important 
în combaterea infracţiunilor grave cu implicarea armelor şi coordonează eforturile împreună cu Serviciul de 
Grăniceri şi Serviciul Vamal.

6.1.7 Controlul asupra transferului de arme

Moldova dispune de două regimuri de transfer de AMAU. Primul reglementează importul ‘armelor de autoapărare’ 
şi muniţiilor aferente pentru utilizare de cetăţeni şi persoane juridice. Al doilea – pentru exportul anumitor arme 
‘pentru autoapărare’ şi importul, exportul, re-exportul şi transferul ‘armelor militare’, care se aplică pentru 
cazurile când statul vinde AMAU din rezervele de stat în afara ţării (sau importul şi apoi re-exportul AMAU de tip 
militar). Aceste sisteme paralele de licenţiere duc la existenţa unui sistem complicat, atât pentru analiză cât şi 
pentru implementare, şi pot fi simplificate în mod substanţial. 

6.1.7.1 Controlul transferului AMAU de către civili

Importul armelor şi muniţiilor pentru utilizare civilă sau comercială, precum şi eliberarea permiselor pentru 
transportarea temporară a armelor în străinătate se află în competenţa DOP din cadrul MAI. Deşi Camera de 
Licenţiere eliberează licenţe pentru activitate de comerţ cu arme, numai companiile de stat pot face comerţ cu 
arme. În rezultat, MAI a fondat 4 companii (magazine de arme) care pot procura, importa şi vinde arme şi muniţii 
pentru uz civil sau comercial (Vezi secţiunea 6.1.5). 

Deşi aceste magazine de arme sunt autorizate de Camera de Licenţiere pentru a importa arme, totuşi fiecare 
achiziţie şi import de arme pentru uz civil, efectuat de aceste companii, are loc în baza unor autorizaţii speciale 
eliberate de MAI. Nu s-a prezentat nici un fel de informaţie echipei de cercetare cu privire la procesul de eliberare 
de MAI a permiselor de a importa arme. Aceste companii practic nu sunt implicate în procesul de reglementare 
a comerţului cu arme, deoarece ele trebuie doar să prezinte rapoarte lunare DOP. În acest raport companiile de 
stat trebuie să enumere armamentul şi muniţiile importate, numărul de arme vândute, numerele lor de serie, 
informaţie despre cumpărător şi numărul de arme şi muniţii transmise în posesie. Odată la 3 luni MAI este 
obligat să verifice sistemul de ducere a evidenţei al magazinelor de arme, deşi explicaţii detaliate cu privire la 
această ‘verificare’ nu au fost oferite. Pot fi importate în ţară numai acele arme care figurează în Cadastrul de 
stat al armelor, deşi unităţi neincluse în Cadastru pot fi importate de aceste magazine pentru testare şi propuse 
spre a fi incluse în Cadastru. 

După spusele MAI, cele 4 magazine de arme sunt unicele întreprinderi care deţin licenţă pentru a importa arme, 
însă informaţia primită de la Serviciul Vamal arată că începând cu 2001 încă cel puţin alte 15 organizaţi şi 
întreprinderi private au importat AMAU, muniţii şi piese de schimb. Deşi aceste arme au fost, probabil, importate 
pentru a acoperi necesităţile interne ale organizaţiei importatoare (spre exemplu, pentru propriile DIS), decât 
pentru a fi revândute, echipa de cercetare nu a primit nici un fel de informaţie dacă Camera de licenţiere a 
eliberat acestor întreprinderi vre-o licenţă de comerţ cu arme şi nici despre procesul de eliberare a licenţelor 
de import şi autorizaţiilor pentru fiecare import de armă. Nu este clar dacă aceste importuri ale respectivelor 
organizaţii sunt reglementate de MAI sau de Secţia control al circulaţie bunuri cu dublă destinaţie.

DOP de asemenea eliberează permise temporare care oferă civililor şi întreprinderilor să transporte armele 
peste hotarele Moldovei. De obicei, în timpul deplasărilor de serviciu (spre exemplu personal militar), curieri 
diplomatici, sportivi sau unităţi militare. În aceste cazuri Serviciul Vamal solicită o autorizaţie de la MAI pentru 
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a permite ca AMAU să fie transportate peste hotare. Nici o informaţie nu a fost oferită despre procedura de 
solicitare a autorizaţiei şi criteriile utilizate de MAI la luarea deciziei de eliberare a autorizaţiei. 

Spre deosebire de sistemul de control intern, sistemul de control al exporturilor de arme pentru autoapărare 
este asemănător celui de import şi export al armelor de tip militar (vezi mai jos), potrivit căruia, Camera de 
Licenţiere acordă licenţe pe un termen de 5 ani pentru activităţi legate de importul /exportul armelor militare. 
Controlul exportului bunurilor individuale şi armelor automate cu un calibru de 12,7 mm sau mai puţin, precum 
şi a muniţiilor şi pieselor de schimb este prescrisă de Lista Bunurilor Strategice. Totuşi, armele de vânătoare 
şi sportive nu sunt incluse în Listă. Este deci neclar dacă Secţia de control al circulaţiei mărfurilor cu dublă 
destinaţie sau MAI sunt responsabile de reglementarea exportului armelor de vânătoare şi sportive. Acesta 
constituie un lapsos important deoarece se cunoaşte că magazinul de arme ‘Halifax-com’ deţine o licenţă pentru 
import / export (deşi nu a solicitat niciodată o autorizaţie de export) şi că exportul de arme de vânătoare au 
avut loc în trecut (spre exemplu, în anul 2001). Trebuie de asemenea de menţionat că dacă Lista de Bunurilor 
Strategice ar fi implementată corespunzător, atunci Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie, 
şi nu MAI, ar fi responsabilă să elibereze asemenea licenţe şi autorizaţii pentru a importa ‘arme de autoapărare’. 
Reprezentanţii autorităţilor moldoveneşti au căzut de acord că actualul sistem conţine unele sectoare neclare 
legate de responsabilităţi şi că modificări urmează să fie făcute.��0 

6.1.7.2 exportul bunurilor strategice şi importul de AMAU pentru necesităţile Guvernului��� 

‘Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice’ şi Hotărârea 
Guvernului nr. 606 cu privire la sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de 
mărfuri strategice în Republica Moldova definesc principiile şi procedurile de import, export, reexport şi tranzitul 
armelor, bunurilor şi tehnologiilor cu dublă destinaţie (ABTDD) incluse în Lista bunurilor strategice (Anexa nr. 3). 
Aceste două acte normative, de asemenea prevăd competenţele şi responsabilităţile Parlamentului şi Guvernului 
cu privire la sistemul naţional de control al exportului armelor. Aceste acte normative prescriu un sistem de 
control de două nivele, unde companiile care doresc să facă comerţ cu ABTDD trebuie Înainte de toate să obţină 
o licenţă, după care pot aplica pentru autorizaţii individuale pentru fiecare transfer în parte. 

Este important de menţionat că sistemul de control asupra transferurilor se aplică tuturor unităţilor menţionate 
în Lista de control a bunurilor strategice şi include o listă de bunuri şi tehnologii cu dublă destinaţie (inclusiv 
chimice şi biologice), precum şi AMAU. Însăşi Lista de Control a bunurilor strategice se bazează pe lista UE al 
obiectelor cu dublă destinaţie şi lista militară UE. Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie 
monitorizează importul şi exportul unei serii obiecte de importanţă militară, nu doar AMAU. Împreună cu alte 
instituţii responsabile, Secţia este responsabilă de actualizarea listei de control urmând acordurile internaţionale 
pe care Moldova le-a ratificat şi obligaţiile pe care şi le-a asumat. În baza legii cu privire la controlul exportului, 
reexportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice (articolul 8), lista de control trebuie să se bazeze nu 
doar pe interesele naţionale ale Moldovei, dar şi pe standardele internaţionale.

Eliberarea unei licenţe de transfer: Camera de licenţiere este responsabilă de eliberarea de licenţe în domeniul 
comerţului cu obiecte militare pe un termen de până la 5 ani. Echipa de cercetare, totuşi, nu a primit nici o 
informaţie cu privire la criteriile de eliberare a licenţelor companiilor din Moldova pentru activităţi de import, 
export, reexport şi tranzit al bunurilor incluse în lista de control al bunurilor strategice. De asemenea nu s-a 
prezentat nici o informaţie cu privire la numărul de solicitări de licenţe care au fost acceptate sau refuzate 
de Camera de Licenţiere. Trebuie de menţionat că Camera de Licenţiere eliberează licenţe generale pentru 
întreprinderi care exportă o listă de bunuri şi tehnologii cu dublă destinaţie care nu au tangenţă cu AMAU. 
Respectiv, chiar dacă ar exista o listă de întreprinderi care dispun de licenţe pentru import, export, reexport 
şi tranzit, ar fi imposibil de determinat care întreprinderi transferă AMAU, muniţii şi piese de schimb şi care 
întreprinderi transferă ABTDD ne legate de AMAU. 

Eliberarea unei autorizaţii: Hotărârea de Guvern nr. 606 prevede că pentru a obţine o autorizaţie pentru a 
transfera AMAU, muniţii şi piese de schimb, solicitantul, persoană juridică trebuie să prezinte Secţiei de control 
al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie o solicitare de transfer şi următoarele documente (această listă de 
documente este puţin diferită de cea pentru alte bunuri strategice): 

��0  Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 
dcembrie 2005, Chişinău.
���  Pagina web a Direcţiei, http://www.cems.md/en/îndex.php, accesată la 20 noiembrie 2005; Ion Lupan, Preşedîntele Secţiei de control 
al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie, Secretar al Comisiei Înterdepartamentale pentru Controlul exportului, importului şi tranzitului 
bunurilor strategice. 
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n Certificat de înregistrare a (solicitantului) agentului economic;
n Licenţa economică;
n Licenţă care permite comerţul cu armament, muniţii şi piese de schimb;
n Certificatul de origine al bunurilor exportate;
n Certificatul caracteristicilor tehnice ale bunurilor exportate;
n Contractul cu compania străină de import /export (semnat);
n Licenţa companiei de import /export;
n Certificatul utilizatorului-final (obligatoriu pentru AMAU); şi
n Certificatul internaţional de import pentru transfer (obligatoriu pentru AMAU).

Secţia împreună cu ministerele şi departamentele responsabile (MAEIE, SIS) examinează pe sectoarele de 
răspundere cererea şi setul de documente alăturat. După acceptarea solicitării, Direcţia de comun cu ministerele 
responsabile prezintă Comisiei Interdepartamentale de Control (CIC) solicitarea şi recomandările de a accepta 
sau nu cererea. Urmând decizia CIC, secţia va elibera sau va refuza eliberarea autorizaţiei respective şi va 
informa solicitantul în termen de 30 zile. Dacă este necesară o perioadă mai mare pentru a examina cererea 
şi verifica setul de documente, Secţia poate prelungi termenul cu încă 30 zile (în total 60 zile), cu condiţia că 
solicitantului îi este adus la cunoştinţă decizia de prelungire în termen de 5 zile. Pentru fiecare solicitare se 
eliberează o decizie în termen de 60 zile, deoarece nu există un sistem automat de aprobare a solicitării la 
momentul expirării termenului. Aceste autorizaţii sunt limitate în timp la decizia CIC, prin urmare importul sau 
exportul autorizat trebuie să aibă loc în perioada de timp determinată.

În conformitate cu Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor 
strategice (articolul 4) CIC ia decizii în baza următoarelor criterii:

n Corespundere cu politica externă a Moldovei;
n Apărarea intereselor de securitate naţională a Moldovei;
n Respectarea de Moldova a angajamentelor internaţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă 

şi alte bunuri strategice de tip militar;
n Respectarea acordurilor internaţionale la care Moldova este parte; şi
n Participarea la activităţi de rang internaţional de control al exportului bunurilor strategice.

Totuşi nu este clar, cum aceste principii sunt implementate în viaţă şi dacă solicitările de transfer sunt evaluate 
în eventualitatea lor de efect asupra drepturilor omului, dezvoltare economică, stabilitate regională şi conflicte 
la locul de destinaţie a bunurilor, după cum este prevăzut de Codul de Conduită al UE din 1998, care tot mai 
mult devine o lege Europeană. Nu s-a menţionat de asemenea despre cazuri când eliberarea de licenţe a fost 
refuzată.

Vânzarea de surplusuri militare trebuie să treacă prin aceeaşi procedură de autorizare ca şi vânzările bunurilor 
militare, efectuate de persoane private, precum şi să treacă un control intern prin Comisia Parlamentară ‘pentru 
vânzarea bunurilor Forţele Armate’, care examinează vânzarea şi distrugerea bunurilor din lista de dotare a MA. 
Se pare că AMAU nu sunt incluse în listă. Ca urmare, nu este clar dacă AMAU din surplus pot fi transferate în 
mod legal după hotare. Deşi a fost solicitată, nu a fost oferită informaţie adiţională despre acţiunile sau deciziile 
comisiei. Procedura de vânzare pentru MA este, deci, după cum urmează:112 

1. Potenţialul cumpărător prezintă actele MA
2. MA cere SIS să verifice actele /întreprinderea şi destinaţia
3. SIS prezintă recomandări MA
4. Comisia pentru vânzarea bunurilor în dotarea Forţelor Armate revede vânzarea
5. CIC decide să elibereze sau nu autorizaţia
6. Secţia de control al circulaţiei mărfurilor cu dublă destinaţie eliberează licenţa /refuză eliberarea 

licenţei 

112  Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 
dcembrie 2005, Chişinău.



85

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

Organograma B: Sistemul de control al transferului de arme

2.   Eliberarea autorizaţiei de transfer 

Persoana juridica solicitanta de AMAU 

Camera de Licenţiere

Direcţia pentru control al 
circulaţie bunurilor
cu dubla destinaţie

Asigură informaţie şi consultaţie
în sistemul naţional de control . 1.  Eliberarea Licenţelor

     de Transfer 

Ministerul de Interne
Eliberează autorizaţii
de import pentru arme
de autoapărare.

MAIE//SIS
Verifică solicitantul şi 
documentele oferite.

Direcţia control al circulaţiei
bunurilor cu dubla destinaţie
Examinează şi procesează
cererea.
Verifică documentele inclusiv 
valabilitatea certificatului. 
Eliberează autorizaţie de transfer
(in baza deciziei CIC).

Comisia Interdepartamentală
de Control 

Permite/refuză cererea pentru 
o autorizare de transfer 
a bunurilor strategice. 

3.   Controlul post-licenţiere

Ministerul Afacerilor
Interne (Vicepreşedinte)

Ministerul Economiei şi
Comerţului

Serviciul Informatii şi
Securitate

Cancelaria de Stat a
Guvernului

Serviciul Vamal Ministerul Apărării

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Industriei şi Infrastructurii 

Eliberează licenţe de comercializare a echipamentului militar, 
inclusiv arme (lipsă de informaţie cu privire la procesul

de licenţiere).  

Serviciul Vamal/Serviciul Grăniceri
 Verifică fizic fiecare transfer de bunuri strategice/verifică documentele la frontiere internaţionale.
 Interceptează încărcăturile şi percepe violatorii în cazul unei încălcări de transfer a legislaţiei.

Ministerul de Afaceri Interne/Serviciul de  Informare şi Securitate 
 Investighează încălcările şi percepe infractorii (cu alte agenţii în domeniu) a legislaţiei de transfer. 
 Aplică sancţiuni persoanelor ce încalcă procedura de licenţiere (MAI).

Divizarea controlului de comercializare a bunurilor cu dubla destinaţie
 Monitorizează transferurile.

 Stabileşte relaţii  cu autorităţi în domeniu pentru persecutarea persoanelor vinovate. 
 Eliberează certificate de verificare a distribuirii, certificate de import şi certificate de valabilitate. 

CIC
 Suspendă autorizaţii de transfer 
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6.1.7.3 Angajamente internaţionale în domeniul controlului de transfer al armelor

Moldova şi-a luat angajamentul să respecte un şir de acorduri internaţionale legate de AMAU care urmează a fi 
reflectate în activităţile sistemului naţional de control al armelor. Acestea sunt: actul OSCE cu privire la AMAU; 
actul OSCE cu privire la Depozitele de Muniţii Convenţionale; PdA din cadrul ONU; Planul de Implementare al 
Pactul de Stabilitate referitor la AMAU. Moldova de asemenea şi-a declarat intenţia de fi parte la un posibil act 
juridic cu caracter obligatoriu – Tratatul cu privire la comerţul cu arme (TCA).��� Contribuţia Moldovei la controlul 
internaţional de arme, ca parte componentă a acestor acorduri, este descrisă detaliat în p.6.8 ‘Cooperarea 
Internaţională şi schimbul de informaţie’. Guvernul şi Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie 
trebuie să asigure că Moldova îşi onorează obligaţiunile care reies din următoarele acorduri: 

AnGAJAMent rAtifiCAre / rACorDAre / 
DAtA De ASoCiere

Planul regional de implementare al Pactului 
de Stabilitate Noiembrie 2001

Planul de acţiuni al ONU Iulie 2001
Rapoarte în 2003 şi 2005

Protocolul ONU referitor la arme 13 octombrie 2005

Actul OSCE referitor la arme mici Noiembrie 2000

Actul OSCE cu privire la depozitele de Muniţii 
Convenţionale Decembrie 2003

Tabelul 27: Instrumentele internaţionale de control al AMAU la care Moldova este parte

Deşi participarea Moldovei la acordurile internaţionale menţionate mai sus constituie un element pozitiv, există 
un şir de mecanisme internaţionale la care Moldova nu este parte. În special Moldova încă nu este parte la 
Acordul de la Wassenaar sau la Codul de Conduită al UE cu privire la Exportul de Arme (CdC al UE, vezi rezumatul 
10 şi deci nici la Poziţia Comună a UE cu privire la Brokering şi Acţiunea Comună a UE cu privire la AMAU. Deşi 
Moldova în principiu este dispusă să ia parte la CdC al UE, aceasta presupune asistenţă tehnică în direcţia 
detalizării condiţiilor de lucru al CdC al UE şi cum el operează, precum şi un suport financiar respectiv.��� 

6.1.7.4 Agenţiile responsabile de controlul transferului de arme 

În conformitate cu Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor 
strategice şi Hotărârea Guvernului nr. 606 cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, 
importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova, instituţiile responsabile de administrarea 
sistemului de control al exportului de arme în Republica Moldova sunt următoarele:

���  Declaraţia la Seminarul pe Principiile Generale de Transfer Internaţional de Arme: Formarea Planului de Acţiuni al ONU şi pregătirea unui 
Tratat pe comerţ de arme Helsinki (Fînlanda), 10-11 noiembrie 2005. 
���  Commentarii la ‘masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova’, 15 
dcembrie 2005, Chişinău; Interviu, Ion Lupan, Preşedintele Secţiei de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie; Secretar al Comisiei 
Înterdepartamentale pentru Controlul exportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice.

Boxa 10. Codul de Conduită al UE 

Codul de Conduită al UE privind Exporturile de Arme este cel mai restrictiv document internaţional existent privind transferul de arme. 
Prin alinierea benevolă la Codul UE Moldova se va  angaja să evalueze toate aplicările viitoare privind exporturile de echipamente militare 
şi mărfuri cu dublă destinaţie, caz după caz, din punct de vedere a corespunderii acestora cu prevederile Codului. Aceste prevederi includ 
folosirea a opt criterii care trebuie să fie luate în consideraţie la examinarea cererii de licenţă. Licenţele vor fi refuzate în cazul când va 
exista riscul unei deturnări, sau mărfurile pot fi folosite pentru a facilita încălcarea drepturilor omului, sau în cazurile când transferul de 
arme ar putea agrava un conflict armat. Moldova de asemenea va fi obligată să pună la dispoziþie lista completă de echipament militar 
care intră sub incidenţa Codului şi să distribuie anual altor state membre ale UE un raport confidenţial privind exporturile sale militare şi 
implementarea Codului de conduită. Alinierea la cerinţele Codului UE vor obliga Moldova să respecte toate principiile, directivele şi luările 
de poziţii adoptate de UE în ceea ce priveşte transferurile de arme. Acestea de asemenea vor include implementarea Planului comun de 
acţiuni UE privind AMAU şi respectarea Poziţiei comune a UE privind brokerajul. 
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Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului este 
responsabilă de: ��� 

n Monitorizarea transferurilor;

n Acordarea informaţiei/consultaţiilor cu privire la sistemul naţional de control;

n Coordonarea cu autorităţile relevante pentru atragerea la răspundere a participanţilor care au încălcat legea; şi

n Reprezentarea Republicii Moldova pe plan internaţional în domeniul controlului transferurilor de arme;

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408 (din 22 aprilie 2004) privind activitatea Departamentului 
Comerţului, Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie din cadrul Ministerului Economiei şi 
Comerţului (MEC) este autoritatea de licenţiere şi autorizare responsabilă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru 
transferul bunurilor strategice atât pentru tranzacţii între state cât şi tranzacţii comerciale. Secţia este autorizată 
să elibereze următoarele tipuri de documente şi certificate:

n Autorizaţie de Export – autorizaţie pentru un singur transfer de bunuri strategice din partea teritoriul 
autorităţii vamale a Moldovei cu intenţia de a re-aloca cu titlu permanent pe teritoriul unei alte ţări;

n Autorizaţie de Re-export – autorizaţie de a transfera bunuri strategice, originea cărora este alta decât 
Moldova, de pe teritoriului său vamal sau să exporte de pe teritoriul unei alte ţări bunuri, ţara de origine a 
cărora este Moldova;

n Autorizaţie de Tranzit – autorizaţia de a transporta bunuri strategice prin teritoriul vamal al Republicii 
Moldova;

n Autorizaţie de Import – autorizaţie de a importa bunuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova; şi

n Certificate – Secţia de asemenea eliberează şi certificate internaţionale de import, certificate de verificare 
la predare şi certificate pentru utilizatori-finali.

În calitatea sa de structură de licenţiere a bunurilor strategice, Secţia îndeplineşte un rol esenţial de monitorizare 
şi control. În special, Secţia are obligaţia de a verifica pentru orice transfer actele/declaraţiile persoanelor 
juridice, toate aspectele tranzacţiei cu bunuri strategice, precum şi locul de destinaţie şi utilizatorul final. Acest 
rol de monitorizare presupune verificarea validităţii certificatelor internaţionale de import, certificatele pentru 
utilizatorii finali, sau acte echivalente eliberate de autorităţile naţionale competente din ţara de import. În cazul 
încălcării regimului de control al Moldovei, Secţia are dreptul să anuleze transferurile de bunuri strategice 
precum şi să notifice instituţiile de stat competente despre încălcarea pentru a lua măsuri de penalizare a 
persoanelor juridice care au încălcat legea. Echipei de cercetare nu i s-a oferit nici o informaţie dacă Direcţia a 
utilizat vreodată acest drept.

Direcţia de asemenea dispune de o competenţă regulatorie pentru a asigura că Lista de control a bunurilor 
strategice, precum şi alte instrumente regulatorii sunt actualizate în conformitate cu angajamentele internaţionale 
pe care şi le-a asumat Moldova (vezi rezumatul 27). Direcţia de asemenea trebuie să formeze mecanismele, 
procedurile şi instrumentele pentru a sigura că politica naţională cu privire la controlul transferului de arme 
(inclusiv cea formulată de CIC, articolul 24, menţionat mai sus) este implementată de structurile guvernamentale 
şi de stat responsabile. Secţia de asemenea este agenţie de informare şi consultare în domeniul sistemului de 
control al bunurilor strategice. Aceasta presupune organizarea campaniilor de informare în ceea ce priveşte 
cunoaşterea principiilor, obiectivelor, normelor şi procedurilor sistemului de control de către agenţii economici, 
precum şi acordarea de servicii specializate de consultanţă agenţilor economici cointeresaţi în efectuarea 
transferului de arme. În sfârşit, Secţia răspunde de reprezentarea Moldovei şi promovarea intereselor ei în cadrul 
activităţilor internaţionale în domeniul controlului exportului de arme. În această ordine de idei, reprezentanţii 
Direcţiei au participat la câteva seminare de instruire la tema sistemelor de control al transferului de arme din 
cadrul ESE. 

Comisia interdepartamentală pentru controlul (CIC) exportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice este 
autoritatea guvernamentală permanentă care este responsabilă de aplicarea politicilor Guvernului Moldovei cu 
privire la controlul bunurilor strategice. Aceasta presupune: 

���  Pagina web a Direcţiei, http://www.cems.md/en/îndex.php, accesată la 20 noiembrie 2005.
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n Revizuirea propunerilor cu privire la semnarea şi aderarea la acorduri bilaterale şi multilaterale cu privire la 
neproliferarea bunurilor strategice;

n Implementarea controalelor asupra neproliferării şi deplasării bunurilor strategice ca urmare a implementării 
acordurilor internaţionale şi bilaterale la care Moldova este parte;

n În timp ce Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie eliberează licenţe şi autorizaţii pentru 
export, reexport şi tranzit, CIC este responsabil pentru fiecare caz aparte de luarea deciziilor cu privire la 
cererile de eliberarea a autorizaţiilor; şi 

n Suspendarea autorizaţiilor de a transfera arme în acele cazuri când părţile implicate încalcă prevederile legii 
sau acţionează contrar prevederilor tratatelor internaţionale sau politicii naţionale.

CIC poate de asemenea forma şi grupuri de lucru cu implicarea experţilor competenţi din alte ministere şi 
departamente pentru a revizui legislaţia, propune modificări şi pregăti legi noi pentru a îmbunătăţi sistemul de 
control al circulaţiei armelor în Moldova. 

După cum este prevăzut în Articolul 6 al ‘Legii cu privire la exportul, reexportul, importul şi tranzitul armelor 
strategice’ Parlamentul Moldovei are două funcţii cheie în sectorul de control al circulaţiei armelor: să determine 
politica de stat cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice; şi să 
aprobe lista de ţări pentru care pot fi aplicate restricţii cu privire la exportul, reexportul, importul şi tranzitul de 
bunuri strategice. Parlamentul este deci responsabil în ultimă instanţă de luarea deciziilor cu privire la viitoarele 
modificări în politică în acest sector, care ar putea include alinierea Moldovei la Codul de Conduită al UE. Cu toate 
acestea, legea actuală nu prevede nici o formă de control din partea Parlamentului al deciziilor CIC cu privire la 
acordarea autorizaţiilor de transfer al bunurilor strategice.

Executivul este responsabil de formarea tuturor mecanismelor pentru aplicarea politicii de control al exportului 
(elaborate de Parlament), inclusiv: crearea şi extinderea sistemului naţional de control al exportului, reexportului, 
importului şi tranzitului bunurilor strategice; crearea şi aprobarea Listei de Bunuri Strategice supuse Controlului, 
care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; înaintarea de propuneri Parlamentului pentru a 
introduce restricţii la exportul, reexportul, importul şi tranzitul bunurilor strategice; adoptarea actelor regulatorii 
care reglementează procedurile de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice; 
adoptarea unei politici de eliberare a permiselor pentru exportul, reexportul, importul şi tranzitul bunurilor 
strategice.

Serviciul Vamal şi Serviciul de Grăniceri joacă de asemenea un rol în sistemul de control al transferului de arme 
în Moldova, fiind agenţiile responsabile de controlul fizic al transferurilor de bunuri strategice. Serviciul Vamal 
va permite importul, exportul numai al bunurilor incluse în Lista de Control a bunurilor strategice, cu condiţia 
prezentării permiselor corespunzătoare eliberate de Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie, 
precum şi contractului companiei. AMAU pentru uz comercial sau individual pot fi importate în Moldova la 
prezentarea permisului emis de MAI. 

Ministerul Afacerilor Interne este responsabil, conform ‘Legii cu privire la arme’ (articolul 17(c)), să asigure 
controlul armelor importate pe teritoriul Republicii Moldova şi celor exportate în afara ţării. Aceasta presupune 
eliberarea de autorizaţii pentru importul armelor de autoapărare şi exportul temporar de arme. MAI de asemenea 
este principala instituţie responsabilă de coordonarea eforturilor pentru a preveni şi combate traficul ilegal 
de arme, prin efectuarea investigărilor încălcărilor legislaţiei cu privire la transferul de arme şi prin arestarea 
persoanelor implicate în încălcarea legii.

Alte agenţii de bază responsabile sunt: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care verifică 
autenticitatea certificatelor de utilizator final şi certificatelor internaţionale de import, depuse de solicitanţi 
şi asigură că solicitările nu încalcă prevederile angajamentelor internaţionale de neproliferare; şi Serviciul de 
Informaţii şi Securitate, care de asemenea participă la verificarea solicitărilor, precum şi investigarea încălcărilor 
legislaţiei de transfer şi arestarea celora care încalcă legea. 

6.1.7.5 Deficienţele sistemului de control al transferurilor de AMAU

Deşi actualul sistem regulatoriu pare destul rezonabil, sunt destule puncte slabe care trebuie soluţionate:
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Sistemul de control la moment nu conţine mecanisme care ar permite un monitoring independent al implementării 
acestuia. În special, capacitatea Parlamentului şi a publicului la general de a verifica deciziile Guvernului sunt 
foarte limitate, în principal constând din prezenţa în calitate de observator a Preşedintelui Comisiei pentru 
Securitate Naţională, la şedinţele CIC. 

Legislaţia actuală nu dispune de prevederi sau mecanisme în sectoare cheie. Nu sunt prevederi corespunzătoare 
în conţinutul legislaţiei cu privire la licenţierea producerii sau transferului de arme sau bunuri cu dublă destinaţie. 
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare fiecare întreprindere are dreptul să activeze ca broker, dacă 
este înregistrată la Camera de Licenţiere. Totuşi Legea cu privire la transferul de arme nu are prevederi speciale 
pentru reglementarea activităţii de brokering şi transportare. Legislaţia Moldovei nu reglementează următoarele 
categorii de brokering: 

n Activitate de intermediere la vânzarea armelor de la producător, exportator sau re-exportator la 
cumpărător;

n Activitatea de transportare a bunuri ce sunt transferate de la producător, exportator, reexportator la 
cumpărător;

n Prevederi cu privire la finanţarea sau servicii financiare pentru transferul de arme;

n Prevederi cu privire la asigurarea sau reasigurarea transferurilor de arme;

n Prevederi cu privire la serviciile de publicitate şi promovare a transferurilor de arme; şi

n Activităţi de transbordare.

Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului bunurilor strategice de asemenea 
conţine prevederi cu privire la activităţile din afara ţării a cetăţenilor Moldovei şi persoanelor juridice înregistrate 
de ‘operaţiuni de comerţ cu alte ţări care include vânzarea-cumpărarea mărfurilor strategice, transferul de 
informaţii şi tehnologii clasificate’ (Articolul 3(2)). Cu toate acestea, nu s-au inclus prevederi suplimentare cu 
privire la mecanismele de implementare. Reprezentanţii autorităţilor din Moldova au recunoscut existenţa acestor 
neajunsuri din cadrul actualului sistem de control al transferului de arme şi s-au declarat gata să armonizeze 
legislaţia cu privire la brokering cu standardele UE şi Codul de Conduită al UE.��� De asemenea, echipei de 
cercetare i s-a spus că noua legislaţie din 2006 va include şi prevederi cu privire la transbordare. 

Dat fiind faptul că este dificil să obţii informaţii despre activităţile de transfer ale AMAU, nu este clar dacă există 
la moment vreo activitate de brokering în care sunt implicaţi cetăţeni ai Moldovei sau companii înregistrate în 
Moldova. 

Există o insuficienţă de claritate în ceea ce priveşte procesul de luare a deciziilor-cheie în cadrul sistemului 
de control al transferurilor. Nu este clar ce este necesar pentru ca un comerciant să primească licenţa de a 
comercializa mărfuri strategice, sau care sunt criteriile folosite pentru a evalua o cerere concretă privind 
transferul de arme. 

Există dovezi că raportarea cu privire la sistemul de control al armelor în Moldova nu este întotdeauna corectă. 
În timp ce echipa de cercetare a primit informaţie de la MAI precum că numai 4 magazine sunt autorizate să 
importe arme, înregistrările Serviciului Vamal arată că mult mai multe întreprinderi au importat arme în 2001. De 
asemenea a fost sugerat că de pe teritoriul Moldovei au avut loc exporturi ne-sancţionate de către CIC.

Sistemul Moldovei de control al transferurilor este prea complex şi generează puncte slabe în sectoare cheie. 
Rapoartele prezentate de Moldova instituţiilor internaţionale, după cum este spre exemplu OSCE sunt incomplete 
şi nu include toate importurile şi exporturile Moldovei. Există o contradicţie în sistem – în timp ce pistoalele, 
revolverele şi alte arme automate fac parte din Lista de control al bunurilor strategice, importul lor trebuie să fie 
reglementat mai degrabă de Secţia de control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie, decât MAI, cum este 
cazul acum. De asemenea nu este clar cine este responsabil de reglementarea exportului de arme de vânătoare 
şi sportive. Deşi rapoartele Moldovei la Departamentul pentru Dezarmare al Naţiunilor Unite, în conformitate cu 
PdA al ONU, prevăd că aceste probleme au fost remediate prin introducerea categoriilor de arme de autoapărare 
şi arme militare, această simplificare nu pare să fie oglindită în legislaţia Moldovei şi în realitate încă nu a fost 
implementată. 
���  Experţii din Lituania şi Oficiul Federal de Economie şi Control al Exportului (OFECE) dîn Germania au fost solicitaţi să ofere consultaţii la 
acest capitol.
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Serviciul Vamal a creat regulamente interne despre modalitatea de acţiune atunci când transferurile de arme 
nu corespund legislaţiei în vigoare. Acest ordin intern – Ordinul Serviciul Vamal nr. 115-O (15 august 2001) – nu 
a fost publicat. Ordinul delimitează două categorii de arme – civile şi militare – şi prevede că civilii pot importa 
pe an 3 arme de diferite tipuri şi 400 cartuşe sau muniţie pentru uz personal. Ordinul de asemenea prevede că 
valabile sunt autorizaţiile de import eliberate de MAI sau de comisariatul de poliţie din Găgăuzia şi că civilii şi 
persoanele juridice pot exporta arme, piese de schimb şi muniţii în baza unui ‘permis de transportare’ eliberat 
de MAI. Nici unul dintre aceste elemente contradictorii nu sunt menţionate în legislaţia Moldovei şi se pare 
că există o discrepanţă semnificativă între prevederile legislaţie în vigoare şi modalitatea de implementare a 
acesteia de reprezentanţii Serviciului Vamal.

6.2 Capacităţi de organizare

Un număr mare de instituţii de stat sunt responsabile de controlul AMAU ca parte componentă a sistemului de 
control al AMAU în Moldova. Astfel, este la fel de important de evaluat capacitatea de implementare a fiecărei 
instituţii în parte implicate în controlul AMAU, după cum şi considerarea întregului sistem.

6.2.1 Ministerul Afacerilor interne 

MAI este principalul actor în sistemul de control al AMAU în Moldova. Departamentele Ministerului sunt implicate 
în aproape toate aspectele de control al AMAU, de la eliberarea autorizaţiei de import al AMAU pentru civili, până 
la înregistrarea AMAU deţinute de civili şi contracararea infracţiunilor cu utilizarea armelor. După cum rolurile 
departamentelor MAI sunt destul de diverse, capacitatea fiecărui departament va fi analizată separat după cum 
urmează. 

6.2.1.1 Direcţia Generală Poliţie ordine Publică 

DOP este obligat să asigure că obligaţiile MAI de control intern al armelor sunt implementate în practică. 
Responsabilităţile de bază ale DOP în ceea ce priveşte AMAU sunt eliberarea autorizaţiilor pentru civili şi persoane 
juridice şi menţinerea înregistrărilor tuturor posesorilor de arme în Moldova. Aceste activităţi au loc în cadrul 
Secţiei de Înregistrare şi Autorizare a Armelor din cadrul DOP. DOP de asemenea este responsabil de luarea de 
măsuri pentru a exclude armele neînregistrate prin confiscare sau campanii de colectare. În această ordine de 
idei DOP deja a organizat două perioade de amnistie şi planifică o a treia. (Vezi Secţiunea 6.5). Departamentul de 
asemenea coordonează lucrul cu MA, SIS şi PG în domenii de responsabilitate şi propune măsuri de combatere a 
AMAU ilegale. Este deci, în special relevant că Coordonatorul naţional al Moldovei (CNM) pe AMAU este un oficial 
de nivel înalt din cadrul DOP. 

Există loc şi pentru mai multă implicare din partea DOP atât în sectorul de cooperare cât şi de coordonare 
între departamentele MAI, implicate în controlul AMAU (comisariatele de poliţie, Biroul Naţional INTERPOL etc.), 
precum şi între alte instituţii de stat responsabile de controlul AMAU (MA, SIS, SG). Între diferitele departamente 
şi organizaţii la moment există o înţelegere slabă a rolurilor şi responsabilităţilor agenţiilor de control al AMAU. 
DOP şi CNM din Moldova se află, este bine plasat pentru a îmbunătăţi nivelul de înţelegere prin organizarea de 
cursuri de instruire şi acordarea de informaţie. 

6.2.1.2 Direcţia tehnico-criminalistică 

Direcţia Tehnico-criminalistică răspunde de efectuarea testelor balistice pentru toate armele din Moldova, fie ele 
în posesie civilă sau de stat, şi de crearea unei baze de date care ar include urmele lăsate pe gloanţe şi tuburile 
armelor după descărcare. Direcţia de asemenea testează armele care au fost confiscate de poliţie. După cum 
Direcţia testează armele deţinute de stat precum şi pe cele în mâini civile, MAI, prin intermediul Direcţiei, joacă 
un rol important în controlul AMAU al armelor în posesia statului. În baza celor spuse de Şeful Direcţiei, până la 
moment au fost testate peste 50 mii arme. 

Direcţia estimează că la moment baza de date include toate armele în posesia statului şi majoritatea armelor 
deţinute de civili. Cu toate acestea, MAI doreşte să creeze o bază de date electronică a urmelor de ţevi şi gloanţe 
testate de Direcţie Înainte de înregistrare, argumentând că la moment ia prea mult timp să faci o trecere în 
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revistă manuală a bazei de date dacă aceasta devine necesar în urma comiterii unei infracţiuni cu aplicarea 
armei.

6.2.1.3 biroul naţional Central interPoL117 

Biroul Naţional Central INTERPOL (BNC) a fost creat de MAI prin Hotărârea Guvernului nr. 294 (10 mai 1995) şi 
se află în cadrul MAI în Chişinău. Datorită faptului că Moldova este membru cu drepturi depline al INTERPOL, BNC 
are acces nelimitat la sistemul şi bazele de date a INTERPOL. BNC activează ca intermediar între departamentele 
MAI şi oficiile INTERPOL din alte state, printre domenii de cooperare sunt şi infracţiunile cu aplicarea armelor şi 
traficul de AMAU. BNC al INTERPOL are o subdiviziune aparte dedicată infracţiunilor cu implicarea armelor. 

BNC utilizează în regim neîntrerupt ‘Sistemul INTERPOL de Urmărire Electronică a Armelor’ – o bază informaţională 
care este accesată de toate statele membre ale INTERPOL şi de Secretariatul General. Sistemul informaţional 
este utilizat pentru schimbul de informaţie între state şi a determina dacă arma utilizată altundeva în Europa a 
fost utilizată mai înainte în Moldova şi vice-versa. În mediu, sistemul este accesat de BNC între limitele de două 
ori pe săptămână şi odată în două săptămâni. Majoritatea solicitărilor din partea altor oficii INTERPOL se referă 
la mijloace de transport furate şi traficul de oameni, cu numai 20% solicitări legate de arme. În anul 2005 au 
fost 192 solicitări de asistenţă din partea altor oficii INTERPOL legate de infracţiuni cu implicarea armelor, în timp 
ce oficiul din Chişinău al INTERPOL a făcut 23 solicitări de asistenţă către alte oficii INTERPOL legate de arme în 
perioada 2000-2005 şi numai una în 2005. Nici una din aceste solicitări nu s-au soldat cu implicarea serviciilor 
de securitate în descoperirea infracţiunilor. Cehia şi Federaţia Rusă sunt statele care solicită de cele mai dese 
ori din partea oficiului INTERPOL Moldova verificarea armelor. Solicitările primite de către BNC din partea altor 
birouri INTERPOL sunt transmise spre investigare de DOP. Dacă poliţia Moldovei dispune de informaţie cu privire 
la implicarea anumitor persoane în trafic cu arme, ei pot solicita de la Secretariatul General informaţii despre 
aceste persoane.

6.2.1.4 Direcţia informaţii şi evidenţe operative

Direcţia Informaţii şi Evidenţe Operative deţine bazele de date cu privire la arme şi este obligată să facă schimb 
de informaţie cu direcţiile responsabile de controlul AMAU din cadrul DOP. Nu a fost prezentată altă informaţie 
despre responsabilităţile direcţiei sau capacitatea de a le îndeplini.

6.2.1.5 Departamentul combaterea crimei organizate 

Departamentul Combaterea Crimei Organizate (DCCO) a fost intens implicat în activităţile recente de combatere 
a crimei organizate în Moldova. DCCO de obicei conduce cu acţiunile de combatere a infracţiunilor cu implicarea 
armelor comise de grupuri criminale organizate. De asemenea, DCCO conduce împreună cu SIS operaţiunile 
majore. 

6.2.1.6 Direcţia Generală Pază de Stat 

DPS este responsabil de reglementarea activităţilor CPDPP şi DIS în Moldova. Totuşi DPS mai acordă şi servicii 
de securitate pentru diferite grupuri de clienţi, deseori în competiţie directă cu CPDP-urile, sector reglementat tot 
de SPS. Există un potenţial conflict de interese între rolul de reglementare şi rolul de concurent pe piaţă. 

6.2.1.7 Departamentul trupelor de Carabinieri 

Departamentul Trupelor de Carabinieri este o forţă paramilitară alcătuită din militari în termen. Scopul principal 
al acestuia este să asiste în situaţii excepţionale cum ar fi revoltele în masă şi inundaţiile. El este de asemenea 
responsabil de paza obiectelor strategice în timpul conflictelor. În aceste cazuri Departamentul este o unitate 
autonomă a MAI şi poate fi implicată din ordinul Primului Ministru (un civil). În conformitate cu legislaţia 
Departamentul acţionează sub conducerea directă a MAI în timpul situaţiilor excepţionale şi de criză, iar în timp 
de război este subordonat MA. 

Departamentul este organizat din două brigăzi în Chişinău. Prima brigadă efectuează paza ambasadelor şi 
misiunilor organizaţiilor internaţionale, în timp ce a doua patrulează oraşul Chişinău şi participă la menţinerea 

���  Andrei Cotorobai, Director Adjunct, Biroul Naţional Central , INTERPOL; Valentîna Litvînov, Director, Oficiul Naţional de Contact, 
INTERPOL.
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ordinii publice. De asemenea mai sunt două batalioane mici în Comrat (aproximativ 120-140 persoane) şi în 
Bălţi (aproximativ 200 persoane).

6.2.1.8 Cooperarea interdepartamentală

Deşi MAI dispune de un sistem avansat de control al AMAU, persoanele intervievate au sugerat că actuala 
distribuire a responsabilităţilor din cadrul MAI nu facilitează schimbului de informaţii. În actualul sistem DOP 
înregistrează armele, Direcţia Tehnico-criminalistică examinează partea balistică şi Direcţia de informaţii şi 
evidenţe operative menţine datele respective. Spre exemplu, se observă că potenţialul ONC de a contribui 
substanţial la combaterea infracţiunilor cu implicarea armelor şi traficului cu AMAU este limitat de nivelul slab 
de interacţiune şi cooperare între ONC şi alte unităţi de securitate, atât din cadrul MAI cât şi din afara lui. La 
general vorbind, departamentele de securitate nu atrag atenţie la informaţii oferită de INTERPOL şi nici nu solicită 
această informaţie.��� Aceasta stare de lucruri este parţial cauzată de nivelului slab de înţelegere a funcţiilor, 
capacităţilor şi responsabilităţilor INTERPOL. Spre exemplu, ofiţerii de poliţie din Chişinău şi din raioane nu ştiu 
de sistemul INTERPOL şi respectiv nu îl utilizează (spre exemplu, numai 23 solicitări de a oferi informaţie au 
fost făcute în ultimii 5 ani). În prezent, solicitările de a oferi informaţie despre arme şi infracţiuni cu implicarea 
armelor sunt direcţionate către DOP sau la Departamentul de Informaţii şi Evidenţe Operative, decât la ONC al 
INTERPOL. 

Nivelul slab de cooperare este de asemenea şi cauzat şi de sistemul de operare din cadrul MAI, unde ONC nu 
este în mod centralizat informat despre infracţiunile cu implicarea armelor comise în Moldova şi nu dispune de 
acces la bazele de date ale DOP cu privire la deţinătorii de arme.��� În schimb, ONC trebuie să solicite acces la 
bazele de date ale DOP şi ale Departamentului de Informaţii şi Evidenţe Operative. Această organizare duce la 
întârzierea accesul ONC la informaţii cu privire la arme şi infracţiunile cu implicarea armelor, şi adesea informaţii 
la primire este deja expirată. Spre exemplu, ONC a făcut o solicitare de a i se prezenta informaţii la data de 
26 iulie 2005 şi a primit răspuns doar pe data de 15 august al aceluiaşi an. În parte absenţa accesului direct 
la bazele de date ale Departamentului de Informaţii şi Evidenţe Operative este cauzată de incompatibilitatea 
tehnologiilor.120 Mai mulţi intervievaţi au sugerat că MAI ar trebui să creeze o unitate care menţine baza de 
date generală cu privire la arme şi ca schimbul de informaţie între departamentele responsabile din MAI să fie 
automatizat. Cooperarea interdepartamentală poate de asemenea fi prin îmbunătăţirea sistemului operaţional 
pentru a oferi acces liber la informaţii la discreţia oricărui departament.

6.2.1.9 normele şi standardele interne de control al AMAU

Echipa de cercetare nu a primit nici o informaţie cu privire la normele şi procedurile pentru: achiziţionarea de 
AMAU de către departamentele MAI; standardele de păstrare pentru armele şi muniţiile MAI; antrenamentele 
oferite angajaţilor MAI la capitolul mânuirea armei; utilizarea armelor de angajaţii MAI, deşi toate standardele 
de mânuire, după spusele DOP, corespund standardelor MA. Angajaţii MAI nu au oferit informaţii nici despre 
situaţiile de abuz în utilizarea forţei / armei. În rezultat, există suficient spaţiu pentru îmbunătăţire pentru MAI la 
capitolul transparenţă în utilizarea armelor. Aceasta constituie un sector de îngrijorare deosebită cu referire la 
DPS, DCCO, Departamentul Trupelor de Carabinieri şi brigada cu destinaţie specială Fulger, toate fiind în posesia 
şi utilizarea unor arme cu calibre mare.

6.2.2 Comisariatele de Poliţie

Autorităţile locale de Poliţie sau comisariatele sunt subordonate atât DOP al MAI cât şi autorităţilor locale civile. 
Funcţia de bază a comisariatelor în domeniul controlului AMAU este combaterea infracţiunilor cu implicarea 
armelor, asigurarea că legislaţia cu privire la controlul AMAU este respectată, precum şi eliberarea autorizaţiilor 
pentru achiziţia armelor cu ţeava lisă şi înregistrarea armelor aflate în sectorul lor. 

���  Andrei Cotorobai, Director Adjunct, Oficiul Naţional de Contact al INTERPOL.
���  Valentina Litvinov, Director, Oficiul Naţional de Contact al INTERPOL; Andrei Cotorobai, Director Adjunct, Oficiul Naţional de Contact al 
INTERPOL.
120  Comentarii în cadrul mesei rotunde interministeriale pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova, 15 
decembrie 2005, Chişinău. 
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6.2.2.1 reforma şi Codul de Conduită

Forţa de poliţie a Moldovei este în proces dublu de reformă: în primul rând 
prin mărirea capacităţii sale operaţionale şi prin antrenamente şi echipament 
îmbunătăţit; şi într-al doilea rând prin transformarea într-un serviciu mai etic 
şi orientat mai mult spre cetăţeni. Un şir de actori internaţionali au susţinut 
ambele tipuri de reforme. Printre aceştia este Consiliul Europei, Programul 
Internaţional de Asistenţă în Instruirea de investigare a crimelor (ICITAP) şi 
PNUD.121 Reprezentanţii Academiei de Poliţie de asemenea au participat la 
seminarele organizate de fundaţia Soros. Modernizarea capacităţii operative 
a fost îmbunătăţită prin instruirea obligatorie în legislaţie şi baza normativă la 
Academia de Poliţie a Republicii Moldova. Deşi această instruire teoretică în toate aceste domenii este oferită 
tuturor ofiţerilor de poliţie, fără diferenţiere după departamente, odată cu obţinerea unui post de răspundere, 
ei dispun de instruire avansată. Drept paşi spre o forţă poliţienească orientată mai mult spre cetăţeni este 
adoptarea Codului de Conduită precum şi Decizia ONU din 1979 şi Decizia Consiliului Europei cu privire la 
codurile de conduită ale poliţiei. 

Reforma Poliţiei în Moldova este, ce-i drept, încetinită de lipsa continuă a controlului acţiunilor poliţiei din 
partea sectorului public şi din partea Parlamentului. Controlul care există vine de la Procuratura Generală şi 
însăşi MAI. Legea prevede că Procuratura Generală investighează cazurile de abuz de poziţie sau autoritate din 
partea ofiţerilor de poliţie, precum şi alte cazuri de încălcare a conduitei poliţiei. MAI de asemenea are dreptul 
să suspende, supune pedepselor disciplinare sau să elibereze din funcţie ofiţeri fără a efectua investigaţii a 
infracţiunilor. În continuare, un ofiţer de comandament poate informa MAI despre necesitatea ca Procuratura 
Generală să investigheze un angajat al poliţiei şi acest caz va fi în continuare transmis Procuraturii. 

Tratamentul inadecvat continuu al celor aflaţi sub arestul poliţiei, combinat cu nivelul înalt de detenţie, care 
este rezultatul sistemului de cote şi recompense pentru poliţie bazat pe numărul de cazuri descoperite,122 indică 
necesitatea unei reforme structurale. Deşi majoritatea persoanelor intervievate sunt de părerea că astfel de 
incidente sunt rare, existenţa acestor practici a fost recunoscută oficial. În martie 2005 Judecătoria Sectorului 
Centru din Chişinău a decis că MAI a încălcat articolul 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului prin detenţia 
lui Veceslav Drugaleov în condiţii inumane şi degradante din august 1999 până în 2001. Însăşi Preşedintele 
Moldovei a indicat MAI şi Procuraturii să limiteze abuzurile de putere practicate de poliţie.123 După cum se 
cunoaşte, este suficient spaţiu pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre poliţie şi cetăţean, după cum este demonstrat 
de SD, efectuat pentru această cercetare (vezi mai jos). 

6.2.2.2 Utilizarea armei

Comandantul fiecărui comisariat de poliţie este responsabil de păstrarea armelor din cadrul acelui sector; 
fiecare ofiţer este responsabil de arma lui personală şi de consecinţele utilizării ei. Aceste reglementări se 
schimbă în cazul acţiunilor cu participarea mai multor poliţişti (spre exemplu, opt ofiţeri înconjurând o casă într-
un asalt cu forţa). În acest caz ofiţerul superior este responsabil de utilizarea armelor de subordonaţii săi. Nu s-a 
prezentat informaţie despre cazuri când ofiţerii de poliţie au fost sancţionaţi pentru utilizarea necorespunzătoare 
a armelor. Totuşi, în pofida problemelor menţionate mai sus, începând cu 1998 s-a înregistrat o tendinţă de 
scădere continuă a numărului de incidente înregistrate când poliţia moldovenească a utilizat armele:

121  Web site UNDP, http://www.undp.org/bcpr/jssr/3_projects/, accesat la 11octombirie 2005. 
122 Raport 2005: Moldova, Amnesty International, http://web.amnesty.org/report2005/mda-summary-eng, accesat 2 Decembrie 2005.
123  ‘Preşedintele Moldovei spune că abuzurile de putere ale poliţiei trebuie curmate’, radio Europa Liberă, 13 ianuarie 2005. 

Trainingul de arme de foc MAI
(Sursă MAI)
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Figura 45: Numărul de descărcări de armă ale ofiţerilor de poliţie a Ministerului Afacerilor Interne, 1999-2003
(Sursa: Academia de Poliţie Chişinău)

Figura 45 demonstrează de asemenea că există o tendinţă de micşorare a numărului de cazuri de utilizare 
ilegală a armei de către poliţie (deşi a fost totuşi o mică creştere în 2001). Aceasta poate fi explicat prin faptul 
că poliţia a fost implicată la acel timp într-o serie de activităţi de amploare (şi de succes) în combaterea crimei 
organizate. S-au făcut unele acuzaţii că utilizarea de către poliţie în acest scop a forţei şi armelor a încălcat 
normele de poliţie şi uneori şi procedurile. Statistica MAI a arătat de asemenea că în majoritatea cazurilor ofiţerii 
de poliţie utilizează armele fie pentru autoapărare sau în timp ce încearcă să captureze arme:

UtiLiZAreA ArMeLor ���� ���� 2000 2001 2002 2003

Ca răspuns la atac 20 20 10 16 10 5

În încercarea de a captura armament 8 10 6 7 5 1

NUMăRUL TOTAL DE CAZURI ÎNREGISTRATE 70 51 33 41 25 18

Tabelul	28:	cazurile	de	utilizare	de	către	ofiţerii	de	poliţie	a	armelor	ca	răspuns	la	atac	sau	pentru	a	captura	armamemnt,	
1998 – 2003 

(Sursa: Academia de Poliţie Chişinău)

Toţi ofiţerii de poliţie sunt instruiţi în utilizarea armei. Ofiţerii beneficiază de aproximativ 10 ore de instruire 
teoretică şi practică în cadrul unui obiectiv militar. Din păcate, echipa de cercetare nu a reuşit să cerceteze 
conţinutul şi modalitatea de predare a cursurilor de instruire, sau nici chiar asupra normelor şi procedurilor de 
utilizare a armelor. Totuşi, decât să fie încorporate într-un program de instruire mai larg cu tematica utilizarea 
forţei, instruirea cu privire la utilizarea armelor are loc separat, ce constituie un potenţial punct slab în sistemul 
de instruire (cele mai bune practici sugerează că aplicarea forţei trebuie să aibă loc în etape unde este posibil, 
armele fiind folosite numai ca o ultimă modalitate). În sfârşit, candidaţii pot absolvi Academia de Poliţie şi 
deci deveni ofiţeri de poliţie, fără a trece instruirea în mânuirea armei. Aceasta constituie un motiv serios de 
îngrijorare, pentru că oricare ofiţer de poliţie are dreptul în baza legii să poarte armă şi imediat după absolvire 
primeşte o licenţă de portarmă. Aceasta înseamnă că ofiţerii de poliţie sunt în drept să poarte armă chiar dacă ei 
nu au trecut instruirea de mânuire a armei. Astfel de scenarii nu sunt pur şi simplu teoretice şi există la moment 
un număr de ofiţeri cu arme de serviciu care nu au trecut cursurile de instruire din cadrul Academiei de Poliţie.

Deşi un profesor de la Academia de poliţie consideră că ‘tipul de arme letale de care dispune poliţia satisface 
necesităţile acesteia’, el de asemenea consideră că poliţia trebuie să aibă acces la arme nonletale. Deşi prin 
achiziţionarea armamentului non-letal numărul de cazuri de aplicare a armelor de poliţie se poate micşora, e 
nevoie de precauţie în acest sens, deoarece abuzuri de putere din partea poliţie continue să aibă loc. Mai multă 
atenţie trebuie acordată la micşorarea numărului de cazuri de utilizare a armelor şi îmbunătăţirea instruirii şi 
verificării interne în cadrului serviciilor de poliţie. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Aplicarea unei impuscaturi de avertizare Utilizare de facto Utilizare ilegală



95

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

6.2.2.3 Combaterea crimelor cu implicarea AMAU

Comisariatele de poliţie au funcţii cheie în combaterea infracţiunilor cu implicarea AMAU şi investigarea şi 
prevenirea traficului de AMAU dincolo de hotarele Moldovei. Nu s-a oferit nici o informaţie cu privire la rata de 
descoperire a infracţiunilor cu implicarea armelor şi echipa de cercetare de fapt nu a putut determina dacă astfel 
de informaţie a fost compilată. O apreciere a eficienţei poliţiei în combaterea infracţiunilor violente la general 
poate fi extrasă din SD. În general discuţiile cu FG şi SD arată că există puţină încredere din partea publicului faţă 
de poliţie în combaterea infracţiunilor şi asigurarea securităţii. Aceasta a fost evidenţiat de intervievaţii care şi-au 
arătat lipsă de încredere şi nedorinţă de a se adresa lor în cazul unei infracţiuni. Numai 54.1% din respondenţi 
din cadrul SD se vor adresa poliţiei dacă ei sau familia lor ar fi fost ameninţate cu violenţă, pe când numai 27.6% 
din respondenţi au considerat poliţia drept eficientă în protejarea societăţii de infracţiuni cu aplicarea violenţei:

Figura 46: Cât de eficient consideraţi poliţia în protejarea societăţii de infracţiunile cu aplicarea violenţei? 
(Baza N = 1518)

În continuare, din respondenţii SD care au fost victime a unei crime, numai 15.8% s-au adresat poliţiei şi au 
beneficiat de rezolvarea cazului. Deci, se pare că există o contradicţie distinctă între (54%) cei care au spus că 
se vor adresa poliţiei dacă vor fi ameninţaţi şi cei care au fost victime ale unor crime care de fapt s-au adresat 
poliţiei (16%). Este îngrijorător că publicul se simte atât de respins de poliţie; un fapt care cu siguranţă limitează 
eficienţa lor. 

În timp ce această percepţie a poliţiei poate să nu reflecte adevărata capacitate de a combate crima cu aplicare 
violenţei – inclusiv acea legată de AMAU – este de asemenea posibil că poliţia nu dispune de capacităţile şi 
resursele necesare pentru a investiga şi a ancheta crimele cu implicarea AMAU. Această opiniei a fost susţinută 
de un număr de interviuri. O evaluare mai detaliată a capacităţii poliţiei de a combate crima este, ce-i drept, în 
afara scopului acestei cercetări.

Cu siguranţă oficialii din poliţie intervievaţi de echipa de cercetare au arătat o bună înţelegere a sistemului de 
control al AMAU pentru înregistrarea armelor civililor. Totuşi există semne că ofiţerii de poliţie nu pedepsesc 
întotdeauna persoanele pentru încălcarea legislaţiei cu privire la deţinerea şi utilizarea armei. Deşi capacitatea 
poliţiei de a investiga şi ancheta crimele cu implicarea AMAU nu este întotdeauna clară, scăderea în ultimii ani 
a numărului de infracţiuni cu utilizarea AMAU este probabil parţial datorat acţiunilor de prevenire din partea 
poliţiei, inclusiv: 

n Implementarea riguroasă a sistemului de licenţiere;

n Implementarea strictă a legislaţiei în procesul inspectărilor cu privire la utilizarea şi păstrarea armelor, după 
cum este demonstrat de confiscările din 2005 a:

 3,627 arme pentru expirarea termenului de înregistrare;

 1,633 arme pentru încălcarea regulilor de port, achiziţie şi transportare; şi

 56 arme pentru încălcarea reglementărilor cu privire la vânzarea-cumpărarea armelor;

n Confiscarea continuă a armelor neînregistrate.

Ineficient

Mediu

Eficient

Foarte Eficient

Nu stiu

Fără răspuns
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6.2.3 Comisia republicană 

Comisia Republicană pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor individuale a fost formată în mai 2000 
prin Hotărârea Guvernului nr. 465 (16 mai 2000). Rolul Comisiei este de a evalua starea tehnică a armelor care 
au fost confiscate sau predate şi, în baza evaluării, de a decide dacă armele trebuie distruse, vândute pe piaţa 
civilă sau reţinute. Dacă armele se consideră periculoase ele sunt marcate pentru rebutare. În cazul armelor 
confiscate, judecăţile decid dacă arma trebuie întoarsă proprietarului sau prezentată Comisiei pentru evaluare 
(în dependenţă de tipul de încălcare sau infracţiune). Curţile de asemenea decid dacă banii după vânzarea 
acestor arme sunt transmise proprietarului sau statului. Comisia dispune de un depozit în cadrul clădirii MAI 
având peste 300 unităţi care îşi aşteaptă evaluarea. Celelalte 4070 arme confiscate sau predate sunt depozitate 
în depozitul central al MAI sau la oficiile de poliţie.

Comisia este compusă din reprezentanţi ai Secţiei Autorizări şi Înregistrarea Armelor, Centrul Naţional pentru 
Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi reprezentanţii celor 4 magazine de arme – întreprinderi de stat, precum şi 
autorităţi fiscale. În 2004 Comisia s-a convocat de 3 ori şi a alocat din armele confiscate sau predate de la civili 
1513 arme spre rebutare.124 Lucrul Comisiei Republicane nu pare să sufere de careva deficienţe sau lipsă de 
capacitate. 

6.2.4 Centrul naţional pentru omologarea Armelor şi Muniţiilor

Conform Hotărârii Guvernului nr. 44 (18 ianuarie 1995), Serviciul de Standardizare şi Metrologie, cu asistenţa 
MAI, este responsabil de evaluarea condiţiilor tehnice a armelor, muniţiilor şi produselor pirotehnice care se 
află în circulaţie în Moldova. Centrul Naţional pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor (în trecut Centrul pentru 
Supravegherea Tehnică a Armelor) este responsabil de efectuarea acestor evaluări. În decursul anilor 2004-2005 
Centrul a organizat inspectări în 14 raioane ale ţării. Important este faptul că Centrul Naţional de asemenea oferă 
asistenţă serviciilor de stat de securitate prin confirmarea că armele corespund standardelor de siguranţă. 

Centrul este o companie de stat şi de asemenea constituie o sursă de informaţie cu privire la controlul armelor 
din ţară şi piaţa internă de arme. O parte din lucru are loc prin intermediul paginii web, care oferă informaţie cu 
privire la magazinele de arme ce dispun de licenţă pentru a face comerţ cu AMAU şi muniţii, ateliere de reparaţie 
şi sistemul de înregistrare.125 În activitatea Centrului Naţional nu par să existe deficienţe cu privire la modul de 
operare şi capacitate. 

6.2.5 Serviciul Vamal şi Serviciul Grăniceri 

Serviciul Vamal este principala instituţie de stat responsabilă de controlul transferului legal al AMAU prin ţară 
precum şi interceptarea transferurilor ilicite de arme la punctele de control la frontieră. SG de asemenea îşi 
asumă obligaţia de a combate traficul la frontieră, deşi el joacă un rol secundar şi de recomandare la punctele 
de control la frontieră. 

6.2.5.1 Serviciul de Grăniceri126

Serviciul de Grăniceri (SG) al Moldovei a fost creat după independenţa Moldovei şi la început a fost subordonată 
Ministerului Securităţii Naţionale, la moment desfiinţat. În 2000 SG a devenit un departament independent 
subordonat direct Guvernului, deşi rămânea o agenţie de securitate de stat. În 2005 structura a fost reorganizată 
în Serviciu de Grăniceri (SG) al Moldovei şi trebuie până în 2007 se devină o structură de investigare a crimelor, 
similar poliţiei dar independentă de MAI. La moment SG nu poate efectua investigaţii criminale sau anchetări a 
cazurilor de încălcare a regimului de frontieră, ceea ce înseamnă că funcţia de ‘oprire şi percheziţionare’ rămâne 
principala formă de protecţia împotriva traficului. În schimb funcţia de investigare a traficului ilicit este atribuit 
poliţiei din zonă, un sistem care nu oferă Moldovei cele mai eficiente modalităţi de protecţie a frontierelor sale 
de trafic de bunuri ilicite. 

124 South Eastern Europe SALW Monitor 2005, SEESAC, Belgrad, 2005.
125  http://www.csta.from.md/, accesat 12 noiembrie 2005.
126  Lt. Col. Vitalie Fortuna, Şeful Departamentului Resurse Umane şi Înstruiri, SG, şi Lt. Col. Sergiu Josanu, Şeful Secţiei Dotare Militară, SG.
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În 1992 SG a început prin paza a 686 km a frontierei Moldo-Române, care în mare parte este situat pe râul Prut. 
Totuşi SG a început paza celor 1222 km a hotarului Moldo-Ucrainean doar în 2001 şi în continuare nu poate 
păzi cele 453 km ale hotarului Moldo-Ucrainean, care este controlat de autorităţile transnistrene. Mai mult, 
personalul SG nu patrulează hotarul intern între teritoriile controlate de Guvernul Moldovei şi cele controlate e 
autorităţile transnistrene, deoarece aceasta nu este considerat drept hotar.

SG dispune de oficiul central în Chişinău, 5 oficii regionale (Nord, Vest, Sud, Est şi Chişinău), 70 de posturi care 
patrulează hotarul ‘verde’ şi 48 puncte de trecere a frontierei de stat (auto, feroviare, aero şi fluviale) în Moldova. 
Posturile SG de pe hotarul cu România şi Ucraina sunt staţionare. Totodată sunt folosite şi posturi mobile. SG de 
asemenea a construit un centru de instruire şi tir la Ungheni cu suportul financiar al UE. În total SG are în jur de 
5500 de colaboratori. Deşi recruţii constituie la moment o cotă mare din personalul SG, sunt planuri ca până în 
2007 toţi angajaţii SG să fie colaboratori pe bază de contract. 

SG reţin de la 30 la 100 persoane pe lună în activitatea lor de zi cu zi. Persoanele reţinute sunt atât criminali 
de ocazie precum şi infractori mult mai serioşi. Arme de vânătoare s-au descoperit de-a lungul hotarului verde, 
dar nu în cantităţi mari şi SG nu consideră AMAU o ameninţare serioasă. Când SG depistează contrabandă în 
activităţi individuale, necomasate cu Serviciul Vamal sau MAI, este obligat să informeze Procuratura Generală 
despre captură. După cum aceste confiscări sunt raportate Procuraturii Generale, SG nu deţine o bază de date 
centralizată de interceptări şi confiscare de AMAU. Este de asemenea o practică să fie informată mass-media 
despre orice captură (SG deţine un departament de mass-media pentru aceasta). SG nu a capturat AMAU ca 
rezultat al informării din partea altor agenţii de stat sau agenţii străine. Toate capturările au loc graţie verificărilor 
de rutină. 

Reprezentanţii intervievaţi ai SG consideră că echipamentul tehnic pentru semnalizare, echipamentul video de 
supraveghere (în special pentru depozitele de arme), o bază de date centralizată şi echipament cu conectare 
neîntreruptă la punctele de control al SG ar îmbunătăţi capacitatea SG să-şi îndeplinească funcţiile. Echipamentul 
cu conectare neîntreruptă sunt de o utilitate sporită pentru îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu alte 
agenţii. Astfel de cooperare are loc la moment, însă procesul de oferire a informaţiei este încet. Spre exemplu, 
MAI actualizează informaţii numai odată pe zi. De asemenea, SG ar putea să fie dotat cu gloanţe de plastic. 

6.2.5.2 Serviciul Vamal127

Serviciul Vamal activează la 113 posturi internaţionale de vamă şi la câteva puncte de control aflate la hotarul 
intern cu Transnistria. După modificările în legislaţie în 2005 Serviciul Vamal a devenit o agenţie naţională de 
securitate şi dispune de un statut similar SG. Baza juridică a Serviciului Vamal pentru procesarea transferurilor 
de AMAU se conţine în următoarele acte normative:

n ‘Codul Vamal al Republicii Moldova’ (Legea nr. 1149-XIV, 20 iunie 2000, Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 160-162 din 23 decembrie 2000);

n ‘Legea privind licenţierea unor genuri de activitate’ (Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001, Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 108-109, 6 septembrie 2000 şi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 26-28 din 
18 februarie 2005);

n Hotărârea Guvernului nr. 207 despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea regimurilor vamale 
(26 februarie 2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 30-34 din 4 martie 2003); şi 

n Ordinul Serviciului Vamal nr. 276-O cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite 
din tranzacţiile economice externe (24 octombrie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 162-165 
din 6 decembrie 2002).

Serviciul Vamal inspectează 70-80% din toate bunurile care întră pe teritoriul Moldovei pe calea aerului, cale ferată 
sau pe şosele la acele 113 posturi vamale. Inspecţiile se fac la întâmplare şi presupun verificarea automobilelor 
mici şi autobuselor, care sunt considerate ca prezentând un risc. Serviciul Vamal de asemenea a format o listă 
de bunuri periculoase, care sunt analizate cu mai multă atenţie,128 din păcate nu se cunoaşte conţinutul acestor 
liste. Pentru o analiză detaliată a controlului vamal la transferurile pe calea aerului, vezi anexa B.

127  Nikolai Gumenai, Vice director, Serviciul Vamal.
128  Mihai Cozari, Director, Ungheni Biroul Vamal.
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Toate cele 113 posturi vamale sunt în proces de a fi echipate cu calculatoare pentru acces on-line neîntrerupt, 
astfel încât veridicitatea consemnărilor despre bunuri poate fi imediat verificată de ofiţerii de la posturile vamale 
printr-o bază de date centralizată. Spre exemplu, la 1 octombrie 2005 oficiul regional vamal Ungheni (ORVU) 
a început utilizarea sistemului informaţional vamal ASIKUDA-WORLD-5. După cum Serviciul Vamal ar dori să 
scaneze toate autovehiculele care trec hotarul Moldovei, ei au fost echipaţi cu un scaner la Giugiuleşti şi au 
achiziţionat echipament nou la postul vamal Criva. Conform spuselor Şefului adjunct al Serviciului Vamal, 
Guvernul Moldovei discută la moment propuneri de a achiziţiona mai mult echipament pentru SV.

6.2.5.3 Cooperarea între Serviciul de Grăniceri şi Serviciul Vamal

Deşi Serviciul Vamal are partea cea mai mare de responsabilitate de a verifica autovehiculele care trec hotarul 
internaţional al Moldovei, SG poate organiza verificări inopinate de vehicule la punctele de control precum şi 
acelor vehicule care călătoresc pe drumuri aflate până la 10 km de la hotar. SG de asemenea cooperează cu 
Serviciul Vamal pentru a identifica vehicule suspecte, odată ce majoritatea verificărilor inopinate la posturile 
de trecere sunt efectuate de Serviciul Vamal. Dacă patrulele SG depistează persoane suspecte la punctele de 
control, ei trebuie să informeze ofiţerii vamali. Din păcate schimbul de informaţie între SG şi Serviciul Vamal 
este slab. Spre exemplu, SG nu are acces direct la sistemul informaţional ASIKUDA şi Serviciul Vamal nu are 
acces la baza de date a SG pe persoane cu cazier juridic. Un schimb de informaţie mai intens ar putea permite 
SG şi Serviciul Vamal să organizeze verificări mai mult concentrate pe persoane şi vehicule, decât să efectueze 
verificări sporadice, cum este cazul la moment.

Este de asemenea important de notat că corupţia din cadrul SG şi Serviciul Vamal ar putea scădea eficienţa 
controlului AMAU la hotarele internaţionale ale Moldovei, în special atunci când există un grad de complicitate 
între angajaţii celor două servicii. Spre exemplu, Procurorul militar a investigat un caz de corupţie cu implicarea 
unui reprezentant al SG şi unul al Serviciului Vamal.129 Deşi cercetarea elementelor de corupţie nu întră în scopul 
acestui raport, cercetări anterioare au analizat acest subiect în detaliu,��0 şi salariile mici precum şi nivelul slab 
de motivare între angajaţi sunt factori care spun că corupţia constituie un pericol real.

6.2.5.4 Cooperarea cu serviciile de pază a frontierei din Ucraina

Autorităţile din Ucraina au cooperat cu colegii lor din Moldova în paza frontierei de stat, excepţie fiind organizarea 
controlului în comun la punctele de trecere a frontierei de stat în unele perioade. Această nedorinţă de a coopera 
s-a materializat şi asupra nedorinţei de a forma puncte mixte de control pe teritoriul Ucrainei.��� Însă, începând cu 
anul 2005, din momentul alegerii lui Victor Iuşcenco, Preşedinte al Ucrainei, s-au materializat eforturi din partea 
autorităţilor Ucrainei pentru a îmbunătăţi controlul frontierei Moldo-ucrainene şi pentru a întări cooperarea cu 
Serviciul Vamal şi SG al Moldovei. Măsurile luate includ: 132

n Acorduri bilaterale între Ucraina şi Moldova pentru a combate contrabanda transfrontalieră;

n Serviciul de Securitate ale Ucrainei a format unităţi speciale pentru a monitoriza cât de bine funcţionează 
serviciile de pază a frontierei şi serviciile vamale;

n Pedepsirea oficialilor corupţi de pază a frontierei şi vamali (cu toate că nu au fost oferite detalii);

n Pe o perioadă de două luni între martie şi aprilie 2005 grănicerii ucraineni au întărit securitatea pe porţiunile 
verzi şi vama Ucraineană a refuzat trecerea mărfii din Moldova care nu avea ştampila vamală a Moldovei 
(vezi anexa C);

n O perioadă de o lună, în Februarie 2005, când autorităţile vamale Ucrainene din Odesa au început să verifice 
riguros transporturile cu destinaţia  spre Tiraspol şi originea din Tiraspol;

129  Lt. Col. Igor Dorfman, Procuror, Procuratura Militară, Procuratura Generală.
��0  Obreja, E. et al, Activitatea vamală în Republica Moldova şi Corupţia, Transparency International, Chişinău, 2003; Carasciuc, L. et al, 
Corupţia şi accesul la Justiţie, Transparency International, Chişinău, 2002; Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei, 
Transparency International, Chişinău, 2002. 
���  Controlul comun al frontierei a fost suspendat imediat după ce Moldova a întrodus noi ştampile vamale şi a refuzat să le ofere transnistriei. 
Autorităţile dîn Ucraina au descris aceste măsuri ca fiind blocadă economică. Moldova: Tensiuni regionale asupra, ICG Raport nr. 157, (2004) 
Chişinău/ Brussels. 
132  Interviu cu oficial al Ucrainei; Lt. Col. Vitalie Fortuna, Şeful Departamentului Resurse Umane şi Înstruiri, Serviciul Grăniceri şi Lt. Col. 
Sergiu Josanu, Şeful Secţiei Dotare arme, Serviciul Grăniceri; Interviu cu Damien Helly, Consultant ICG.
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n Reînceperea lucrului celor 5 puncte mixte de la frontieră;���

n Invitarea UE de către Preşedinţii Ucrainei şi Moldovei să înceapă o misiune de monitorizare a hotarului 
Moldo-ucrainean; şi

n Au reînceput negocierile cu privire la controlul comun al sectorului transnistrean de autorităţile Ucrainei şi 
Moldovei.

Necătând la cooperarea intensă între Moldova şi Ucraina de la începutul anului 2005, încă există diferenţe mari 
între poziţia Moldovei şi a Ucrainei în ceea ce priveşte dreptul companiilor transnistrene de a exporta bunuri 
(vezi Anexa C). Până când nu se va ajunge la un acord asupra statutului exporturilor şi importurilor transnistrene, 
cooperarea între Moldova şi Ucraina la capitolul controlului hotarelor va fi substanţial limitată. Există totuşi un 
potenţial pentru o coordonare eficientă al resurselor de control al frontierei şi vamale care poate fi implementat 
prin control comun al hotarelor��� şi prin Programul UE de Monitorizare al Frontierei.

Deşi dorinţa Ucrainei de a combate activităţile de trafic ilegal la hotarul cu Moldova s-a materializat mai mult în 
2005, capacitatea serviciilor Ucrainene de pază a hotarului şi vamale este încă foarte limitată (vezi rezumatul 
11). Conform spuselor Reprezentantului Special al Ucrainei pentru conflictul transnistrean, la moment în Ucraina, 
din cauza lipsei de fonduri, activează 60 din cele 78 posturi de control la frontieră. Echipa de cercetare nu a 
reuşit să verifice acurateţea acestor date. Mai mult, se pare că acţiunile luate de Guvern la nivel central de a 
întări controlul la frontieră nu au fost întotdeauna reflectate în activităţi reale de întărire a controlului la hotar.��� 
Conform spuselor observatorilor independenţi, corupţia este în continuare prezentă la hotarul Ucrainean atât la 
grăniceri cât şi la vamă, materializându-se cu o plată de 17 dolari americani din partea unui automobil pentru a 
nu fi verificat la hotar.��� 

Pe de altă parte, conform spuselor Reprezentantul Special al Ucrainei, serviciile de control a grănicerilor / vamei 
la hotarul Moldo-ucrainean sunt bune, cu 60% din containere verificate la hotarul Moldo-ucrainean şi 96% din 
containere verificate în Odesa. De asemenea s-a menţionat că Ucraina aderă la toate standardele relevante 
ale UE şi chiar întrece normele internaţionale cu privire la inspectarea mărfii, odată ce bunurile exportate de 
obicei trec verificări de vamă la punctul de destinaţie. Însă, pentru că Transnistria nu este recunoscută, oficialii 
grănicerilor şi vameşilor din Ucraina de asemenea inspectează şi bunurile ce vin din Transnistria, indiferent de 
faptul dacă dispun de ştampila vamală transnistreană sau a Moldovei. Şi în acest caz Echipa de cercetare nu a 
putut verifica acurateţea acestor informaţii.

���  Punctele de control sunt: Criva – Mamaliga; Briceni – Rossoşani; Larga – Kelimenţi; Medveja – Zelionaia (toate cele patru se află în 
partea de nord); şi Giugiuleşti – Reni în partea de sud. Mai multe puncte commune vor urma la alte puncte de. Dmitro Tcaci, Reprezentant 
Special pentru conflictul, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei.
���  Pentru mai multă informaţie despre formarea punctelor mixte de control la hotarul Moldo-Ucrainean şi viitoare dezvoltări, vezi Stabilirea 
Punctelor Comune de Control pe sectorul transnistrean al hotarului Moldo-Ucrainean, IPP, Chişinău, 2005.
���  Damien Helly, Consultant ICG. 
���  Natalia Beliţer, Cercetător, Filip Orlik, Înstitutul pentru Democraţie Olecsia Basarab, Director, Grupul de Studii de Strategie şi 
Securitate.

Boxa 11: Capacitatea Ucrainei de administrare a frontierei 

Serviciul Grăniceri al Ucrainei are un personal de 4000 oameni, dintre care 1800 sunt pe segmentul transnistrean şi 53  posturi de 
grăniceri care păzesc hotarul Moldo-Ucrainean. Serviciul Grăniceri al Ucrainei este dotat cu : două helicoptere, 5 staţii de protecţie cu 
lumini de scanare; şi 10 unităţi de vehicule motorizate. Ucraina de asemenea  a construit recent o tranşee de 144 km pentru a opri 
maşinile care trec hotarul, şi a instalat 747 semne noi de avertizare în limba Ucraineană care marchează hotarul. În timp ce serviciul 
vamal este în primul rînd implicat în controlul fizic la hotar al persoanelor şi vehiculelor, serviciul grăniceri al Ucrainei este mai mult 
implicat în procesarea şi verificarea documentelor personale. La acest capitol, serviciul grăniceri suferă de lipsuri mari de echipament. 
Serviciul de grăniceri deţine rolul principal de coordonare a eforturilor de combatere a contrabandei în Ucraina şi a fost susţinut financiar 
şi cu echipament de SUA, UE şi OIM. Cooperarea între serviciul grăniceri şi serviciul vamal este mai bună  la nivel local decît la nivel 
naţional, însă oricum necesită consolidare. În timp ce la zonele de frontieră există o competenţă divizată între serviciul vamal şi MAI, 
serviciul vamal poate active numai în zonele de frontieră (diferit decît în statele UE) şi după un anumit teritoriu numai MAI dispune de 
jurisdicţie. Mai mult, fiecare serviciu menţine baza sa de date, neconectată cu restul agenţiilor şi nu este un sistem bine pus la punct de 
schimb de informaţie între agenţii. 
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6.2.5.5 Susţinerea internaţională şi alte necesităţi 

SG şi Serviciul Vamal au primit deja ajutor străin de la un şir de surse, inclusiv instruiri şi echipament. Suportul 
până la moment include: 

n Un program de asistenţă al PNUD, co-finanţat de UE care implică lucrul a unui şir de experţi, care examinează 
diferite aspecte ale activităţii SG, inclusiv legislaţie;

n Un proiect co-finanţat de PNUD/UE de €1,942,500 care are drept scop limitarea migraţiei ilegale şi traficul 
de droguri, precum şi să combată terorismul şi crima organizată în Moldova; 

n Un curs de instruire în cadrul programului TACIS de cooperare transfrontalieră (TACIS-CBS) şi Programul 
TACIS Coridorul de Transport Europa-Caucaz-Asia, programul (TACIS-TRACECA);

n Comisia Europeană a finanţat câteva proiecte care aveau drept scop modernizarea punctelor de control la 
hotar ale Moldovei, inclusiv, printre alte măsuri, tehnicile de percheziţie pentru bunurile ascunse (inclusiv 
arme şi muniţii);

n Programul SUA pentru anii 2003/2004 de Control al Exportului şi Securitatea Hotarelor (CESH), care a 
susţinut vama Moldovei cu proiecte de control al hotarelor şi a cooperat cu Departamentul pentru Apărare 
Civilă a Moldovei la un proiect de a crea ‘prima unitate de răspuns’ pentru arme de distrugere în masă;

n Acordarea de aproximativ 6,23 mln. dolari americani în 2004 de Departamentul de Stat al SUA pentru 
suport pentru securitate şi executarea legii în Moldova, o parte importantă a căreia a fost folosită pentru 
îmbunătăţirea controlului la frontieră;

n Seminare finanţate de SUA pentru a susţine oficialii vamei să recunoască bunurile care fac parte din Lista 
de Control a Bunurilor Strategice; şi

n Oferirea pentru Serviciul Vamal de către Departamentul de Stat al SUA de programe software (Program de 
identificare a produselor) care descriu fiecare produs din Lista de Control a Bunurilor Strategice, 70% din 
care sunt prezentate în fotografii. Programul software va fi accesibil pentru ofiţerii serviciului vamal începând 
cu luna Februarie 2006 şi va fi încorporat în Sistemul ASIKUDA al Serviciului Vamal

În general, nu ar trebuie să existe probleme de coordonare a activităţii donatorilor pentru că există un Comitet 
Naţional de Coordonare care este compus din reprezentanţii SUA, UE, SG, MAEIE şi Serviciului Vamal, care se 
ocupă de administrarea de suportul financiar şi asistenţa direcţionată Serviciului Vamal şi SG. Spre exemplu, 
aceasta a coordonat finanţarea activităţilor de instalare a sistemului ASIKUDA la oficiile Serviciului Vamal. 

6.2.6 Ministerul economiei şi Comerţului

Ministerul Economiei şi Comerţului administrează de Secţia control al circulaţie bunuri cu dublă destinaţie şi 
este în fruntea Comisiei Interdepartamentale de Control. Ministerul mai deţine şi o subdiviziune responsabilă 

Boxa 12: Asistenţa UE 

Eforturile de a soluţiona problemele ce ţin de controlul mărfurilor, inclusiv AMAU, care traversează frontiera Moldo-Ucraineană sunt 
asistate de Misiunea UE de monitorizare a frontierei, care a fost lansată la 7 octombrie 2005, în urma unei solicitări oficiale din 
partea Preşedintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin şi Preşedintelui Ucrainei Victor Iuşcenco într-o scrisoare comună din 2 iunie 
2005. Statul major al misiunii UE este în Odesa iar proiectul este implementat de către UNDP. Misiunea UE este focusată pe crearea 
capacităţilor instituţionale şi nu are prerogative executive – ea oferă numai aviz, instruire şi transfer de experienţă. Monitorizarea este 
cea mai puţin semnificativă parte a misiunii. UE a alocat 7 mln de Euro pentru Misiune. În timp ce Misiunea nu finanţează procurări de 
echipament pentru grăniceri o parte din bani vor fi cheltuiţi pentru echipamentul consultanţilor UE (aproape ¾ din buget sunt alocate 
pentru acoperirea costurilor de personal). Misiunea de asemenea include echipe dislocate în Chişinău şi Kiev care lucrează asupra 
analizei riscurilor împreună cu autorităţile grănicerilor şi vamei.
În timp ce Moldova şi-a exprimat dezamăgirea privind faptul că Misiunea la frontieră nu va fi autorizată să impună restricţii asupra 
comerţului către/din regiunea Transnistreană, reprezentanţii oficiali ai Moldovei în general par a fi optimişti privind impactul pe care 
Misiunea UE va avea asupra traficurilor. Serviciul grăniceri a exprimat convingerea că Programul UE de asistenţă la frontieră se va sconta 
cu rezultate bune şi consideră că ‘Misiunea UE va ajuta la soluţionarea problemelor ce ţin de controlul mixt de frontieră (cu Ucraina)’. 
Serviciul vamal este de asemenea pozitiv în aprecieri declarând că Misiunea UE va facilita un control mai activ al frontierei Moldo-
Ucrainene în următorii doi ani.
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de coordonarea asistenţei tehnice străine. de Secţia control al circulaţie bunuri cu dublă destinaţie, pe lângă 
eliberarea autorizaţiilor de transfer al bunurilor strategice, de asemenea activează ca o birou informaţional 
de decontare despre sistemul naţional de control al Moldovei pentru exportul de arme. Parte componentă a 
funcţiilor sale este de menţine în 3 limbi o pagină web despre sistem. Personalul Secţiei şi-au demonstrate 
atât capacităţile cât şi dedicarea faţă de lucru. Principalul punct slab al Secţiei este lipsa de braţe de muncă şi 
finanţe. 

6.2.7 Ministerul Apărării şi Armata naţională

Principala responsabilitate în domeniul controlului AMAU a Armatei Naţionale a Moldovei este menţinerea şi 
securizarea depozitelor naţionale de AMAU în surplus şi în utilizare. Din păcate resursele financiare disponibile 
pentru armată nu acoperă strictul necesar, cum ar fi carburanţii, sau încălţăminte. Salariul unui recrut în Armata 
Naţională este încă foarte mic – numai 59 lei (4 dolari americani) pe lună, cu mulţi ofiţeri tineri plecând din 
armată în sectorul privat. În mod normal aceste neajunsuri afectează capacităţile de control al AMAU, deşi în 
afară de lipsurile financiare, MA suferă de practici prea birocratice şi deci ineficiente financiar. Având cel mai mic 
buget militar din toate fostele Republici URSS,��� insuficienţa acută de resurse financiare constituie o problemă 
serioasă pentru sectorul militar al Moldovei în încercările ei de reformare a sectorului de securitate (RSS). 

6.2.7.1 Standardele de stocare a AMAU

Echipa de cercetare nu a primit nici o informaţie cu privire la locul de păstrare al armelor MA/ Armatei Naţionale. 
Nu s-a prezentat altă informaţie despre securitatea fizică a depozitelor Armatei Naţionale şi echipa de cercetare 
nu a avut acces la depozitele Armatei Naţionale. Cu toate acestea, standardele de păstrare ale armatei Moldovei 
sunt prevăzute de regulamentele cu privire la serviciul de gardă şi serviciul interior ale armatei Republicii 
Moldova. 

Raportul din 2005 al Moldovei la DNUAD oferă nişte informaţie despre standardele fizice, aşa cum sunt ele la 
moment (decât cum ar trebui să fie).��� Pentru păzirea depozitelor şi clădirilor Armatei Naţionale sunt folosiţi 
militarii în termen. Gărzile activează în conformitate cu ‘Regulamentul Serviciului de Gardă’ şi numărul acestora 
variază în dependenţă de mărimea depozitului păzit şi locul de aflare. Recruţii care păzesc aceste depozite sunt 
în drept să folosească arma. Aceasta presupune dreptul de a face împuşcături de avertizare dacă un intrus nu 
răspunde la solicitarea de a se opri. În timp ce nu toate clădirile sunt păzite de câini, ele toate au îngrădirile 
‘corespunzătoare’, făcute sau din sârmă ghimpată sau din beton. Toate depozitele, după cum se afirmă, dispun 
de iluminare externă şi sisteme de alarmă, antiincendiare şi paratrăsnet. Datorită limitelor financiare, camere de 
supraveghere video nu sunt la moment utilizate la depozitele şi clădirile Armatei Naţionale. 

În conformitate cu raportul Moldovei transmis DNUAD inspecţiile la depozitele de arme se fac de: comandanţii de 
unităţi şi adjuncţii lor la armament, în prezenţa persoanelor responsabile de păstrarea armelor şi muniţiilor de la 
depozitul respectiv; de departamentele şi secţiile respective ale Statului Major; şi cei responsabili de efectuarea 
inspecţiilor de inventariere.

După spusele Procurorului militar, armele stocate sunt eliberate numai atunci când au loc exerciţii. Şefii 
Departamentelor şi Secţiilor respective din Statul Major sunt responsabili de stabilirea procedurii de acces la 
depozite. Indivizii au acces la depozite şi clădiri numai după ce primesc un permis temporar sau permanent, 
semnat de comandantul unităţii şi confirmat de ştampila oficială a unităţii. În clădirea de gardă se menţine o listă 
de persoane care au dreptul să acceseze oricare dintre depozite. Cheile de la depozite sunt păstrate în clădirea 
de gardă. Procurorul militar a menţionat că securitatea s-a îmbunătăţit la depozitele Armatei Naţionale, după ce 
au avut loc furturi mai devreme în decursul anului, iar civilii nu mai pot accesa obiectivele militare şi să plătească 
pentru a împuşca dintr-o armă.

S-au înregistrat mai multe furturi de arme de pe teritoriul depozitelor. Procurata Militară a iniţiat o investigaţie 
după ce în 2004 de la depozitul unei brigăzi au fost furate 200 grenade, 31 de aruncătoare de grenade şi mai 
mult de 90000 unităţi de muniţii. Investigaţia a arătat că standardele de păstrare şi de securitate ale depozitelor 

��� Jane’s World Armies, 2005 
��� Op cit, Moldova UN PoA Report.
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unităţii nu corespundeau regulamentului. Şeful Serviciului armament al unităţii a fost găsit responsabil de 
comportament neglijent la datorie, deoarece el a permis accesul persoanelor ne autorizate la depozitele MA, şi 
a fost condamnate la închisoare pe un termen de 3 ani. Şeful Gărzii de serviciu a fost de asemenea găsit vinovat 
de comportament neglijent la datorie şi a fost suspendat din funcţie. Persoanele care de fapt au furat armele 
au fost condamnate închisoare pe un termen de la 11 la 14 ani, în conformitate cu Codul Penal. De atunci MA 
a insistat ca toate unităţile de arme şi muniţii să fie recuperate. În noiembrie şi decembrie 2005 au avut loc 
verificări pentru a determina dacă situaţia cu privire la standardele de păstrare s-a schimbat şi Procurorul militar 
susţine că aproape toate problemele au fost rezolvate. 

6.2.7.2 Menţinerea registrelor şi inventarierile

Conform raportului Moldovei către DNUAD din 2005, Secţiunea Rachete şi Artilerie a Marelui Stat Major (SRA) 
este responsabilă de inventariere şi administrează informaţii cu privire la deţinerile, inventarierile, şi transferurile 
de arme din cadrul Armatei Naţionale. Menţinerea înregistrărilor din cadrul Armatei Naţionale în ceea ce priveşte 
AMAU au loc în mare majoritate manual şi pe bază de hârtie, cu utilizare limitată de calculatoare la momentul 
actual. Pentru fiecare AMAU deţinut, registrele trebuie să ofere informaţie cu privire la tipul armei, numărul de 
serie şi categoria. Această informaţie se ţine de SRA timp de 5 ani, după care este transmisă la arhiva militară. 

Şeful SRA duce inspecţiile la depozitele Armatei Naţionale odată în an şi se aprobă de Şeful Statului Major. 
Inventarierile au loc după cum urmează:

n Verificări fizice de persoane responsabile pentru fiecare inventariere;

n Inspecţii de ofiţeri autorizaţi;

n Verificarea că numărul de arme corespunde numărul din baza de date a armamentului (ce se efectuează de 
două ori pe ani de comandanţii de unitate); şi

n Inspectarea armelor transmise pentru fiecare unitate se face de tot personalul din conducerea acestora.

 Şeful detaşamentului – zilnic;

 Comandant de pluton – săptămânal;

 Comandant de companie – odată la două săptămâni;

 Comandant de batalion – odată la trei săptămâni; şi

 Comandant de brigadă –odată la şase săptămâni.

Regulile cu privire la transportarea armelor şi muniţii sunt detaliate în anexa Ordinului MA nr. 260 ‘Manual 
cu privire la menţinerea manuală a artileriei de rachete’. În conformitate cu manualul, transportarea de arme 
şi muniţii de la depozitele şi clădirile militare poate fi efectuată numai cu autovehicule militare şi numai cu la 
ordinul Şefului comandamentului de Armament şi Logistică. Armele şi muniţiile trebuie să fie împachetate în 
cutii standarde sigilate şi transportarea trebuie să fie însoţită de o listă a echipamentului transportat (inclusiv 
cantitatea de echipament, detalii cu privire la fabrica unde armamentul a fost produs, numerele de serie şi anul 
de fabricaţie) precum şi procese verbale de predare-primire. Toate tipurile de echipament trebuie transportat în 
vehicule separate. 

După spusele unui intervievat, nu se ţin registre corecte la depozitele MA şi există o probabilitate înaltă ca părţi 
din stocuri să fie ilegal trecute în afara registrelor. Totuşi, în pofida cazului proeminent din 2004, practic nu s-au 
înregistrat furturi de armament din depozitele militare din anul 2002. În lipsa unor informaţii despre sistemul de 
evidenţă, echipa de cercetare nu a putut comenta necesităţile privind prevenirea furturilor de AMAU din stocurile 
MA.

6.2.7.3 Asistenţă internaţională

Armata Moldovei primeşte asistenţă bilaterală de la un număr de state. SUA a oferit instruire pentru misiuni de 
menţinere a păcii, instruiri pentru plutonieri şi cursuri de engleză. Marea Britanie oferă asistenţă prin Programul 
de Acţiuni în Relaţiile de Apărare (PARA) şi a oferit până la moment suport printr-un şir de proiecte. Aceste 
programe presupun: administrarea resurselor umane, cursuri de limbă engleză, cursuri pentru plutonieri, cursuri 
avansate de comandament şi administrare a personalului, precum şi distrugerea muniţiilor. Suplimentar, cursuri 
sunt oferite ca parte componentă a programului Parteneriat pentru Pace (PpP), NATO.
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6.2.8 Ministerul Justiţiei

Deşi Ministerul Justiţiei (MJ) nu este responsabil de controlul AMAU, personalul din Departamentul Penitenciare 
al Ministerului Justiţiei este dotat cu arme pentru a-şi exercita funcţiile de gardă în închisori. Armele pentru MJ 
sunt distribuite între cele 20 de instituţii penitenciare. Nu s-a oferit altă informaţie cu privire la locul aflării acestor 
instituţii sau dacă există depozite în afara acestor instituţii. MJ a declarat că regulile de păstrare a armelor sunt 
similare celor ale MAI.

Nu s-a oferit altă informaţie despre instruirea în mânuirea armelor pentru personalul penitenciarelor, sau asupra 
normelor şi procedurilor pentru utilizarea armelor. Totuşi, MJ a menţionat că gardienii nu sunt în drept să între 
în închisori cu arme (ei pot păzi perimetrul cu armament) şi gardienii nu pot utiliza arme asupra femeilor şi 
minorilor. Potrivit Departamentului Penitenciare, începând cu 1996 nu s-au înregistrat cazuri de utilizare a 
armei de personalul departamentului împotriva deţinuţilor. Toate cazurile de utilizare a armelor s-au materializat 
în împuşcături de avertizare. Nu s-au înregistrat cazuri de utilizare ilegală a armei de personalul de gardă al 
penitenciarelor.

6.2.9 Ministerul Afacerilor externe şi integrării europene

MAEIE al Moldovei joacă un rol de coordonare al regimului de control al AMAU prin asigurarea că solicitările de 
transfer de arme nu încalcă angajamentele internaţionale ale Moldovei de neproliferare, inclusiv embargourile 
totale sau parţiale impuse statelor enumerate în rezoluţiile Consiliului de Securitate a ONU şi recomandările 
Asambleii Generale a ONU, precum şi deciziile OSCE. MAEIE de asemenea un rol cheie în verificarea, prin 
intermediul ambasadelor Moldovei şi ambasadelor străine în Moldova, autenticitatea certificatelor de utilizator 
final şi certificatelor internaţionale de import care au fost depuse de solicitanţi. Capacitatea MAEIE de a îndeplini 
aceste funcţii este totuşi limitată de numărul mic de ambasade străine, ceea ce înseamnă spre exemplu că trebuie 
să se adreseze terţelor state pentru a verifica certificatele de utilizator final. MAEIE de asemenea joacă un rol în 
informarea agenţiilor relevante de control al AMAU despre cerinţele pe care trebuie să le aibă în conformitate cu 
angajamentele internaţionale ale Moldovei. Deşi coordonatorul naţional oficial desemnat de Moldova se află la 
DOP, există şi un reprezentant din partea MAEIE care activează ca coordonator în chestiuni de AMAU. 

6.2.10 Procuratura şi instanţele de Judecată

Procuratura şi instanţele de judecată împreună luate constituie o parte vitală al sistemului de control al AMAU 
în Moldova. Fără aceste instituţii, sistemul legal al Moldovei ar rămâne neimplementat. Preşedintele numeşte 
judecătorii recomandaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, în timp ce Parlamentul numeşte direct Procurorul 
General. Procesul reformei juridice în care a întrat Moldova ‘în general corespunde standardelor Europei de Vest 
şi este implementat în ţară’.���

6.2.10.1 Procurorul General140 

Rolul principal al Procuraturii este anchetarea cazurilor de comitere a infracţiunilor în Moldova. Deşi cercetarea 
infracţiunilor cu utilizarea armelor este de asemenea de competenţa MAI, responsabilităţile Procuraturii includ 
cercetarea crimelor economice, jafurilor, omorurilor şi altor infracţiuni comise cu aplicarea armelor (inclusiv 
posesia ilegală a armelor traficul ilicit cu arme).

Există un proces de cooperare dintre SG, MAI, SIS şi Procuratură. Aceste departamente sunt obligate să ofere 
ajutor în caz de necesitate în timpul cercetării infracţiunilor în Moldova. Procuratura poate de asemenea coopera 
cu organele de drept din România şi Ucraina (SG, instituţii juridice şi Procuratura) în baza acordurile bilaterale. 
Se pare ca s-a înregistrat o cooperare bună între procurorii Moldovei şi Ucrainei care în ultimii ani au cercetat 
activităţi criminale organizate transfrontaliere. Această cooperare a înregistrat unele succese, majoritatea din 
ele rezultând în privarea de libertate a câtorva membri din cadrul reţelei de crimă organizată ‘grupului de sud’.

Reprezentanţii Procuraturii consideră că lucrul lor, în special cel legat de menţinerea controlului asupra teritoriului 
Transnistriei este limitat de lipsa unei baze normative în Transnistria. Investigarea infracţiunilor comise în Moldova 

��� Moldova: Profilul Ţării 2005, The Economist Intelligence Unit. 
��0  Corneliu Bratunov, Procuror, Departamentul Cazuri Criminale Excepţionale, Procuratura Generală.
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de rezidenţii Transnistreni (sau vice-versa) pot fi la moment anchetate numai prin contacte personale, decât prin 
mecanisme legale.

6.2.10.2 Procuratura Militară���

Procuratura Militară, cu 29 angajaţi, este responsabil de respectarea legislaţiei de către personalul MA şi 
anchetează încălcările legislaţiei de aceştia. Misiunea lor este să investigheze infracţiunile şi încălcările din 
cadrul forţelor armate, serviciului de grăniceri, serviciului de informaţii, serviciului pază de stat şi securitatea 
Preşedintelui. Procurorul militar investighează cazuri de corupţie, hărţuire, furt şi chiar sinucidere. Procurorul 
primeşte pe an notificări a în jur de 100 infracţiuni. Odată pe an Procuratura Militară raportează asupra 
tuturor infracţiunilor cercetate Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Preşedintelui şi Comisiei 
Parlamentare pentru Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică. 

6.2.10.3 Procesul judiciar142

Codul Penal al Moldovei stabileşte pedepsele pentru infracţiunile cu utilizarea armelor. Procurorii sunt obligaţi 
să aducă învinuire persoanelor suspectate în conformitate cu codul penal. Spre exemplu, posesia ilegală a 
armelor presupune o pedeapsă de cel puţin doi ani de privaţiune de libertate. Dacă infracţiunile sunt comise 
cu utilizarea armei, crimele sunt catalogate drept agravante şi deci presupun o pedeapsă mai mare. Dacă însă 
încălcarea legii nu presupune pericol pentru societate, atunci o va fi dată o sentinţă mai blândă. Spre exemplu, 
posesia ilegală a unei arme de anticariat sau care nu funcţionează poate să nu fie supusă pedepsei dacă se 
consideră că arma nu constituie pericol pentru societate. Această prevedere constituie o scăpare a legii şi oferă 
posibilitate celora care au comis o infracţiune cu implicarea armei să evite pedeapsa. Suplimentar, intervievaţii 
au menţionat că posesorii armelor neînregistrate sau cei care îşi folosesc armele într-un mod necorespunzător, 
sunt foarte des lăsaţi fără urmărire de către poliţia locală. Aceasta s-a menţionat ca are loc preponderent în 
comunităţi mai mici. 

Deşi echipa de cercetare a primit informaţie conform căreia majoritatea crimelor cu implicarea armelor sunt 
investigate, nici un fel de informaţie mai detaliată cu privire la rata de condamnare nu a fost oferită .În timp ce nu 
s-a oferit nici o informaţie cu privire la numărul de persoane arestate de poliţie, judecate şi condamnate pentru 
infracţiuni cu implicarea armelor, numărul de persoane care îşi ispăşesc pedeapsa pentru astfel de infracţiuni 
este în constantă scădere începând cu anul 2000:

2000 2001 2002 2003 2004

Infracţiuni înregistrate 241 156 145 115 87

Numărul de deţinuţi 58 46 59 39 29

Tabelul 29: Numărul de persoane condamnate la privaţiune de libertate pentru comiterea
infracţiunilor cu aplicarea armei 

(Sursa: Ministerul Justiţiei)

6.2.11 Cooperarea între agenţii şi Coordonatorii naţionali

În timp ce cooperarea între MAI, MA, SIS, SG şi Serviciul Vamal este prevăzută în legislaţia Moldovei, prezentul 
studiu a descoperit un şir de neajunsuri în cooperarea între agenţii. Cel mai semnificativ element este nivelul 
slab de coordonare între diferiţii coordonatori din diferite ministere a chestiunilor ce ţin de AMAU.

După cum a fost menţionat mai sus, un reprezentant al DOP activează ca Coordonator Naţional pe AMAU în 
Moldova şi are drept funcţie principală facilitarea cooperării internaţionale în domeniu, prin participarea la 
întrunirile grupului de consultare al programului de implementare al planului regional al Pactului de Stabilitate 
cu privire la combaterea proliferării AMAU.��� Totuşi, până la cest moment, sfârşitul anului 2005, această 

���  Lt. Col. Igor Dorfman, Procuror, Procuratura militară. 
142  Corneliu Bratunov, Procuror, Departamentul Cazuri Criminale Excepţionale, Procuratura Generală.
���  Rolurile şi responsabilităţile coordonatorilor naţionali sunt descrise în Standardele regionale SEESAC de micro-dezarmare (SRMD). 
SRMD pot fi găsite pe pagina web a SEESAC http://www.seesac.org/resources/current_eng.htm, accesat la 12 octombrie 2005.
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funcţie, se pare că, este exercitată de reprezentantul MAEIE. Această lipsă de continuitate demonstrează 
existenţa unei probleme pentru activităţile de coordonare. Coordonatorul naţional primeşte informaţie cu privire 
la AMAU la nivel regional şi iniţiativele de control, precum şi metodologia de control al AMAU de la SEESAC, 
după care coordonatorul naţional este însărcinat să disemineze această informaţie şi cunoştinţe ministerelor şi 
departamentelor relevante ale Moldovei. Toţi membrii Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi deci 
şi participanţii la Planul Regional de Implementare (PRI) sunt obligaţi să-şi numească Coordonatorul Naţional. 
SEESAC a recomandat membrilor Pactului de Stabilitate să-şi numească persoane în fiecare dintre ministerele 
cheie pentru a facilita iniţiativele locale de control al AMAU. Un şir de puncte de contact în chestiuni de AMAU din 
cadrul MAI (care este şi Coordonatorul Naţional), MA şi MAEIE au fost în continuare identificate. 

Cooperarea din partea coordonatorului naţional din partea Moldovei s-a îmbunătăţit substanţial în anul 2005 
şi a presupus participarea lui la întâlnirea bienală a statelor din iulie 2005 organizată de PdA al ONU. Echipa 
de cercetare a beneficiat de o cooperare excelentă din partea coordonatorului naţional ce s-a materializat prin 
facilitarea cercetării pentru acest studiu, chiar dacă capacitatea lui de a obţine informaţie de la alte ministere, 
în special MA, a fost destul de limitată. Totuşi, în timp ce un grad înalt de cooperare din partea a două persoane 
din trei care sunt contactele în ministere pe probleme de AMAU este o oglindire încurajatoare a nivelului de 
cooperare între agenţii, există desigur mai mult spaţiu pentru cooperare şi schimb de experienţă între cele 
trei persoane de contact. Aceasta, în cazul unui scenariu ideal, ar trebui să aibă loc sub auspiciile unei comisii 
naţional de control al AMAU, care aduce toate agenţiile împreună pentru a ajunge la un acord şi a direcţiona 
strategia unei agenţii naţionale de control al AMAU.

6.2.12 Cooperarea cu administraţia transnistreană

În timp ce nu există nici un fel de acorduri oficiale între Guvernul Moldovei şi autorităţile Transnistriei, contacte 
ne-formale profesionale sunt menţinute de aproape majoritatea Ministerelor implicate în controlul AMAU. Spre 
exemplu, autorităţile transnistrene au răspuns în trecut la solicitările de informaţie din partea INTERPOL, în timp 
ce Procuratura Generală a Moldovei a cooperat cu oficiali din Transnistria în timpul anchetării unor infracţiuni 
grave. Poliţia Moldovei şi miliţia din Transnistria, se pare că, de asemenea au format relaţii de lucru în Zona de 
Securitate, deşi aceste relaţii sunt fragile în timpul situaţiilor tensionate. 

6.3 organizaţiile nonguvernamentale

Implicarea ONG-urilor în chestiuni de AMAU şi securitate este în continuare destul de mică pe teritoriul controlat 
de Guvernul Moldovei. În sectoarele unde ONG-urile sunt implicate, acestea tind să fie mai mult preocupate 
de situaţia de pe partea stângă a Nistrului, atât în termeni de retragere /distrugere a echipamentului rămas 
al GOTR şi demobilizare a unităţilor militare transnistrene. Spre exemplu, în 2001 Institutul de Politici Publice 
(IPP) a publicat o analiză detaliată cu privire la aspectele militare ale conflictului ne rezolvat din Transnistria, 
ce include o privire generală a situaţiei AMAU în zona ne controlată. Aceasta a fost suplimentat de o analiză a 
aceluiaşi institut pe probleme de unificare a forţelor militare din Moldova şi zona transnistreană şi posibilele 
programe de administrare a surplusului format.��� 

IPP este cel mai implicat în problemele AMAU ONG din Moldova. IPP a contribuit prin mai multe studii comparative 
pe AMAU, printre care: Capitolele despre Moldova ale Monitorului Europei de Sud Este pe AMAU pentru anii 2004 
şi 2005; ‘Monitorizarea statelor’ Programului de acţiuni al ONU pe AMAU: raportul de activitate bienal; şi prestatorii 
şi companiile private de securitate (CPDP-urile) – impactul asupra situaţiei AMAU în Europa de Sud-Est.

Centrul de neproliferare în Republica Moldova este un alt ONG implicat în politica de securitate. În 2004 Centrul 
de neproliferare al Republicii Moldova, cu asistenţa Departamentului de Comerţ al SUA, a creat versiunea 
moldovenească al Programului SUA de Simulare instrucţională a Ofiţerului de licenţiere (LOIS). În prezent, 
programul se utilizează de oficialii moldoveni care sunt implicaţi în licenţierea bunurilor strategice (bunuri şi 
tehnologii cu dublă destinaţie, precum şi arme şi muniţii). În acelaşi an, centrul a organizat un şir de seminare 
pentru oficialii vamei şi grănicerilor la care au participat reprezentanţi ai Departamentului de Stat al SUA. Echipa 
de cercetare nu a putut totuşi să determine statutul exact al acestei organizaţii, pentru că din câte se pare 
dispune de unele legături cu Ministerul Economiei (ME). 

���  Pîntea, I. ‘Aspectul militar al soluţionării conflictului în partea de Est a Republicii Moldova’; Graur, O. ‘Problemele unificării forţelor armate 
ale Republicii Moldova şi Transnistriei’. Ambele lucrări sunt accesibile în ‘Aspectele conflictului transnistrean’, Chişinău 2004, de Dr. A 
Barbarosie şi O. Nantoi.
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Datorită problemelor de braconaj pe teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău, Asociaţia Vânătorilor şi 
Pescarilor din Moldova (AVPM) s-a implicat în activităţi de informare a pericolelor legate de utilizarea ilegală a 
armelor la vânat. AVPM de asemenea a susţinut perioadele de amnistie de arme ale Guvernului prin sensibilizarea 
populaţiei, atât printre membrii săi, cât şi în mass-media. AVPM este o întreprindere de stat şi primeşte o parte 
din fonduri din bugetul de stat. În afară de acestea, nu se cunosc alte ONG-uri de pe teritoriul controlat de 
Guvernul Moldovei care să susţină acţiuni de sensibilizare a populaţiei în chestiuni de AMAU. Un grup de angajaţi 
ai ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului au primit instruire la tema tehnicilor de sensibilizare a populaţiei 
în AMAU la o conferinţă în Chişinău (octombrie 2004), organizată de SEESAC cu suportul Saferworld.���

Lipsa de interes din partea societăţii civile în chestiuni ce ţin de AMAU este rezultatul atât al faptului că 
proliferarea armelor nu este considerată o problemă majoră în societate (vezi secţiunea 5.1.1) cât şi al faptului 
că finanţarea e slabă pentru ONG-urile implicate în lucrul de control al AMAU. Grupurile din societatea civilă de 
pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei sunt în continuare extrem de dependente de susţinerea externă 
politică şi financiară pentru continuitatea activităţilor lor. După cum la moment există finanţare internaţională 
limitată pentru sectorul de securitate şi lucrul de control al AMAU, societatea civilă preferă să nu lucreze în acest 
sector.

6.4 mijloacele	de	informare	în	masă	(mass-media)

Acoperirea mass-media a chestiunilor de securitate şi AMAU de pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei 
este destul de limitată. Aceasta se datorează parţial lipsei generale de libertate de exprimare de care suferă 
mass-media. Aceasta de asemenea este rezultatul culturii de informare, când este nevoie de contacte bune 
în structurile de stat pentru a primi informaţie.��� Dacă aceste contacte nu există, atunci este foarte posibil ca 
solicitările de informaţie să fie refuzate. În 2002 Legea cu privire la accesul la informaţie nu a reuşit să străbată 
cultura existentă de informare (vezi secţiunea 6.7). 

Analiza raportării asupra AMAU a mass-media din Moldovei s-a făcut prin monitorizarea articolelor legate de 
securitate şi AMAU din 5 ziare şi reviste naţionale a pentru perioada ianuarie 2003 – octombrie 2005: Moldova 
Suverana; Nezavisimaia Moldova; Jurnal de Chişinău; Timpul; şi Oastea Moldovei. S-a efectuat şi o cercetare 
a ştirilor din aceeaşi perioadă, oferite de cea mai cunoscută agenţie de presă – BASA-press. Din cele 5 ziare 
Nezavisimaia Moldova este în limba rusă, în timp ce restul sunt publicate în Română. Două din ziare sunt 
independente, două sunt afiliate statului şi una este în proprietatea Ministerului Apărării şi descrie noutăţile de 
ordin militar precum şi ale Armatei Naţionale:

PUbLiCAţiA eDiţii AfiLiereA ACoPerireA LiMbA

Moldova Suverana Cotidian Guvern Naţională Română

Nezavisimaia Moldova Cotidian Guvern Naţională Rusă

Jurnal de Chişinău Săptămânal Independent Naţională Română

Timpul Săptămânal Independent Naţională Română

Oastea Moldovei Săptămânal MA Naţională Română

Tabelul 30: Ziarele monitorizare

Articolele au fost scanate pentru prezenţa unui şir de subiecte şi apoi analizate după o serie de categorii – tipul 
incidentului /Infracţiunii, tipul armei, victima / agresorul, legală / ilegală, timp şi locul incidentului. În decursul 
perioadei de monitorizare au fost depistate 313 articole care se refereau la securitate sau AMAU. Din aceste 
articole majoritatea – 47% - se refereau la conflictul transnistrean, în timp ce armata constituie al doilea cel mai 
mediatizat subiect – 31% din articole:

���  ‘SALW Awareness Suport Pack Outreach Workshops Skopje, Tirana şi Chişinău’, SEESAC, Raportul de actvitate 44, 08 November 2004, 
http://www.seesac.org/reports/actreports.htm, accesat la 14 octombrie 2005.
���  Victor Nichituş, jurnalist, Radio Nova; Nations în Transit 2005: Moldova, Freedom House, 2005; vezi de asemenea NATO mission report, 
‘Visit to Moldova by the Sub-Committee on Democratic Governance (Civil Dimension of Security)’, 01 - 04 March 2004’, http://www.nato-
pa.înt/Default.asp?SHORTCUT=484, accesat la 5 decembrie 2005.



107

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

Figura 47: Articole care se referă la AMAU şi securitate

6.4.1 Mediatizarea conflictului transnistriean

Similar lucrului în care este implicată societatea civilă de pe teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău, 
acoperirea chestiunilor de securitate şi AMAU în mass-media Moldovei mai mult se axează pe situaţia de pe 
malul stâng la râului Nistru şi pe procesul de soluţionare a conflictului. Procentajul articolelor despre acest 
subiect se ridică semnificativ dacă ziarul Armatei Oastea Moldovei este exclus din analiză, deoarece el are numai 
5% de articole referitoare la regiunea transnistreană, cu o majoritate absolută (77%) care se referă la chestiuni 
ce ţin de Armatei Naţionale şi militare. 

Articolele care se referă la conflictul din Transnistria sunt aproape în totalitate articole despre retragerea 
muniţiilor şi AMAU ruseşti din regiune, doar o mică parte din materiale reprezintă comentarii, investigaţii sau 
interviuri referitoare la securitatea şi situaţii în domeniul AMAU în Transnistria şi Zona de securitate. Analiza care 
există are tendinţa de a umfla nivelul tensiunilor din Zona de Securitate şi dintre Guvernul Moldovei şi autorităţile 
transnistrene. Acoperirea conflictului transnistrean este de asemenea mult mai mare în cele două ziare de stat, 
decât în publicaţiile independente – care au inclus numai 18 articole despre Transnistria (în comparaţie cu 
cele 36 din Nezavisimaia Moldova şi 39 din Moldova Suverana). Chiar dacă există mai multe articole despre 
transnistria în ziarele de stat acest fapt este probabil datorat frecvenţei mai mari al publicării acestora (ziarele 
de stat apar zilnic, în timp ce ziarele private se publică odată în săptămână), aceasta de asemenea reflectă 
tendinţa în rândurile Guvernului Moldovei, societăţii academice şi societăţii civile de a se asigura că conflictul 
transnistrean rămâne a fi un subiect ‘viu’ atât pentru interiorul cât şi pentru exteriorul ţării.

6.4.2 Mediatizarea infracţiunilor cu implicarea armelor

Al treilea după popularitate tip de articole publicate cu referire la AMAU sunt infracţiunile cu implicarea armelor 
– 26%. Dacă ziarul Armatei Oastea Moldovei ar fi fost exclus din analiză, atunci subiectul de infracţiuni legate de 
AMAU ar trece pe locul doi după popularitate (nici un articol publicat în Oastea Moldovei n-a descris infracţiuni). 
Jurnalismul din sectorul de infracţiuni cu implicarea armelor este foarte senzaţional şi superficial, care mai mult 
se concentrează pe impactul dramatic al materialului şi nu se concentrează asupra incidentelor prezentate, 
precum şi cauzelor şi consecinţelor acestora. Acest fel de raportare mai mult inhibă discuţiile constructive despre 
nivelul, cauzele şi impactul infracţiunilor cu implicarea AMAU în Moldova. 

6.4.3 Mediatizarea controlului AMAU 

Numai cinci articole din perioada studiată se referă la legislaţia de control al AMAU sau la campaniile şi amnistiile 
de colecţie a AMAU. Există de asemenea un grup mic de articole care descriu reformele din cadrul armatei 
naţionale, reformele în poliţie, discursuri despre poliţiei sau activitatea militară. Informaţii cu privire la iniţiativele 
de control al AMAU din partea poliţiei şi militarilor se publică de obicei în ziarele afiliate Guvernului şi foarte 
rar apare în mass-media independentă. Există cu siguranţă potenţial pentru activităţi şi evenimente legate de 
controlul AMAU, după cum este distrugerea armelor confiscate de MAI în august 2005, acţiune susţinută de 
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Legislaţie/înregistr
area armei, 5

Sport, 1
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PNUD, care ar pute fi publicate mai des, şi să dispună de o atenţie deosebită faţă de impactul scopului şi 
succesului implementării acestor măsuri. 

În concluzie, acoperirea mass-media a infracţiunilor cu implicarea armelor nu este orientată spre raportarea sau 
analiza acţiunilor luate de poliţie în procesul de investigare a cazurilor, sau procesul judiciar, inclusiv anchetarea 
şi condamnarea. Reprezentanţii MJ şi-au exprimat frustrarea care este cauzată de această lipsă de raportare 
detaliată şi neutră; ei mai cred că aceasta contribuie la formarea unei imagini greşite despre situaţia controlului 
AMAU în Moldova şi acţiunile pe care Guvernul le ia pentru a elimina crima cu implicarea AMAU.��� 

6.5 Colectarea de AMAU

6.5.1 Colectări de AMAU efectuate în trecut

Drept răspuns al numărului mare de infracţiuni cu implicarea 
armelor în perioada 1995-2000 Guvernul Moldovei a oferit 
două perioade de 6 luni de amnistie în 2000 şi 2002.��� 
Mai mult, începând cu anul 2002 poliţia a început să 
accepte fără încriminare ulterioară predări voluntare de 
arme chiar dacă nu există o amnistie oficială. Primele două 
cazuri de amnistie au fost iniţiativa MAI şi nu au fost însoţite 
de prea multe campanii de sensibilizare a populaţiei. În 
decursul acestor perioade de amnistie, civilii puteau să-şi 
predea armele fără vreo încriminare ulterioară, cu condiţia 
că armele nu aveau legături cu careva infracţiuni comise. 
Amnistia se răsfrângea numai asupra armelor care pot fi în posesia legală a civililor sau persoanelor juridice şi 
nu se răsfrângea asupra armelor automate. Armele predate puteau apoi fi înregistrate pe numele proprietarului 
lor după ce treceau toate verificările de calitate. În timpul primei perioade de amnistie, între 31 August 2000 şi 
29 februarie 2001 MAI a înregistrat pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei un total de 1178 arme: 

SeCtor PreDAte CU 
MUniţii

ArMe De 
CALibrU MiC

ArMe CU 
GAZ

ArMe 
CoMbînAte

ArMe 
exAMînAte

totAL 
AUtoriZAte

Oficiul central DOP 86 15 10 7 114 118
Chişinău - 184 131 - - 315
Edineţ - 12 2 - 59 14
Ungheni - 63 4 - 26 67
Soroca - 43 2 - 23 45
Orhei - 45 4 - 18 49
Chişinău - 152 14 - 16 166
Cahul - 66 8 - 4 74
Bender/Tighina - 55 3 - 5 58
Taraclia - 26 2 - 7 28
Bălţi - 111 20 - 49 131
Lapusna - 67 - - 21 67
Gagauz Yeri - 43 3 - 3 46
TOTAL 86 882 203 7 345 1,178

Tabelul 31: Armele predate sau înregistrate în timpul amnistierii din 2001
(Sursa: Ministerul Afacerilor Interne)

���  Corneliu Bratunov, Procuror, Departamentul Cazuri Criminale Excepţionale, Procuratura Generală.
���  Prima perioadă de amnestiere a fost precedată de Hotărârea Guvernului nr. 855 (21 august 2000) cu privire la unele măsuri suplimentare 
de evidenţă şi control asupra circulaţiei armelor de foc deţinute de către cetăţeni; a doua perioadă de amnistiere a fost precedată de 
Hotărârea Guvernului nr. 1635 (18 decembrie 2002) cu privire la unele măsuri suplimentare de evidenţă şi control asupra circulaţiei armelor 
de foc ilegal deţinute de către cetăţeni. 

Arme confiscate artizanale şi RGD-5 grenadă manuală
(Sursă: MAI)
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Persoanele intervievate de la MAI au spus că au fost anumite dificultăţi în colectarea armelor în prima amnistiere, 
pentru că moldovenii priveau amnistierea cu neîncredere. Hotărârea Guvernului nr. 210 (20 iunie 2001) a extins 
perioada de amnistiere cu încă 4 luni până pe data de 30 iunie 2001, în decursul căreia încă 1514 arme au 
fost predate. În timp celei de-a doua amnistieri în anul 2002 (între 24 decembrie 2002 şi 24 iunie 2003) au fost 
predate benevol poliţiei 1223 arme. De la finele celei de-a doua perioade de amnistiere încă 382 arme au fost 
predate benevol.

O întrebare care încă nu a fost examinată în aceste campanii, este situaţia cu privire la armele militare care 
au fost distribuite în timpul conflictului armat. Cea mai proeminentă operaţiune de a colecta AMAU, în timpul 
căreia cea mai mare parte de arme Sovietice au fost recuperate, este operaţiunea din anii 1992-1994 pentru 
dezarmarea foştilor combatanţi. Opiniile cu privire la cota de arme care mai rămâne în circulaţie sunt variate. 
Totuşi, Şeful Departamentului Tehnico-Criminalistic estimează că în jur de 60-70% arme, care au nimerit în mâini 
civile după conflictul din Transnistria, sau au fost predate sau posesia lor a fost legitimată. În caz dacă aceste 
estimări sunt corecte, aceasta ar însemna că aproximativ 30-40% din aceste arme mai sunt în circulaţie.

6.5.2 Capacitatea de a efectua colectări de AMAU 

Un şir de persoane intervievate din cadrul MAI şi-au exprimat intenţia susţinerea pentru a continua practica de 
amnistiere şi campanii de colectare şi deja au prezentat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unei 
perioade de încă şase luni de amnistiere. Proiectul de hotărâre este direcţionate atât pentru teritoriul controlat 
de Moldova cât şi pentru teritoriul controlat de autorităţile de la Tiraspol. Totuşi rezultatele perioadelor anterioare 
de amnistiere precum şi informaţii de la SD şi FG demonstrează că viitoarele colectări ar putea fi limitate în efect 
de următorii factori, inclusiv: nivelul jos de încredere în poliţie; lipsa de motivaţie pentru înregistrarea AMAU; 
nivelul slab de cunoaştere în cadrul populaţiei despre existenţa acestor perioade de amnistiere. Într-adevăr, un 
Comisar de Poliţie se aşteaptă că în perioada propusă de amnistiere se vor înregistra nu mai mult de 100 de 
arme.��� Pentru ca perioadele viitoare de amnistiere să aibă succes, ar fi cazul ca MAI să se implice în campanii 
de promovare pentru a întări relaţiile cu publicul, precum şi să efectueze campanii extinse de sensibilizare a 
populaţiei atât Înainte cât şi în timpul perioadei de amnistiere, care va fi direcţionată pentru anumite grupuri 
bine definite.

6.6 Distrugerile de AMAU

Se cunosc două tipuri de procese de distrugere a armelor, folosite pe teritoriul controlat de Guvernul Moldovei. 
Primul tip se referă la armele confiscate, recuperate sau colectate de poliţie şi MAI, în timp ce al doilea tip ţine 
de surplusul de AMAU şi muniţii aflate în cadrul forţelor armate şi structurilor de securitate ale Moldovei. 

6.6.1 Distrugerile efectuate de MAi

Armele recuperate de MAI şi comisariatele de poliţie sunt transmise pentru 
evaluare Comisiei pentru Evaluarea, Bonificarea şi Rebutarea Armelor 
Individuale. Comisia decide care arme pot fi vândute şi care urmează a 
fi rebutate. Spre exemplu, în 2004 Comisia a transmis spre distrugere 
1513 arme din cele confiscate sau colectate de la populaţie (în timp ce 
241 au fost transmise spre re-vânzare în magazinele de arme). Armele 
marcate pentru distrugere sunt apoi transmise pentru topire la fabrica 
Tracom din Chişinău. MAI preferă această metodă de distrugere a AMAU 
prin tăiere, pentru ca piesele de schimb să fie ulterior utilizate.

În ceea ce priveşte alte aspecte ale reformei sectorului de securitate (RSS), 
campanile de distrugere sunt limitate financiar. La data de 7 decembrie 
2000 Moldova a rebutat 1610 arme, utilizând propriile resurse, în timp 
ce în 2002 amnistierile au rezultat în rebutarea a 900 arme ilegale. Procesul de distrugere a armelor a avut loc 
printr-un program comun al MAI şi PNUD/SEESAC de distrugere al AMAU, susţinut financiar de Departamentul 
de Afaceri Externe şi Departamentul Federal de Apărare al Elveţiei cu un buget de 8000-9000 dolari americani. 
SEESAC a oferit asistenţă tehnică pentru elaborarea şi implementarea proiectului. Prima tranşă de rebutare 

���  Mihai Dereneu, Comisariatul Raional de poliţie Ungheni şi Sergiu Postolache, Ofiţer de Poliţie.

Arme confiscate pentru distrugere 
(Sursă: MAI)
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a 1687 arme şi 1810 piese de schimb a avut loc la data de 29 iulie 2005 la unitatea industrială S.A. ‘Aralit’ 
din Chişinău. Se planifică rebutarea mai multor arme, în special pentru că depozitarea AMAU marcate pentru 
distrugere constituie o povară financiară pentru MAI.

6.6.2 Distrugerile efectuate de armată şi serviciile de securitate ale Moldovei

Din cauza caracterului secret al problemelor ce ţin de AMAU în Moldova, nu este clar care este politica Moldovei 
cu privire la distrugerea surplusurilor de arme. Conform raportului prezentat de Moldova la Întâlnirea Bienală 
a Statelor în cadrul PdA al ONU, Moldova se confruntă cu dificultăţi în distrugerea surplusurilor de AMAU din 
cauza lipsei de specialişti şi resurse financiare. Echipei de cercetare nu ia fost oferită nici o informaţie cu privire 
la distrugerile anterioare efectuate de Armata Naţională sau alte servicii de securitate, sau cu privire la AMAU 
şi muniţiile marcate pentru rebutare. Deşi ‘conflictele îngheţate’ de obicei produc un spirit de împotrivire în 
ceea ce priveşte rezervele militare şi distrugerea acestora, în caz dacă structurile de forţă ale Moldovei ar fi mai 
transparente cu privire la surplusurile sale şi necesităţile privind distrugerile, asistenţa internaţională ar putea fi 
disponibilă cu mai multă uşurinţă. Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Secruităţii (MCÎS) elaborate de OSCE 
oferă o oportunitate pentru serviciile miltare şi de securitate ale Moldovei pentru identificarea surplusurilor de 
AMAU şi muniţii în comun cu serviciile respective din Transnistria şi de a atrage fonduri internaţionale pentru 
distrugerea acestor surplusuri. Vezi anexa A pentru mai multă informaţie privind MCÎS.

În conformitate cu informaţia disponibilă, serviciile militare şi de securitate ale Moldovei au primit asistenţă 
internaţională minimală pentru programe de distrugere a AMAU şi a muniţiilor. NAMSA, Agenţia NATO pentru 
Suport şi Aprovizionare a făcut contribuţii materiale pentru a soluţiona problema surplusului de arme în 
Moldova, prin semnarea Memorandumului de Înţelegere în iulie 2001 pentru distrugerea carburantului oxidant 
lichid, minelor anti-personal şi surplusul de muniţii. De asemenea, Marea Britanie a oferit în 2004 15000 
dolari americani pentru distrugerea muniţiilor. Se cunoaşte că MA a cerut de la OSCE suport financiar pentru 
distrugerea muniţiilor învechite.��0 Deşi nu s-au raportat programe curente de distrugere a armelor, Misiunea 
OSCE în Moldova susţine că Armata Naţională păstrează o capacitate limitată de distrugere a AMAU.

6.7 transparenţă şi responsabilitate

La general, nivelul de transparenţă al sistemelor de control ale AMAU în Moldova precum şi a transferurilor 
de AMAU este destul de mic. Legile, regulamentele şi procedurile cu privire la producerea şi comerţul cu arme 
sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Din păcate cetăţenii de rând şi membrii Parlamentului 
nu au acces regulat la informaţii cu privire la colectarea, distrugerea, comerţul ilegal, posesia şi fabricarea 
armelor. Aceasta înseamnă că există o lipsă de control din partea societăţii şi Parlamentului al chestiunilor de 
securitate la general şi al problemelor de control al AMAU în special. Echipa de cercetare a trecut prin greutăţi 
mari în procesul de colectare a informaţiei la aceste teme de la ministerele şi departamentele relevante. Deşi 
transparenţa limitată a chestiunilor de securitate este ceva cunoscut pentru conflictele îngheţate, având ca scop 
menţinerea secretizării chestiunilor de securitate ca parte a interesului naţional, aceasta subminează reforma şi 
modernizarea sectorului de securitate, precum şi discuţiile constructive despre rolul forţelor armate şi poliţiei.

Punctul de pornire al transparenţei şi responsabilităţii în sectorul de securitate este descris în Conceptul 
de Reformă al Forţelor Armate din 2002, care însărcinează Parlamentul cu obligaţia de a asigura controlul 
democratic al forţelor militare din Moldova. Implementarea conţinutului prevederilor Conceptului s-a dovedit a 
fi foarte înceată. După cum Conceptul cu privire la Reforma în Forţele Armate include şi faptul că Moldova va 
menţine dialogul cu alte state cu practică în control democratic al armatei, există potenţial pentru Moldova să 
obţină experienţă de la alte state ale Europei în domeniul mecanismelor democratice de control, inclusiv ţări 
care au trecut deja prin reforme similare. Este important de menţionat că programe similare de reformă încă nu 
s-au elaborat pentru MAI şi poliţie. 

��0 NATO Update, săptămâna 25 iunie - 1 iulie 2001, http://www.nato.înt/docu/update/2001/0625/e0628a.htm, accesată la 8 noiembrie 
2005; Misiunea OSCE în Moldova.
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6.7.1 Controlul Parlamentar

Verificarea Parlamentară a chestiunilor de securitate este un garant vital al controlul democratic şi are loc prin 
mai multe forme: 

n Comisia Parlamentară pentru Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică, precum şi subcomisia ei, care 
verifică lucrul SIS; 

n Orice membru al Parlamentului poate înainta o solicitare scrisă la orice structură de stat sau membru al 
Executivului; şi

n În fiecare joi există ora Guvernului, unde Executivul primeşte întrebări de la membrii Parlamentului.

Totuşi sunt indicii că aceste mecanisme nu funcţionează eficient şi nu oferă posibilitate pentru o verificare 
minuţioasă a sectorului de securitate din partea Parlamentului. Conform spuselor opoziţiei – Membri ai 
Parlamentului, deşi membrii opoziţie transmit des întrebări în formă scrisă către Executiv şi structurile de stat, 
majoritatea răspunsurilor sunt formale şi nu oferă răspunsuri adecvate întrebărilor puse.��� 

Comisia Parlamentară pentru Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică, care este compusă din 10 membri, 
este prezidată de un membru al Partidului majoritar – Partidul Comuniştilor, în timp ce sub-comisia pentru 
Serviciul Informaţie şi Securitate este prezidat de un membru al opoziţiei. Aceste Comisii par să demonstreze 
un şir de puncte slabe. Deşi Comisia a organizat un şir de audieri, acestea nu au avut un impact real pentru 
procesul de luare a deciziilor în ceea ce ţine de controlul AMAU şi securitate, pentru că recomandările lor nu 
trebuie luate în considerare de Executiv. De asemenea s-a sugerat că unii membri ai Comisiei nu dispun de 
nivelul necesar de pregătire în domeniul securităţii pentru a verifica activitatea serviciilor de securitate. De 
asemenea membrii opoziţiei din Parlament au menţionat că controlul şi accesul la informaţie este asimetric în 
dependenţă de afilierea politică. Un membru al Comisiei a declarat că în timp ce opoziţia are acces la proiectele 
de legi care sunt prezentate în Parlament, este greu de obţinut informaţie de la structurile de stat dacă nu 
eşti membru al partidului majoritar. Mai mult, dacă structurile de stat deleghează reprezentanţi la şedinţele 
Comisiei, aceeaşi sursă a menţionat că acest fapt este datorat prezenţei unui reprezentant comunist în calitate 
de Şef al comisiei.

Există cu siguranţă mult spaţiu de a îmbunătăţii măsurile de consolidarea a responsabilităţii şi transparenţei 
în sectorul de securitate, inclusiv pentru chestiuni de AMAU. Acestea ar putea să includă legislaţie specială 
pentru a introduce proceduri de acces real la informaţie din partea legislativului şi capacitate reală de a supune 
responsabilităţii Executivul în chestiuni de securitate. Dar probabil mai important este că membrii Parlamentului, 
ca şi membrii societăţii civile, arată lipsă de interes faţă de chestiuni interne de AMAU şi securitate şi sunt 
dispuşi numai să controleze chestiuni cu conotaţii politice legate de demilitarizarea Transnistriei şi retragerea 
GOTR.152 Această lipsă de interes în AMAU şi chestiuni mai generale de securitate denotă percepţia generală 
a moldovenilor că chestiunile de securitate sunt mai puţin importante decât chestiunile legate de economie, 
sănătate şi învăţământ (vezi Secţiunea 5.1).

6.7.2 responsabilitatea şi controlul din partea societăţii

Crucial, dreptul de cunoaşte despre securitate şi AMAU nu este la moment în atenţia mass-media, ONG-uri, 
grupurilor de interese şi alte grupuri ale societăţii civile, deşi orice cetăţean al Moldovei dispune acest drept, 
prevăzut în articolul 34 din Constituţia Republicii Moldova şi întărit prin formarea mecanismului legal de acces la 
informaţie de prevederile legii din mai 2000 cu privire la accesul la informaţie. Conform legii cu privire la accesul 
la informaţie Guvernul trebuie să răspundă la orice solicitare scrisă de eliberare de informaţie în termen de 15 
zile de la recepţionare, cu posibilitatea de a extinde această perioadă cu încă cinci zile dacă informaţii solicitată 
este greu de colectat. Persoana care solicită informaţii nu este obligată să prezinte motivaţia solicitării (articolul 
10). Daca Guvernul consideră că informaţii este secretă atunci trebuie să ofere explicaţii de ce nu va elibera 
informaţii. Legea solicită de la instituţiile publice să-şi desemneze şi să instruiască persoane în relaţii cu publicul 

���  Igor Clipii, Membru al Parlamentului, membru al Comisiei pentru Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică, Parlamentul Republicii 
Moldova; Anatol Taranu, Membru al Parlamentului, Parlamentul Republicii Moldova.
152  Viorel Cibotaru, Director Programe, IPP.
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pentru a răspunde solicitărilor publice de a oferi informaţie şi să elaboreze regulamente interne cu privire la 
drepturile şi obligaţiile în procesul oferirii informaţiei ca răspuns la solicitările publice (articolul 11). 

A fost sugerat că acest sistem este prea birocratic şi descurajează jurnaliştii în urmărirea formal cazurile, şi că 
de asemenea nu este implementat corespunzător de structurile de stat.��� Faptul că structurile de stat nu au 
implementat corespunzător prevederile legii cu privire la accesul la informaţie este confirmat de proiectul din 
2004 de cercetare al Transparency International, în decursul căruia 75 solicitări de informaţie au fost transmise 
agenţiilor de stat, inclusiv MA, SG, Ministerului Economiei şi Comerţului, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
Camerei de Licenţiere şi MAI (toate deţin funcţii de control al AMAU).��� Structurile de stat foarte des oferă 
răspunsuri care nu corespund în totalitate prevederilor legii cu privire la accesul la informaţie. Adesea acestea 
invocă secretul de stat şi interesul naţional drept justificare a neprezentării informaţiei 

Legislaţia actuală de asemenea continuă să limiteze publicarea anumitor informaţii. Spre exemplu, Legea cu 
privire la secretul de stat stabileşte anumite teme, inclusiv depozitele de arme în categoria celor de interes de 
stat şi respectiv continuă să interzică oferirea acestei informaţii solicitanţilor.��� 

6.7.3 raportul anual pe transferul de arme

Deşi Guvernul Moldovei, din câte se pare, elaborează un raport anual despre exportul, importul şi tranzitul de arme 
şi bunuri cu dublă destinaţiei, la moment acest raport este accesibil numai anumitor structuri guvernamentale 
şi SIS. Echipa de cercetare nu a primit nici o informaţie cu privire la nivelul de detaliere în textul raportului şi nici 
nu se cunoaşte dacă sunt planuri de viitor pentru a face acest document public. 

6.7.4 nivelele de transparenţă ale ministerelor din Moldova

Probabil cel mai bun şi unicul test pentru a determina nivelul de transparenţă în Moldova cu referire la AMAU este 
scrierea acestui raport. În timp ce cooperarea cercetătorilor oficialii Guvernului a fost în multe cazuri excelentă, 
echipa de cercetare a înţeles că nivelul de transparenţă a variat mult în diferitele departamente de stat cu care 
au conlucrat. În cele expuse mai jos se află un rezumat al nivelului de transparenţă dintre diferitele ministere şi 
agenţii cheie, bazat pe experienţa de lucru a echipei de cercetare la etapa de colectare a informaţiei: 

n SG: Toată informaţii solicitată a fost oferită;

n Serviciul Vamal: Toată informaţii solicitată a fost oferită;

n MAEIE: Toată informaţii solicitată a fost oferită, inclusiv rapoartele transmise organizaţiilor internaţionale 
şi detalii cu privire la angajamentele Moldovei ce reies din ratificarea acordurilor internaţionale. Mai mult, 
MAEIE a ajutat la colectarea informaţiei din alte ministere;

n MAI: Multă din informaţii solicitată a fost prezentată, în special informaţie statistică cu privire la infracţiuni 
şi tendinţe, precum şi detalii ale procedurilor interne şi modelelor de lucru. Informaţii care a fost catalogată 
ca sensibilă şi deci menţinută secretă a inclus cea cu privire la armele deţinute şi condiţiile de păstrare. 
Această informaţie, totuşi, ar trebui să fie oferită ca parte a obligaţiunilor ce reies din calitatea de membru 
la PdA al ONU;

n MA: Procurorul Militar a oferit informaţie cu privire la procedurile disciplinare interne şi condamnări. Cu 
excepţia acestei informaţii, restul a fost considerat drept informaţie confidenţială, inclusiv cea care se oferă 
între statele membru NATO (cum ar fi distrugerile de AMAU din trecut, capacitatea de distrugere etc.). Însă 
cel mai important, MA nu a oferit informaţie cu privire la stocul de AMAU în uz şi surplusurile existente;

���  Victor Nichitus, jurnalist, Radio Nova – ‘Sistemul este foarte birocratic şi eu niciodată nu apelez la el [ utilizarea legii cu privire la 
accesul la informaţie] pentru că timp de 15 zile noutatea nu mai este noutate.’; Lilia Carasciuc, Director Executiv, Transparency International 
Moldova.
���  Cozonac, C. et al. Monitorizarea accesului la informaţie în Republica, Transparency International Moldova, Chişinău, 2004. Accesibil în 
Engleză la http://www.transparency.md/Docs/2004/acces_to_înformation_eng.pdf, accesat la 12 noiembrie 2005.
���  Comentarii la “masa rotundă inteministerială pentru a analiza primele concluzii ale cercetării naţionale pe AMAU în Moldova”, 15 
decembrie 2005, Chişinău.
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n MEC: Echipa de cercetare a primit majoritatea informaţiei solicitate, inclusiv detalii cu privire la sistemul 
de control al exportului de arme şi transferurile din trecut. Anumită informaţie nu a fost completă; totuşi 
aceasta s-ar putea datora mai degrabă problemelor metodologiei de colectare a datelor decât lipsei de 
transparenţă; 

n MS: Nici o informaţie nu a fost oferită de Ministerul Sănătăţii şi nu s-a primit nici un răspuns la întrebările 
puse, deşi Moldova a declarat că a înregistrează victimele armelor de foc începând cu 1995 în baza celei 
mai actualizate Clasificări Internaţionale de Boli a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (ICD-10); şi

n Mj: A fost prezentată informaţie foarte redusă cu privire la procurorii pe cazuri civile. Toate celelalte solicitări 
nu au avut vreun răspuns.

6.8 Cooperarea internaţională şi schimbul de informaţie

Moldova a înregistrat progrese importante în procesul de cooperare cu mecanismele Europene şi internaţionale 
de control al armelor şi din momentul obţinerii independenţei în 1991 a devenit parte la un şir de acorduri 
de schimb de informaţie. Acest succes a devenit în special impresionant datorită faptului că fost Republică 
Sovietică Socialistă Moldova (RSSM) nu a fost partea la vreo convenţie internaţională şi nu avea o experienţă 
în cooperarea şi schimbul de informaţii la capitolul securitate sau controlul AMAU. Moldova a oferit informaţie 
despre toate importurile şi exporturile de arme către Registrul ONU de Arme convenţionale începând cu 1994 şi 
a semnat Programul de Acţiuni al ONU (PdA al ONU) în iulie 2001, oferind în continuare rapoarte în 2003 şi 2005 
către DDONU despre progresul implementării PdA al ONU. Moldova de asemenea a semnat atât Documentul 
OSCE privind AMAU (noiembrie 2000), cât şi Documentul OSCE privind depozitarea muniţiilor convenţionale 
(decembrie 2003) şi a oferit informaţie către OSCE despre toate transferurile de AMAU din zona de activitatea a 
OSCE, în modul în care a fost solicitată de Actul OSCE cu privire la AMAU. Guvernul Moldovei a luat de asemenea 
măsuri de ordin regional şi bilateral pentru a întări controlul la hotar şi combate infracţiunile transfrontaliere. 
Inclusiv prin semnarea Actul de Cooperare în Combaterea Crimei cu România şi Ucraina, prin încercări în 2001 
de a forma puncte mixte de control la hotarul între Moldova şi Ucraina, precum şi prin promovarea Programului 
de Monitorizare şi Asistenţă la Frontieră Hotar al UE, care şi-a început activitatea la 7 noiembrie 2005.

Pe lângă activităţile de pe plan internaţional menţionate mai sus, Moldova de asemenea participă la un şir 
de iniţiative internaţionale şi regionale de cooperare şi schimb de informaţie pentru combaterea traficului 
transfrontalier ilicit şi crimei organizat în Europa de Sud-Est (ESE). Aceste instrumente includ INTERPOL, SEESAC, 
Planul Regional de Implementare al Pactului de Stabilitate (PRI), Organizaţia de Cooperare Economică la Marea 
Neagră (OCEMN), Iniţiativa Central Europeană (ICE) şi Iniţiativa de Cooperare din Europa de Sud-Est (ICESE), 
Centrul Regional pentru Combaterea Crimei Transfrontaliere. 

Centrul Regional pentru Combaterea Crimelor Transfrontaliere din Bucureşti este format din oficiali ai poliţiei şi 
grănicerilor din douăsprezece state din regiune, care participă la un şir de activităţi direcţionate spre combaterea 
crimelor transfrontaliere. Moldova a participat la grupul de acţiune al Centrului AMAU, la activităţi de schimb de 
informaţie cu privire la traficul de arme cu colegii săi din organizaţie în decursul a două perioade: “Operaţiunea 
Ploughshares” care s-a desfăşurat între noiembrie 2002 şi mai 2003; şi “Operaţiunea Safe Place” din 2005.���

Pe lângă implicarea ofiţerilor de ordine publică în activităţi de coordonare şi schimb de informaţie cu colegii lor 
de la Centrului Regional, Moldova a format câteva mecanisme de îmbunătăţire a procesului de coordonare a 
răspunsurilor la crimele transfrontaliere din ESE.��� Acestea includ:

n Numirea specialiştilor care să negocieze acorduri pentru prevenirea şi combaterea crimelor 
transfrontaliere;

���  În timpul  operaţiunii pluguri, Ofiţerii de ordine publică au oferit informaţie cu privire la confiscarea de AMAU: 64 de arme cu ţeava 
ghintuită şi carabine au fost recuperate în 63 de acţiuni de verificare, inclusiv 2 carabine 1891 de 7,62 mm dîn Bosnia de producţie 
rusească, arme de atac AK47 (5,45 mm) de producţie rusească şi 60 arme de vânătoare (în 60 cazuri de verificare). Două dîn cele 60 de 
arme de vânătoare sunt de fabricaţie turcească, în timp ce restul – de fabricaţie. O armă de producţie rusească CPTV 14.5 mm a fost de 
asemenea confiscată precum şi 53 lansatoare de grenade VOG–25 de 40 mm. 
���  ‘Cooperarea între Moldova şi ţările Europei de Sud-Est în combaterea criminalităţii transfrontaliere’, D. Purice, Ofiţer Reprezentant al 
Republicii Moldova la Centrul Regional SECI pentru prevenirea şi combaterea crimei transfrontaliere, prezentare 2003.
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n Crearea Oficiului Regional Informaţional de Legătură (ORIL), destinat să menţină în permanenţă contactele 
operaţionale cu Centrul Regional; şi

n Acordul de a numi un ofiţer de coordonare al Serviciului Vamal la Centrul Regional din Bucureşti.

Moldova este de asemenea parte la Centrul Virtual de Implementare a Legii (CVEL) înfiinţat de GUAM pe baza 
modelului Centrului Regional SECI. Scopul principal al centrului virtual (centrul este compus din coordonatori 
naţional din ţările membre GUAM care mai degrabă fac schimb de informaţie în regim on-line, decât să se 
afle într-un loc anume)este de a facilita cooperarea în implementarea legii într-un şir de domenii, începând cu 
terorismul până la traficul de droguri şi alte infracţiuni grave. Deşi la moment CVEL a format doar Grupul de 
Combatere a Traficului de Droguri, care s-a implicat ulterior într-o operaţiune comună cu Centrul Regional SECI 
de intimidare a traficanţilor de droguri, proiectul este la etapa sa iniţială şi ar putea include pe viitor şi acţiuni de 
schimb de informaţie cu privire la traficul de AMAU.��� 

Baza juridică pentru combaterea crimelor transfrontaliere din regiune este acordul tripartit, ‘Cooperarea pentru 
combaterea crimei’, pe care l-a semnat Moldova, România şi Ucraina la Kiev pe data de 6 iulie 1999. Acest acord 
obligă cele trei state să coopereze şi să ofere suport reciproc în prevenirea şi descoperirea activităţilor criminale 
şi identificarea persoanelor care le comit, precum şi combaterea fenomenului crimei transfrontaliere cum ar fi 
comerţul cu arme, muniţii, explozive, substanţe toxice şi bunuri cu dublă destinaţie. 

SG de asemenea dispune de contacte bune cu colegii săi din Ucraina şi au semnat un protocol de cooperare, 
conform căruia reprezentanţi speciali ai SG din Moldova şi Ucraina se întâlnesc în fiecare zi şi au autoritatea să 
soluţioneze orice probleme care pot apărea la hotar.��� Mai mult, comandantul fiecărui pichet de grăniceri se 
întâlneşte cu colegul său din Ucraina odată în săptămână, sau odată pe lună, în timp ce comandanţii de sectoare 
se întâlnesc odată la 3 luni. Grănicerii din Moldova şi Ucraina cooperează şi prin schimb de numere de telefoane 
mobile pentru a avea posibilitatea de a contacta în mod regulat.

De asemenea, Moldova a dezvoltat relaţii importante cu Federaţia Rusă şi Comunitatea Statelor Independente 
(CSI). În noiembrie 2001 Moldova a semnat un tratat de cooperare şi prietenie cu Rusia,��0 care, printre altele, 
prevede dialog periodic pe chestiuni de securitate, cooperare cu CSI, coordonarea politicii vamale şi oferă 
Federaţiei Ruse rolul de garant al păcii în procesul de soluţionare a conflictului.

���  Corespondenţa cu Valentin Georgiev, Echipa Euro-Atlantică de Consultare, GUAM – Consultant CVEL.
���  Lt. Col. Vitalie Fortuna, Şeful Departamentului Instruire şi Resurese Umane, Serviciul de Grăniceri.
��0  ‘Tratatul Moldo-Rus de prietenie şi cooperare’ (noiembrie 2001, ratificat octombrie 2002). 
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7 regiunea autonoma Găgăuz Yeri 

În mare parte se pare că situaţia AMAU în Găgăuz Yeri este similară celeia din întreaga ţară şi este puţin probabilă 
apariţia unei noi confruntări dintre regiunea autonomă si Guvernul Moldovei cu sediul la Chişinău, astfel nu este 
nevoie de întreprins acţiuni distincte de control asupra AMAU. Deşi sunt două excepţii. În primul rând, proporţia 
dintre armele ne-înregistrate si cele înregistrate este mai mare decât cel în restul controlat de Guvernul de la 
Chişinău. Aceasta este cauzat de faptul că exista o neîncredere persistentă în politie si o percepţie că armele vor 
trebui în cazul re-apariţiei unui conflict. În al doilea rând, braconajul se pare a fi o problema mai mare aici decât 
în restul teritoriului subordonat Chişinăului. 

7.1 Distribuţia AMAU 

7.1.1 AMAU legale

Până în octombrie 2005, existau 1,884 de arme în Găgăuz Yeri, dintre care 1,693 de arme erau înregistrate în 
posesia a 1,475 persoane fizice si 191 de arme – în posesia a 45 de persoane juridice. 

Calcularea armelor deţinute legal în Găgăuzia este îngreunată de modalitatea de înregistrare a acestora în 
regiune. Deşi este o entitate autonoma, Găgăuz Yeri nu are o (unitate de) politie independentă, ci este controlată 
de trei comisariate de poliţie separate situate în Comrat, Vulcăneşti şi Taraclia. Aceste comisariate controlează 
şi regiunile din afara entităţii autonome găgăuze. Din cauza că armele sunt înregistrate în cadrul comisariatelor 
de la locul de domiciliu al proprietarului (echipei de cercetare i-a fost prezentată distribuţia geografică armelor 
de către comisariate), este dificil de efectuat calculul exact al armelor înregistrate în Găgăuzia, deoarece armele 
înregistrate în cele trei comisariate de poliţie menţionate mai sus includ şi arme din afara regiunii. În scopul 
acestei cercetări, datele cu privire la armele înregistrate în fiecare dintre comisariatele menţionate mai sus vor 
fi considerate reprezentative pentru întreaga regiune. În octombrie 2005, în cele trei  raioane erai înregistrate 
următorul număr de arme, deşi această cifră ar putea fi supra-estimată, din motivele enunţate mai sus.

rAionUL PerSoAne 
fiZiCe

ArMe 
înreGiStrAte

PerSoAne 
JUriDiCe

ArMe 
înreGiStrAte

Comrat 719 809 25 112

Taraclia 494 584 12 52

Vulcăneşti 262 300 8 27

TOTAL 1,475 1,693 45 191

Tabelul 32: Distribuţia AMAU în Găgăuz Yeri
(Sursă: Ministerul Afacerilor Interne)

Există o diferenţă semnificativă între tipul armelor deţinute de găgăuzi si cele deţinute de persoanele din restul 
teritoriului controlat al Moldovei. Dacă pe întreg teritoriul controlat de Chişinău, armele cu ţeava ghintuită 
constituie 22% din armele înregistrate, atunci în Găgăuz Yeri ele constituie doar 5%. De exemplu, asociaţia locală 
a vânătorilor şi pescarilor are 600 de membri (ce constituie 40,7% din totalul proprietarilor de arme înregistraţi 
în această regiune), fiecare având în posesie una sau două arme de vânătoare.���  

��� Gavriil Bargan, Preşedinte, Consiliul asociaţiei vânătorilor din Comrat.
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Figura 48: Tipul armelor în posesia persoanelor dîn Comrat, Taraclia şi vulcăneşti

Acesta se datorează faptului că în această regiune există un număr semnificativ de mare de vânători, iar numărul 
oamenilor de afaceri şi al altor cetăţeni care ar dori să achiziţioneze o armă pentru autoapărare este relativ mic. 
Deşi similar situaţiei din restul teritoriului, majoritatea armelor noi sunt achiziţionate de oameni de afaceri şi 
acestea în mare parte constituie arme cu ţeavă ghintuită - 60% din totalul armelor deţinute de oamenii de afaceri 
din regiune sunt cu ţeava ghintuită.162 Dat fiind faptul că în regiune nu activează CPDP - uri şi nu există magazine 
de arme, persoanele care au licenţă în deţinerea armelor sunt în exclusivitate companii şi firme care au diviziuni 
interne de securitate. Informaţia despre numărul armelor în posesia statului din Găgăuzia nu a fost prezentată 
echipei de cercetare. Din cauza lipsei unei surse clare ori oficiale de informaţie, a fost imposibil de a estima cu 
certitudine numărului de arme deţinute de forţele armate ori poliţie din Găgăuzia.

7.1.2 AMAU în posesie ilegală 

Echipa de cercetare estimează că în regiunea autonomă Găgăuz Yeri există cel puţin 1,800 de arme deţinute 
ilegal. Toate persoanele intervievate consideră că Găgăuzia are un număr mai mare de arme ne înregistrate 
la 100 de locuitori decât în restul teritoriului Moldovei. Estimările variază între 1000 şi 5000 şi cei intervievaţi 
consideră că proporţia dintre armele neînregistrate şi armele înregistrate este mai mare în Găgăuzia (aceasta 
este cauzat în parte, de nivelului comparativ mic al înregistrării armelor). În general, persoanele intervievate 
au căzut de acord că există cel puţin o armă neînregsistrată la fiecare armă înregistrată. Această semnifică 
că există cel puţin 1880 de arme ilegale în regiune. Numărul ar putea fi de fapt şi mai mare dacă am lua 
în consideraţie estimările ulterioare că 20000 de arme au întrat în posesie ilegală în perioada confruntărilor 
(situaţiei de conflict) şi doar 50% din armele ilegale au fost predate (vezi mai jos). Ca rezultat, drept rezultat 
s-ar putea ca în Găgăuzia numărul armelor să se ridice la 10000. Posesia armelor ilicite variază substanţial pe 
întregul teritoriu al Găgăuziei şi intervievaţii cheie sugerează că armele în posesie ilegală există într-un număr 
mai mare în partea de sud al Găgăuziei, în şi în preajma Vulcăneştiului, decât în parte de nord în Comrat. 
Deşi proporţia dintre armele neînregistrate şi cele înregistrate în Găgăuzia se consideră semnificativ înaltă, cei 
intervievaţi au menţionat că în prezent nu există o piaţa neagră pentru comercializarea armelor care ar putea 
alimenta proliferarea armelor ilegale.

O proporţie substanţială de arme ilicite se consideră a fi ascunse în preajma regiunii în ascunzişuri de diferite 
dimensiuni. Deşi unele oficialităţi sugerează că sunt doar nişte zvonuri, descoperirea periodică a astfel de 
stocuri le confirmă���. În caz că cele spuse se dovedesc a fi adevărate, existenţa în continuare a acestor stocuri 
şi insuccesul campaniilor guvernamentale de amnistie menite să încurajeze predarea lor ar putea fi explicat 
probabil prin lipsa încrederii în autorităţile centrale de la Chişinău şi prin persistenţa îngrijorărilor de izbucnire a 
unui nou conflict - ‘Un Kalaşnikov îngropat nu este o piedică sau o povară, pentru că s-ar putea să fie necesar 
într-o bună zi’.��� Deşi este mult probabil că unele arme sunt păstrate pentru cazul reapariţiei unui eventual 
conflict cu autorităţile republicane, numărul armelor păstrate în astfel de ascunzişuri este probabil destul de mic, 

162 Stepan Chiciuk, Comisar, Poliţia din Comrat.
���  Gheorgi Izioglu, Primarul satului, Primăria satului Congazchik ; de exemplu, ‘Poliţia confiscă cantităţi mari de arme de la paramilitarii 
Găgăuzi’, Moldova Azi, 18 noiembrie 2002, http://www.azi.md/news?ID=21654, 14 noiembrie 2005. 
���  Ivan Ianioglo, Şef adjunct, Poliţia UTA Găgăuzia.
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pentru că toţi ce intervievaţi, precum şi rezultatele SD şi FG în Găgăuzia arată că majoritatea moldovenilor nu se 
aşteaptă la o reapariţie a unui conflict şi se simt în siguranţă. 

7.1.3 Sursele armelor ilegale

Se consideră că majoritatea armelor ilegale din Găgăuzia au întrat în regiune pe parcursul perioadei de conflict 
din 1991-1992. Deşi existau opinii contradictorii printre cei intervievaţi vis - a-vis de numărul exact de arme, toţi 
au afirmat că proliferarea armelor a crescut substanţial în această perioadă, astfel estimările variază între 3000 
şi 10000 de unităţi. Au fost identificate câteva surse pentru armele ilegale în această perioadă: transportarea 
de la trupele ruse aflate la Belgrad (Ucraina); stocuri aduse de separatiştii transnistreni; furtul la de stocurile 
militare sovietice locale; şi transportarea armelor din Odesa spre Comrat în 1991 de către grupările ucrainene 
de crimă organizată. ��� După aplanarea conflictului, se zice că armele livrate de grupările ucrainene de crimă 
organizată au fost re-procurate şi traficate înapoi în Ucraina pentru re-comercializare. În timp ce aceste arme 
au întrat în posesia grupelor etnice găgăuze, conform unui fost oficial implicat în organizare unui ‘răspuns’ din 
partea Moldovei, nici o armă nu a fost distribuită celor 20000 de voluntari/combatanţi moldoveni care s-au 
adunat în Comrat ca rezultat al declarării situaţiei de urgenţă. ��� Numai aproximativ 2,000 de miliţioneri prezenţi 
au primit oficial arme (PM şi pistoale TT şi un număr mic de AK-47) 

A fost menţionat că aproximativ jumătate din numărul total al armelor care au intrat în regiune în timpul conflictului 
au rămas neînregistrate ori nu au fost predate în timpul campaniei de colectare a armelor. ��� Deşi este dificil 
de identificat careva surse de încredere care ar confirma sau infirmă acest fapt, se crede că grupările criminale 
controlează în prezent o mare parte a acestor arme. 

7.1.4 Colectarea AMAU 

După acordul din 1994, care a oferit Găgăuziei statul de unitate teritorială autonomă, a fost declarată o amnistie 
care a permis predarea voluntară sau înregistrarea armelor ilegale care au circulat atât printre paramilitarii 
găgăuzi, cât şi printre voluntarii moldoveni. Amnistia a inclus şi o schemă de motivare prin prime băneşti. Deşi 
echipei de cercetare nu i-au fost prezentate cifre exacte referitoare la armele colectate pe parcursul amnistiei, 
a fost menţionat că această schemă nu s-a bucurat de un succes remarcabil şi a încurajat oamenii să predea 
grenade, dar nu arme automate şi mitraliere. ��� 

Găgăuz Yeri a participat de asemenea la doua amnistii naţionale de arme cu o durată de şase luni în 2001 şi 
2002. Ca şi în restul teritoriul guvernat de Chişinău, aceste amnistii au fost susţinute de campanii de informare 
organizate de filiala găgăuză a AVPM, inclusiv prin apariţii la televiziunea şi presa scrisă locală. Deşi echipei de 
cercetare nu i s-a prezentat numărul de arme predate în perioada celor două amnistii, sursele neoficiale au 
menţionat că numărul armelor predate voluntar în această regiune a fost cu mult mai mic comparativ cu cel din 
restul Moldovei. Cauza insuccesului campaniilor anterioare de colectare şi amnistii în Găgăuzia rezidă în frica 
faţă de poliţie şi autorităţile centrale, lipsa informaţiei despre predarea armelor şi frica de fi întrebaţi despre 
originea armelor (mai ales dacă aceasta a fost păstrată mai mult de zece ani). Au fost de asemenea menţionat 
că armele neînregistrate nu sunt predate pentru a fi ulterior utilizate eventual în cazul reapariţiei unui conflict cu 
guvernul central. De asemenea s-a sugerat că armele neînregistrate nu sunt predate pentru că ele ar putea fi 
necesare pe viitor, în cazul în care ar putea apărea confruntări noi cu Guvernul central. După cum s-a menţionat 
mai sus, echipa de cercetare a găsit doar câteva indicii care confirmă acest fapt. 

7.2 impactul AMAU

Ca şi în cazul cercetării pe restul teritoriului controlat de Guvernul de la Chişinău, echipa de cercetare a avut 
dificultăţi în obţinerea informaţiei despre impactul AMAU în Găgăuzia. În general, impactul asupra sănătăţii 

���  Nikolai Stioanov, Vice-preşedinte, ‘Edinaya Găgăuzia’; Anatol Taranu, Parlamentar (nu este cunoscut dacă aceste arme au fost 
achiziţionate, confiscate sau donate de către trupele armate ruse); Gheorghe Molla, Adjunctul Başkanului, Başcanatul din Găgăuzia.
���  Nicolaie Chirtoacă, Director executiv, Institutul european de studii politice.
���  Nikolai Stioanov, Vice lider, ‘Edinaya Găgăuzia’.
���  Ivan Ianioglu, Vice şef, Poliţia UTA Găgăuzia.
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publice şi crimei se pare a fi la un nivel scăzut. În contrast cu opinia publică în Moldova, echipa de cercetare 
nu a găsit nici o evidenţă a afirmării unei culturi pronunţate de utilizare a armelor printre reprezentanţii etniei 
găgăuze. În general, cei intervievaţi au afirmat că armele au un impact scăzut în Găgăuzia. Printre problemele 
principale de utilizare a armelor se numără braconajul sau abuzul de alcool în timpul vânatului. ��� 

7.2.1 Leziuni cauzate de arme

Unica informaţie care a fost pusă la dispoziţia echipei de cercetare cu privire la leziunile cauzate de arme a fost 
doar din Comrat. Din 110-150 de infracţiuni cu consecinţe letale comise în fiecare an în Comrat, doar 10 – 12 
sunt omoruri şi doar 1 - 2 cazuri implică utilizarea armelor. Cele mai frecvente cauze de deces sunt cele legate 
de accidente rutiere, traume şi sinucideri (nici unul din ele nu a implicat utilizarea armelor): ��0

2001 2002 2003 2004 2005

Decese 1 2 1 2 1

Tipul AMAU Vânătoare Vânătoare Vânătoare
1 x ghintuită

1 x de 
vânătoare

Grenadă

TOTAL Incidente 101 153 110 139 -

Tabelul 33: Incidente cu implicare armelor, 2001 - 2005

Numărul mic al mortalităţii cauzate de utilizarea armelor reflectă o tendinţă caracteristică tuturor raioanelor din 
Moldova. Probabil că această rată este de asemenea consistentă şi pe teritoriul Găgăuziei. Nu au fost prezentate 
date despre numărul leziunilor cauzate de arme.

7.2.2 Crime atribuite AMAU

Ca şi în restul teritoriului subordonat Chişinăului, nivelul general al crimei şi a activităţii criminale organizate în 
Găgăuzia a scăzut începând cu mijlocul anilor ‘ 90 şi în mod special începând cu anul 2000. Situaţia generală 
în 1991 – 1992, luând în consideraţie că găgăuzii s-au înarmat pentru a fi pregătiţi pentru un conflict anticipat, 
se zice că a fost foarte nesigură. Un nivel înalt de insecuritate a continuat şi după perioada de conflict din cauza 
creşterii numărului de crime alimentate şi de numărul mare de arme în societate. Deşi, în prezent, situaţia este mai 
calmă şi se observă o reducere simţitoare a numărului de crime, inclusiv a celor în care s-a utilizat arma, precum 
şi a celor care au implicat confruntări armate dintre grupuri criminale. Spre exemplu, în primele unsprezece luni 
ale anului 2005, nu a fost înregistrată nici o crimă în care a fost utilizată arma. Deşi armele ilegale sunt uneori 
utilizate în comiterea unei infracţiuni, date statistice la acest capitol nu au fost puse la dispoziţie. Braconajul 
reprezintă unica infracţiune în care este utilizată arma care este considerată larg răspândită în Găgăuzia.

Un grad înalt de securitate în Găgăuzia a fost demonstrate atât de către focus grupuri, cât şi de SD Găgăuzia, 
fapt ce a demonstrat că rezidenţii cred ca ei locuiesc într-o regiune sigură şi că problemele de securitate nu 
diferă semnificativ de cele înregistrate în întreaga ţară. Oricum, cei intervievaţi au avut opinii contradictorii 
vis – a - vis de cauza ameliorării situaţiei criminale şi de reducerea impactului armelor asupra societăţii din 
Găgăuzia în ultimii ani. Comisarul poliţiei din Comrat a atribuit îmbunătăţirea situaţiei eforturilor poliţiei, în timp 
ce alţii consideră că aceasta s-a datorat migraţii populaţiei din Găgăuzia şi apariţiei unei tendinţe de implicare 
în corupţie decât în confruntări armate. ��� Ca şi omologii lor din restul ţării, unele persoane intervievate sunt de 
părerea că nivelul actual al crimelor nu a scăzut, ba dimpotrivă, neîncrederea în poliţie a rezultat într-un nivel 
scăzut de raportare a crimelor.

���  Gheorghe Molla, Vice Başkan, Başcanatul UTA Găgăuzia; Gavrill Bargan, Preşedinte, Consiliul Asociaţiei de vânători din regiunea Comrat 
; Georghi Iziogly, Primar, Primăria satului Congazchik .
��0  Carolina Pascali, Expert, Spitalul central din Comrat .
���  Stepan Chiciuk, Comisar, Poliţia din Comrat ; Nikolai Stioanov, Vice Lider, ‘Edinaya Găgăuzia’.
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7.2.3 Cultura armelor

În Moldova există o percepţie comună că etnia găgăuză are în sânge o cultură a armelor. Echipa de cercetare 
a găsit puţine evidenţe care vin să confirme această opinie. Deşi cei intervievaţi din Găgăuzia au vorbit despre 
utilizarea armelor în timpul sărbătorilor ca Revelionul, inclusiv mitralierelor, această practică şi vizibilitatea 
armelor în societate pare a nu se diferenţia de alte părţi ale teritoriului controlat de Guvernul de la Chişinău. 
Unicul indiciu pronunţat care ar confirma prezenţa unei culturi a armelor în Găgăuzia ar fi refuzul acestora să 
predea armele neînregistrate, deşi aceasta poate fi explicat printr-o serie de alţi factori.

7.3 Capacitatea de control al AMAU

7.3.1 Conflictul şi coordonarea cu autorităţile din Chişinău

Unele rapoarte adesea relevă ca relaţiile dintre Parlamentul regional din Găgăuzia şi Guvernul de la Chişinău 
sunt tensionate. Deşi, cei intervievaţi au menţionat că cooperarea dintre aceste două structuri este în general 
bună, statutul Găgăuziei este deja reglementat şi autorităţile găgăuze sunt în totalmente controlate de Guvernul 
de la Chişinău. De asemenea, influenţa Turciei asupra autorităţilor Găgăuziei nu pare să aibă un impact negativ 
asupra Găgăuziei precum este în cazul influenţei Rusiei asupra Transnistriei (un participant al focus grupului 
din Găgăuzia a menţionat că: ‘Politica Turciei în Găgăuzia diferă de cea a Rusiei în Transnistria’). Într-adevăr, 
participanţii la FG în Găgăuzia consideră Găgăuzia este o entitate mai mult culturală decât politică. Deşi 
politicienii local au menţionat că există careva neconcordanţe între legislaţia Republicii şi cea a Găgăuziei în 
ceea ce priveşte regulamentele administrative, nu a fost prezentată o informaţie mai detaliată la acest capitol. 

7.3.2 Capacitatea poliţiei

Deşi poliţia din Găgăuzia are în general suficientă capacitate de a exercita responsabilităţile sale de control 
asupra AMAU, câteva deficienţe specifice au fost neacoperite în ceea ce priveşte implementarea legii şi prevenirea 
crimei (cu aceleaşi deficienţe pe care le are şi poliţia din întreg teritoriul controlat de Chişinău). Mai specific, 
persoanele intervievate au spus că capacitatea de a organiza inspectări regulate ale armelor este foarte slabă. A 
fost menţionat că armele cu ţeavă ghintuită ar trebui să fie interzise în Găgăuzia deoarece în prezent, poliţia are 
suficiente dificultăţi în efectuarea inspectării şi controlului armelor precum şi a activităţii vânătorilor. 172 Având în 
vedere acest fapt, creşterea în prezent a armelor de autoapărare în Găgăuzia ar putea constitui o provocare în 
viitor în privinţa condiţiilor de reglementare şi inspectare. 

MAI nu întâmpină probleme în cooperarea cu poliţia din Găgăuzia, deoarece Găgăuz Yeri este ‘o parte integrată 
a Republicii Moldova.’ ��� Într-adevăr, comisariatele de poliţie care operează în Găgăuzia includ zone care sunt 
în afara teritoriului autonom. Deşi comisariatele de poliţie existente au confirmat că controlul AMAU de către 
ofiţerii de poliţie în Găgăuzia este bine coordonată cu restul teritoriului Moldovei, un politician local a menţionat 
că direcţia dată nu este în concordanţă cu statutul atribuit Găgăuziei conform prevederilor acordului din 1994.��� 
De exemplu, luând în consideraţie că Comrat este un municipiu, aceasta ar trebui să aibă un departament de 
poliţie separat (ca şi în cazul poliţiei din Chişinău). Poliţia în Comrat totuşi operează în întreg raionul Comrat şi 
are responsabilităţi şi obligaţiuni care nu corespund statului său.

În ceea ce priveşte coordonarea activităţilor ce ţin de AMAU în Găgăuzia, cel puţin unul din intervievaţii cheie 
consideră că autorităţile publice centrale din Găgăuzia ar trebui să creeze o comisie specială pentru arme 
personale���. Având un permis şi calitate de membru adecvat, astfel de comisie ar putea fie benefică pentru 
că deşi în Găgăuzia nu există un impact al AMAU care s-ar diferenţia de cel din restul ţării, există un număr 
semnificativ de arme neînregistrate, în mare parte fiind rămăşiţe din perioada de conflict. Mai mult decât atât, o 
structură specială a statului ar putea contribui la combaterea vânatului ilegal în Găgăuzia

172  Ivan Ianioglu, Şef adjunct, Poliţia UTA Găgăuzia.
���  Col. Mihai Cebotaru, Coordonator naţional AMAU şi Şef adjunct, Departamentul poliţie şi Ordine publică . 
���  Victor Volcov, Viceprimar, Primăria din Comrat.
��� Afanisii Baurciuluu, Preşedinte, Judecătoria Raională Comrat.
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7.3.3 Capacitate judecătorească şi a procuraturii

Capacitate judecătorească şi a procuraturii de a investiga şi a ancheta infracţiunile cu AMAU a fost considerată 
de către persoanele intervievate a fi una adecvată. Procuratura din Chişinău afirmă ca relaţiile cu Găgăuzia 
sunt satisfăcătoare şi necătând la faptul că structurile administrative din Găgăuzia utilizează metodele sale în 
cazul urmăririlor penale, aceasta nu împiedică stabilirea unei colaborări fructuoase dintre ‘maşinăria legală’ 
din Chişinău şi cea din Găgăuzia. Principalele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din Comrat este 
dotarea slabă cu echipament şi lipsa personalului. Spre exemplu, există 6 judecători în Judecătoria Raională 
Comrat. Mai mult decât atât, Expertul Legist de la spitalul central din Comrat este responsabil de două raioane 
(Comrat şi Cimişlia), dar deseori trebuie sa examineze şi cazurile din trei raioane adiacente (Leova, Basarabeasca 
şi Taraclia). Astfel de situaţii se întâmplă frecvent în cazul în care nu există legişti disponibili în alte regiuni. În 
final, există careva indicii că braconierii nu întotdeauna sunt pedepsiţi pentru încălcarea legii pentru că poliţia 
este contactată de liderii locali. ��� 

7.3.4 Societatea civilă şi mass-media

Societatea civilă din Găgăuzia este mai puţin dezvoltată decât cea din restul teritoriului. Parţial aceasta este 
cauzat de incapacitatea acesteia de a atrage fonduri. În consecinţă, nu există nici un ONG în Găgăuzia care 
ar fi implicat în domeniul securităţii şi AMAU. Proiectul cadru de susţinere a păcii, care are ca obiectiv major 
consolidarea societăţii civile şi dezvoltarea cooperării dintre autorităţile locale şi societatea civilă, este unul 
dintre puţinele proiecte internaţionale menite să dezvolte societatea din Găgăuzia. La moment totuşi proiectul 
nu include finanţarea proiectelor în domeniul securităţii şi AMAU. Ca rezultat al absenţei unei mass-media 
găgăuze independente, reflectarea domeniului AMAU în Găgăuzia practic nu există, unica excepţie vizibilă fiind 
doar reflectarea celor două amnistii moldoveneşti în mass-media.���

���  Gavrill Bargan, Preşedinte, Consiliul asociaţiei vânătorilor din regiunea Comrat .
���  Vezi pagina web al proiectului, www.peacebuilding.md, accesat la 17 noiembrie 2005; Grupul de lucru media al Pactului de Stabilitate, 
Susţinerea media în strategia pentru Europa de Sud-est 2005-2007, http://www.stabilitypact.org/media/MTF%20strategy%202005-2007.
pdf, accesat la 23 noiembrie 2005. 
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Transnistria şi Zona de Securitate

Teritoriul Transnistriei şi Zonei de Securitate poate fi divizat în două părţi, una, care este controlată de Guvernul 
de la Chişinău şi una care este controlată de autorităţilor Transnistrene (pentru informaţii cu privire la regiunea 
transnistreană vezi secţiunea 2.2). Această parte va descrie situaţia din teritoriul controlat de autorităţile 
transnistrene, deoarece situaţia din teritoriile controlate de Guvernul de la Chişinău, parte a Zonei de Securitate 
a fost descrisă în secţiunile de la 3 la 7. Unde controlul AMAU din zona de securitate controlată de Guvernul 
Moldovei diferă de restul teritoriului, aceste diferenţe vor fi descrise în detaliu. 

8 Distribuţia armelor mici���

8.1	 distribuţia	generală

Această cercetare estimează că până în noiembrie 2005 în Transnistria şi Zona de Securitate erau ce puţin 
129,694 arme, dintre care:

n 4,250 arme erau înregistrate după civili.

n 444 arme înregistrate la persoane juridice

n Cel puţin 122,700 arme erau în posesia forţelor armate din Transnistria.

n Cel puţin 2,300 se aflau în posesia GOTR

n Un număr neglijabil de arme ne-înregistrate erau în posesia civililor.

Cifrele de mai sus nu includ numărul de arme în posesia cetăţenilor şi poliţiei de pe teritoriul Zonei de Securitate 
controlat de Guvernul de la Chişinău. Metodologia de estimare şi o detailare mai minuţioasă a distribuţiei acestor 
arme pe categorii este prevăzută în următoarele secţiuni (Secţiunea 8.2 ‘Arme Civile şi Secţiunea’ 8.3. ‘Structuri 
de securitate’).

8.2 Arme civile

8.2.1 Arme aflate în posesia civililor

Conform Ministerului de Interne din Transnistria, în decembrie 2005 erau 3,905 posesori licenţiaţi de arme 
deţinând 4,250 arme. Aceasta înseamnă că sunt: ���

n 0.8 arme înregistrate la o sută de oameni.

n 0.7 proprietari de arme licenţiate la o sută de oameni.

n 1.1 arme înregistrate la fiecare proprietar.

Dacă aceste date sunt corecte, această rată de posesie este mai mică decât cea în restul Moldovei (1,5, 1,3 şi 
1,1 respectiv) şi mult mai mică decât în alte regiuni ale Europei de Sud-est. Dintre posesorii cu licenţă 267 au 
arme cu ţeava ghintuită şi 50 cu ţeava lisă cât şi cu ţeava ghintuită. 91% (3,868) din armele personale în posesia 
civililor sunt cu ţeava lisă şi 9% (382) sunt cu ţeava ghintuită. 

���  Acest studiu nu susţine sau contestă legalitatea AMAU deţinută de forţele armate sau structurile de securitate ale Transnistriei, nici 
legalitatea înregistrării acelor AMAU de către autorităţile transnistrene. Mai degrabă, scopul este stabilirea numărului şi tipurilor de arme 
controlate de autorităţile transnistrene.
���  Conform spuselor Ministerului Economiei al Transnistriei, în 2005 pe teritoriul controlat de autorităţile transnistrene se află o populaţie 
de 556 mii persoane.
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8.2.2 Arme aflate în posesia persoanelor juridice şi de sectorul privat de securitate

Pe lângă armele aflate în posesia civililor, 65 persoane juridice posedă 444 arme înregistrate oficial. Aceste 
persoane juridice sunt considerate a fi de interes naţional şi sunt păzite atât de DIS cu gardienii lor militari, cât 
şi de Ministerul Securităţii de Stat din Transnistria. Aceste persoane juridice se pot afla în posesie publică sau 
privată şi includ fabrici, bănci, ferme şi instalaţii acvatice. 

Conform spuselor oficialităţilor transnistrene, la momentul actual în regiune nu operează nici o CPDP. Totuşi, alte 
câteva surse au menţionat că cel puţin o organizaţie, conglomeratul de afaceri ‘Sheriff’, oferă servicii private de 
securitate deşi MAI al Transnistriei neagă acest fapt. Echipa de cercetare nu a reuşit să confirme nici una din 
aceste afirmaţii. 

În timp ce CPDP - urile din Moldova pot activa în Zona de Securitate controlată de Guvernul Moldovei, ei nu 
pot intra pe teritoriul controlat de autorităţile transnistrene, şi deci pot păzi vehicule numai până la hotarul cu 
teritoriile controlate de transnistreni.��0

8.2.3 Cererea de arme

Interviurile care au fost realizate de echipa de cercetare au demonstrat că la moment nu este o cerere mare 
de arme din partea civililor ce se află pe teritoriile controlate de transnistreni. Conform spuselor oficialilor 
transnistreni, majoritatea populaţiei nu consideră necesar să poarte o armă pentru protecţie, datorită motivelor 
de cost şi criminalitate scăzută. Localităţile din Zona de Securitate prezintă o posibilă excepţie de la această 
regulă, în special cele aflate aproape de hotarul stabilit în urma acordului de încetare a focului. Localnicii din 
aceste regiuni se simt mult mai nesiguri şi există dovezi care demonstrează că ei simt o necesitate mai mare 
de posesie de armă (Vezi rezumatul 13, Traiul în Zona de Securitate). Însă echipa de cercetare nu a primit date 
cu privire la posesia armelor în regiunile controlate de autorităţile transnistrene şi deci nu a putut să determine 
dacă numărul de arme înregistrate în zona de hotar este diferit de cel din alte regiuni. 

8.2.4 Armele neînregistrate

Din cauza situaţiei din Transnistria şi Zona de Securitate şi lipsa unor date care pot fi verificate, echipa de 
cercetare nu a putut estima numărul de arme ce nu au fost înregistrate şi se află în circulaţie în aceste zone. 
Informaţia care a devenit accesibilă totuşi sugerează că distribuţia şi posesia de AMAU ne-înregistrate în mâinile 
civililor din Transnistria nu este semnificativă. Conform autorităţilor transnistrene, nu mai există deja un număr 
mare de arme ne-înregistrate în Transnistria.��� În timp ce nu există un număr mare de arme neînregistrate în 
regiune, se crede că au mai rămas multe muniţii din timpul conflictului. Această analiză se bazează mai mult pe 
observaţiile şi experienţa prin care au trecut persoanele intervievate, care au cunoştinţe empirice, au văzut mai 
multe grenade ilegale sau muniţii decât arme.

Nivelul oficial de predare şi confiscare din Transnistria în ultimii 13 ani demonstrează că un număr relativ 
constant de arme de toate tipurile este colectat anual de serviciile de securitate – în mediu sunt 147 arme 
colectate şi confiscate în fiecare an.182 Tabelul de mai jos descrie situaţia pe ani şi tipurile de AMAU, în baza 
datelor prezentate de autorităţile transnistrene: 

��0 CPDP - urile înregistrate în Moldova activau şi în Transnistria în timpul conflictului şi până în 1995. Un intervievat a spus că, după cum 
serviciile de securitate ale Moldovei nu putea active pe teritoriul Transnistriei în timpul conflictului, CPDP-urile erau uneori angajate să 
aresteze criminali moldoveni aflaţi în Transnistria pentru a-I întoarce în Moldova. Ion Mizunsckii, Preşedinte, Asociaţia de Servicii private de 
Detectivi al Republicii Moldova şi fondatorul CPDP Respect, Chişinău.
��� Colonelul Oleg Beljakov, Vice ministru, MAI, autorităţile transnistrene. 
182 Corespondenţa oficială cu Colonelul Korolev, MAI, autorităţile transnistrene.
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AnUL
ArMe CU 

ţeAVA 
GHintUită

ArMe CU ţeAVA 
LiSă GrenADe MUniţii

1993 129 23 63 5,012

1994 82 26 55 4,188

1995 50 22 64 4,374

1996 83 32 91 8,341

1997 42 45 44 3,021

1998 26 55 45 6,783

1999 41 80 35 11,837

2000 56 66 37 5,976

2001 28 67 29 3,437

2002 15 68 22 7,935

2003 21 86 61 18,131

2004 21 59 49 9,503

2005 18 49 35 7,587

TOTAL 612 678 630 96,125

Tabelul 34: Numărul de AMAU confiscate, după ani şi tip
(Sursa: MinisterulAfacerilor Interne al Transnistriei)

Toate persoanele intervievate au căzut de acord că numărul de arme neînregistrate s-a redus substanţial după 
încetarea conflictului armat, când se credea că numărul de AMAU în posesie ilegală era foarte mare în rândurile 
populaţiei. Un intervievat a declarat că în timpul conflictului armat era o armă la trei persoane, sugerând că 15 
ani în urmă este posibil să fi fost peste 200 mii de arme în zona transnistreană. În timp ce este imposibil de 
evaluat această estimare din cauza mai multor motive, inclusiv o transparenţă slabă în chestiuni de securitate 
în Transnistria, pare a fi o declaraţie plauzibilă dacă se ia în consideraţie conflictul armat precedent şi un hotar 
istoric poros (vezi mai jos). Dacă fiind lipsa unei distincţii clare între forţele armate şi civili la acea perioadă, este 
dificil de a evalua care este proporţia armelor legale (în posesia autorităţilor transnistrene) şi câte erau ilegale 
(ne controlate de autorităţile transnistrene). Întradevăr, de la un număr mare de 200,000 de arme forţele armate 
au ajuns la 122,700 de arme. 

8.2.4.1 Sursele armelor neînregistrate

Echipa de cercetare a identificat câteva surse de arme neînregistrate pe teritoriul controlat de autorităţile 
transnistrene: conflictul din 1992, posibile furturi din depozitele transnistrene şi ale GOTR şi traficul. 

Conflictul armat din 1992: Pentru a forma o viziune asupra factorilor care au dus la proliferarea şi utilizarea 
a AMAU ilicite este important de înţeles contextul istoric recent. În conflictul armat în mare parte s-a luptat cu 
AMAU şi arme care au intrat în posesia populaţiei civile. Modul în care aceste arme au întrat în posesia populaţiei 
civile este discutabil, cu sugestii cum ar fi confiscările neaşteptate ale armamentului fostei URSS de către civili, 
confiscarea de separatiştii transnistreni şi prin distribuirea armelor civililor de forţele armate transnistrene şi 
ruseşti.��� Echipa de cercetare nu a putut să determine felul în care armamentul a întrat în posesia civililor.

Independent de modalitatea exactă de accesare a armelor de populaţia civilă înainte de 1992 şi în decursul 
conflictului, este foarte posibil că un număr de arme rămâne în continuare în posesie civilă. O sursă a declarat 
că numărul de arme provenite din conflictul armat sunt încă în posesie civilă şi poate ajunge la câteva mii, iar 

���  Vezi spre exemplu, Ionescu, D. De la RSSM spre Republica Moldova + PMR. Chişinău: Museum, 2002.



124

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

autorităţile transnistrene au confirmat ‘că rămâne un număr mic de arme după 1992 – ele există’.��� În timp 
ce autorităţile transnistrene susţin că numărul de arme ilegale este mic, este posibil ca numărul armelor în 
posesie ilegală să fie mai mare în oraşul Bender/Tighina. Cu toate că oraşul are un statut special în conformitate 
cu acordul de încetare a focului şi se află sub controlul comun al autorităţilor de la Chişinău şi al autorităţilor 
transnistrene.

Furturi: S-a sugerat că AMAU şi muniţiile în continuare dispar din depozitele transnistrene şi/sau ruseşti de 
la Colbasna, Tiraspol şi din alte părţi prin furturi. Astfel de declaraţii nu au fost vreodată bazate pe dovezi şi 
la momentul actual par a fi puţin probabile. Într-un interviu cu echipa de cercetare, Comandantul GOTR din 
Transnistria a declarat că din 1992 încoace nici un furt de arme din cele controlate de personalul Federaţiei 
Ruse nu a avut loc.��� Autorităţile din Transnistria de asemenea neagă existenţa cărorva furturi din depozitele 
de AMAU; Vice ministrului Apărării din Transnistria a spus că paza sigură este una dintre cele mai importante 
obligaţiuni ale unui comandant de pluton. El a spus că deoarece nu se fabrică arme în Transnistria şi că 
autorităţile nu pot importa arme în mod legal, păstrarea stocurilor existente este de o importanţă majoră. Aceste 
declaraţii par a fi susţinute de faptul că forţele armate ale Transnistriei organizează exerciţii militare destul de 
rar din cauza cantităţilor limitate de muniţii utilizabile şi uzarea armelor care ar putea să aibă loc dacă armele 
s-ar utiliza regulat. 

Traficul (vezi de asemenea Secţiunile 3.3.4.4 şi 3.3.4.5): După spusele autorităţilor transnistrene traficul ilegal 
de arme în Transnistria este mic şi este o chestiune ce poate fi controlată, cu arme care vin sau pleacă prin 
Transnistria în cantităţi mici, atât din Ucraina cât şi din Teritoriul subordonat Chişinăului.��� Dacă aceasta este 
corect, traficul de arme nu pare a fi o sursă substanţială de arme ilegale în Transnistria şi Zona de Securitate. 

De fapt, mărimea problemei este mult mai mult decât neclară pentru că informaţiile primite de la diferite 
surse sunt contradictorii şi transparenţa este mică. Autorităţile de la Tiraspol declară că traficul de arme este 
nesemnificativ, fapt confirmat de cifrele mici de intercepţie a armelor. Aceste date sunt, totuşi, contrare celor de 
la Poliţia de Frontieră a Ucrainei pentru anul 2005, ce demonstrează o mărire uşoară în confiscările de arme în 
ultimii ani, deşi nu este clar dacă aceste arme au fost oprite din drumul lor prin sau din Transnistria. Mai mult, 
aşa după cum nu a fost posibil de realizat un interviu cu nici un membru al organelor de drept, o analiză clară 
nu poate fi făcută dacă implementarea legii are loc sau nu în mod riguros. Totuşi faptul că cererea de arme în 
regiune este mică, fie datorită unei pieţe în saturaţie, fie lipsei de interes pentru deţinerea de arme, duce la 
validarea afirmaţiei că traficul de arme nu constituie o problemă pentru Transnistria sau Zona de Securitate. 

Deşi nu există dovezi substanţiale că traficul de arme are loc în Transnistria, care acte de contrabandă au loc 
totuşi, după cum demonstrează prezenţa şi accesul la substanţe narcotice în această zonă (inclusiv în închisorile 
din Transnistria).��� Deşi nu există o interdependenţă între drogurile traficate şi arme, experienţa din alte regiuni 
demonstrează că rutele de contrabandă nu se schimbă substanţial conform obiectelor traficate, astfel există un 
potenţial clar pentru existenţa reţelelor de trafic care ar putea fi utilizate pentru trecerea AMAU în Transnistria, 
unde cererea va creşte (vezi de asemenea secţiunea 3.3.4.6). 

8.2.5 teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău 

Cetăţenii Moldovei care trăiesc în Bender/Tighina şi în Zona de Securitate aflată sub controlul administraţiei de 
la Chişinău pot în mod legal să cumpere şi să înregistreze arme în potrivit legislaţiei Moldovei, după cum poliţia 
Moldovei are acces la această zonă şi deci sunt capabili să conducă verificările de arme. Cetăţenii care locuiesc 
în zona controlată de autorităţile transnistrene nu pot cumpăra şi înregistra arme de pe teritoriul controlat de 
Guvernul Moldovei pentru că poliţia Moldovei nu poate avea acces la acele arme. Este totuşi greu de identificat 
numărul de arme care au fost procurate de cetăţenii Moldovei care trăiesc în Zona de Securitate pentru că 
armele sunt înregistrate după locul aflării comisariatelor, care includ arii mari din afara Zonei de Securitate. 
Cifre exacte ale deţinerii de arme de către civili sunt prezente doar pentru oraşul Bender/Tighina şi Dubăsari. 

��� Anatoly Guretsky, Mînistrul Justiţiei, Ministerul Justiţiei şi Nikolai Sopanovic, Vice ministru, Ministerul Justiţiei, autorităţile transnistrene.
���  Interviu cu Generalul Segeyev, Comandantul GOTR, Tiraspol.
���  Colonel Oleg Beljakov, Viceministru, MAI, autorităţile transnistrene. 
���  Anatoly Guretsky, Ministrul Justiţiei şi Nikolai Sopanovic, Viceministru, Ministerul Justiţiei, autorităţile transnistrene.
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În Bender/Tighina sunt 322 posesori legali de arme cu 436 arme înregistrate, în timp ce în Dubăsari sunt 174 
posesori de arme cu 198 arme înregistrate. De asemenea mai este o persoană juridică în Dubăsari care deţine 
4 arme licenţiate. Date cu privire la posesia armelor au fost incluse în secţiunea 3,2.

8.3	 structurile	de	securitate	

Guvernul Moldovei, autorităţile din Transnistria şi Federaţia Rusă îşi menţin capacitatea militară în Zona de 
Securitate prin participarea lor în Forţele de Menţinere a Păcii (FMP). Mai mult, autorităţile transnistrene menţin 
forţe de poliţie, forţe militare şi alte servicii de securitate pe teritoriul controlat de Tiraspol, în timp ce poliţia 
Moldovei operează în sectorul Zonei de Securitate controlat de Guvernul de la Chişinău. 

8.3.1 forţele Militare ale transnistriei şi alte structuri de securitate

Din cauza situaţiei curente a securităţii, detaliile cu privire la numărul şi specificările de AMAU deţinute de 
ambele părţi – Guvernul Moldovei şi serviciile de securitate ale Transnistriei – rămân a fi un secret bine păzit. 
În estimarea forţelor şi numărului de AMAU, echipa de cercetare a extras materiale din datele oficiale ale MA, 
precum şi din interviurile cu observatori locali şi internaţionali bine informaţi. 

Sursa armelor transnistrene: Conform spuselor unui oficial înalt al MA al Transnistriei, autorităţile din Transnistria 
au confiscat în timpul conflictului un volum important de arme de la forţele Republicane ale Moldovei, care până 
în prezent reprezintă un component al capacităţii militare a Transnistriei. MA de asemenea declară că forţele 
lor au confiscat armament din depozitele sovietice, arme care erau necesare pentru proprie apărare, întorcând 
surplusul forţelor ruseşti după o lună după finalizarea conflictului. Metoda de divizare a armelor rămâne ne-
confirmată, şi este foarte puţin probabil că toate părţile vor ajunge la un acord în această privinţă. 

8.3.1.1 forţele armate ale transnistriei

Efectivul şi deţinerile de AMAU: Numărul de recruţi totalmente implicaţi în serviciu este de aproximativ 5000, 
incluzând contingentul forţelor de menţinere a păcii din Zona de Securitate. Următoarele date constituie o 
detailare relativă bazată pe informaţii cât de corecte posibil, care au devenit cunoscute din diverse surse: 
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DePArtAMent nr De 
PerSoAne

Statul Major 250

Infanterie

Prima Brigadă, Tiraspol 700

A Doua Brigadă şi Centrul de Instruire, 
Bender/Tighina 600

A Treia Brigadă, Râbniţa 450

A Patra Brigadă, Dubăsari 450

Forţele de Menţinere a Păcii, Vladimirovka 730

Forţele Aeriene şi Antiaeriene

Unitatea Independentă de Aviaţie, Tiraspol 150

Baza Aviatică de Echipare şi Reparaţii, 
Tiraspol 250

Primul Regiment de Artilerie Antiaerian, 
Tiraspol 200

Alte Unităţi

Batalionul Independent de tancuri 
‘Vladimirovka’ 120

Primul Regiment de Artilerie ‘Parkani’ 220

Batalion de forţe speciale, Tiraspol 150

Batalionul Independent de Semnalizare, 
Tiraspol 220

Batalionul Independent de Suport, Tiraspol 250

Primul Batalion de Ingineri, ‘Parkani’ 220

 SUB-TOTAL 4, 960

În rezervă (Estimativ) 114,840

TOTAL 119,800

Tabelul 35: Personalul forţelor armate ale Transnistriei

Deşi există un număr estimativ de 4,960 profesionişti, autorităţile transnistrene au o listă a persoanelor în 
rezervă şi include toate persoanele între 18 şi 45 ani,��� ceea ce înseamnă că sunt în jur de 114,840 rezervişti, 
care ar putea fi chemaţi dacă va fi necesar. Un oficial înalt al MA a precizat că rata de AMAU raportată la numărul 
personalului activ şi în rezervă este puţin mai mică decât 1 la 1. Dacă informaţia este corectă, atunci aceasta ne 
duce la concluzia că numărul de AMAU variază între 100,000–115,000. 

Tipurile de AMAU: Se cunoaşte puţin despre tipurile de AMAU în dotarea forţelor armate ale Transnistriei, deşi 
se prezumă că AMAU deţinut este similar cu echipamentul deţinut în mod normal de forţele armate ale Uniunii 
Sovietice în 1990. Forţele armate ale Transnistriei se presupune că deţin cel puţin 13 sisteme de lansare a 

���  Numărul total de persoane aflate în rezervă poate fi estimat aproximativ prin calcularea numărului de bărbaţi între 18 şi 45 ani din 
numărul total al populaţiei de 550 mii. Conform Biroului Demografic SUA pentru Moldova, 26,1% din toată populaţia nimereşte în această 
categorie (http://www.census.gov/cgi-bîn/ipc/idbsum.pl?cty=MD). Deşi Transnistria a suferit de pe urma unei migraţii mai mari pentru 
această categorie decât restul Moldovei, este posibil ca numărul să fie încă valabil pentru Moldova. Drept consecinţă 143,550 persoane din 
Transnistria cad sub această categorie. Luând în considerare cifrele valabile pentru Europa de Sud-est, în jur de 80% din bărbaţi de vârstă 
de înrolare sunt eligibili pentru recrutare, excluzând restul din grupă pe motive de sănătate sau alte motive. Aceasta ar însemna că numărul 
maxim de rezervişti din Transnistria disponibili pentru situaţii de război ar fi de 114.840 persoane. 
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rachetelor antiaeriene şi aproximativ 130 rachete anti-tanc (probabil sisteme Fagot/AT4). Atât observatorii cât şi 
intervievaţii susţin că pare că principala armă în dotarea personalului activ este automatul Kalaşnikov. În timp 
ce condiţia tehnică a acestor arme nu este cunoscută, armele din dotare eliberate personalului activ sunt, cel 
mai probabil, din cele mai funcţionabile AMAU în posesia autorităţilor transnistrene. Condiţia tehnică a armelor 
depozitate variază în dependenţă de standardele de întreţinere. Totuşi trebuie luat în considerare faptul că 
majoritatea au cel puţin 15 ani. MA a distrus doar o mică parte a armelor în ultimii 15 ani şi se pare că distrugerea 
stocurilor învechite drept o prioritate, probabil din cauza imposibilităţii de înnoire a acestora. 

8.3.1.2 Ministerul Afacerilor interne

Bazându-se pe interviuri cu diverse surse, echipa de cercetare estimează că sunt în jur de 2000 – 3000 oameni 
în personalul non-administrative la MAI în Transnistria: 

depArTAmenT nr	de	persoAne

Forţe Speciale

Batalionul Dnestr (Beretele Negre) 500

Batalionul interne de forţe, Cobra, (Parkani) 200

Miliţia

Şapte subdiviziuni 1,900

Detaşamentul de patrulare 
(Pervomaiskii)��� 150

Detaşamentul de patrulare (Parkani) 150

 TOTAL 2,900 

Tabelul 36: Ministerul Afacerilor Interne al Transnistriei���

Potrivit unui oficial al MAI din Transnistria, fiecare membru armat al MAI are o singură armă, ceea ce înseamnă 
că în total 2900 arme sunt deţinute de MAI. În afară de aceasta, există şi un număr necunoscut de arme în 
stocurile MAI, însă încercările de a afla volumul acestora s-au dovedit a fi fără succes. 

8.3.1.3 Ministerul Securităţii de Stat

Se crede că nu există un număr mare de personal armat sub controlul Ministerului Securităţii de Stat, inclusiv 
regimentul de cazaci la hotar, garnizoana de frontieră şi Batalionul Delta echipat cu AMAU şi vehicule blindate. 
Nu a fost accesibilă nici o informaţie cu privire la volumul de arme ale acestor grupuri. 

8.3.1.4 forţele de cazaci

Forţele de cazaci (al 10-lea regiment al forţelor Don, Dubăsari) sunt subordonate Armatei de Cazaci ai Mării 
Negre şi formează o altă grupare armată în Transnistria şi Zona de Securitate. Regimentul activează în 7 regiuni 
(‘Ocrug’) şi se crede că are în jur de 1000-1500 persoane, inclusiv 36 personal permanent în Tiraspol. Cantitatea 
şi tipurile de arme aflate în dotarea forţelor de cazaci nu sunt cunoscute. După autorităţile din Transnistria, 
cazacii sunt obligaţi conform articolului 12 al legii cu privire la arme să respecte legea ca şi orice alţi civili şi prin 
urmare nu pot avea în posesie sau purta arme care nu au fost înregistrate de către MAI.��0 

���  Autorităţile transnistrene declară că acest detaşament nu mai există.
��0  Corespondenţa oficială cu Generalul Maior A. Korolev, MAI, autorităţile transnistrene.
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8.3.1.5 Ministerul Justiţiei

Deşi angajaţii MJ care păzesc pe cei 3350 deţinuţi în închisorile controlate de autorităţile transnistrene sunt 
înarmaţi, nu s-a oferit nici o informaţie echipei de cercetare despre tipurile sau cantitatea de arme sau numărul 
total de gardieni ai MJ. 

8.3.2 Grupul operativ al trupelor ruse (Gotr)

În aprilie 1992, după adoptarea Decretului Preşedintelui Rus, Boris Elţin, restul Armatei a 14-a a fost pus sub 
jurisdicţia Federaţiei Ruse, şi respectiv s-a reorganizat, în 1995, în Grupul Operativ al Forţelor Ruse (GOTR). Deşi 
Federaţia Rusă s-a obligat la Summitul OSCE din 1999 de la Istambul să finalizeze retragerea completă a forţelor 
ruseşti de pe teritoriul Transnistriei până în 2002, Rusia continuă să fie prezentă în Transnistria prin GOTR 
(având 1200 trupe ruseşti, inclusiv 552 persoane de menţinere a păcii) şi cantităţi mari de armament şi muniţii, 
în mare majoritate învechit, moştenit de la Armata a 14-a a fostei URSS. În timp ce volumul de AMAU păstrat 
pentru uzul forţelor pacificatoare nu a fost dezvăluit, numărul persoanelor şi cantităţile de AMAU posedate de 
forţele ruse (şi alt personal al forţelor de menţinere a păcii) în Zona de securitate sunt periodic declarate CUC. 
Cu toate acestea, potrivit Misiunii OSCE în Moldova, se pare că aproximativ 2,300 unităţi de AMAU sunt păstrate 
pentru uzul personalului din cadrul GOTR inclusiv contingentul rus de menţinere a păcii.

8.3.2.1 Depozitările 

GORF păzeşte un depozit de muniţii la Colbasna şi unul de AMAU la aeroportul din Tiraspol. Cantităţile de AMAU 
şi muniţii controlat de GOTR nu au fost dezvăluite echipei de cercetare. Mai mult ca atât, nici o verificare detaliată 
şi independentă a stocurilor de muniţii şi AMAU ale GOTR nu a existat vreodată. În consecinţă nu este posibil 
de a oferi o estimare precisă privind tipurile şi cantiatea muniţiilor şi AMAU ruse depozitate în Transnistria. 
Totuşi, comandamentul militar de la Tiraspol declară că această informaţie este declarată ţărilor relevante şi 
organismelor internaţionale prin intermediul Departamentului Cooperării Militare Internaţionale de la Moscova.

Muniţii: Potrivit comandantului GOTR, muniţiile sunt depozitate la Colbasna. Unele muniţii stocate acolo datează 
din perioada celui de al doilea război mondial. Volumul armelor din depozit a crescut considerabil după retragerea 
muniţiilor din Ungaria şi Cehoslovacia în 1990 şi 1991 ca urmare a căderii guvernelor socialiste din aceste ţări. 
După o serie de retrageri de muniţii în 2001 şi 2004 (vezi secţiunea 10.6.1), volumul muniţiilor de la Tiraspol şi 
Colbasna sunt evaluate la un total de aproximativ 20 mii tone şi includ:

n Explozive inginereşti, obuze, bombe, pirotehnică;

n Pistoale, automate şi muniţii (până la 23 mm);

n Grenade, muniţii de lansatoare de rachete anti-tanc; şi 

n Rachete dirijate anti-tanc AGTM 

Ar trebui de menţionat faptul că muniţiile ruse depozitate la Colbasna sunt situate în apropiere de fostele Depozite 
sovietice de armament care sunt controlate de autorităţile Transnistriei. Acestea de asemenea controlează toate 
căile de acces la stocurile GOTR.

AMAU: Este ştiut că tipurile de AMAU posedate de GOTR includ pistoale mici, mitraliere, lansatoare de grenade 
de tip SPG şi lansatoare de grenade anti-tanc��� Comandamentul rus din Tiraspol a confirmat că tot armamentul 
cu un calibru mai mare de 100 mm a fost deja transportat spre Rusia şi este stocat în zona asiatică a FR. GOTR 
declară că toate rachetele sol-aer de asemenea a fost retrase din Transnistria, cu excepţia a 70 de IGLA, care 
au fost declarate distruse în Transnistria. Potrivit comandatului trupelor ruse, armele şi alt armament de luptă 
de tip AMAU sunt stocate la Tiraspol. Cele mai sofisticate obiecte, ca RPG urile sunt declarate a fi stocate la 
Colbasna, chiar dacă GOTR neagă acest fapt. Nici o informaţie referitoare la volumul şi condiţiile de stocare nu a 
fost disponibilă echipei de cercetare, iar comandantul forţelor ruse din regiune a îndreptat echipa de cercetare 
spre Moscova pentru a găsi răspuns la întrebările ulterioare.

���  Generalul Sergheiev, Înterviu, Tiraspol, Ianuarie, 2005
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Este totuşi destul de des afirmat faptul că GOTR a moştenit 42,000 unităţi de AMAU de la fosta armată a 14-a 
(această cifră nu a fost comentată nici de GOTR, nici de autorităţile transnistrene pe parcursul corespondenţelor 
cu aceştia pentru acest studiu). GOTR declară că a distrus cea mai mare parte a AMAU pe care l-a moştenit. 
Distrugerile stocurilor de AMAU ale GOTR nu au fost verificate independent şi nu au fost prezentate cifre exacte al 
amanetului distrus. OSCE estimează că aproximativ 2300 de unităţi de AMAU moştenit este păstrat pentru uzul 
GOTR în prezent. Totuşi fără o raportare transparentă a distrugerilor AMAU nu se pot exclude mai mult de 2300 
de AMAU din cele 42,000 pentru a obţine cifra armamentului rămas în Transnistria.

8.4 Producerea de AMAU 

Unul dintre cele mai controversate chestiuni legate de conflictul transnistrean este acuzarea că sunt produse 
AMAU la fabrici de pe partea stângă a râului Nistru, după care sunt transferate peste hotarul cu Ucraina pentru 
a fi transportate către cumpărători. Totuşi, aşa după cum acuzaţiile că AMAU sunt traficate la hotarul dintre 
Transnistria şi Ucraina (vezi secţiunea 3.3.4.4), acuzaţiile de producere a AMAU în Transnistria nu au fost 
susţinute de dovezi substanţiale. Nici Guvernul Moldovei, nici mass-media n-au fost în stare să aducă probe 
care să susţină aceste afirmaţii. În aceeaşi măsură autorităţile din Transnistria nu au luat măsuri substanţiale 
să dezmintă aceste acuzaţii, şi nu au ajuns la un acord cu OSCE pentru o monitorizare a producerii industriale. 
De asemenea, deşi autorităţile Transnistrene au negat că producerea are loc în prezent, acestea nu a făcut 
careva eforturi pentru a dezminţi învinuirile că produc AMAU şi nu au acceptat propunerea OSCE de monitorizare 
a producerii industriale.192 Având informaţia prezentată echipei de cercetare (vezi mai jos), nu este posibil de 
confirmat sau infirmat categoric aceste acuzaţii, deşi se pare că producerea de AMAU pentru unităţile armate 
ale Transnistriei a avut loc în trecut. 

În mod special, au fost făcute declaraţii că unele fabrici produc AMAU fără numere de serie, ce permite traficarea 
mai uşoară. Conform spuselor Şefului Direcţiei Tehnico-criminalistice din cadrul MAI al Moldovei, Direcţia a avut 
de afacere cu un număr mare de arme traficate din Transnistria fără numere de serie. Aceste arme, se invocă, 
sunt în mare parte imitări de pistoale Makarov, pistoale cu gaz adaptate şi aruncătoare de rachete. Conform 
Direcţiei este posibil de delimitat imitarea unui pistol Macarov de cele produse în Rusia, şi de determinat că ele 
sunt produse în Transnistria datorită calităţii oţelului folosit. Totuşi această afirmaţie nu a fost încă confirmată, 
pentru că nu au avut loc testări de comparare a calităţii oţelului din imitarea pistoalelor Macarov şi a unei mostre 
de la Fabrica metalurgică MMZ de la Râbniţa din Transnistria. Conform spuselor expertului metalurgic din Marea 
Britanie, astfel de testare ar putea fi făcută��� şi chiar dacă ar fi făcută, rezultatele unei astfel de comparaţii ar 
arăta că oţelul din imitările pistolului Macarov ar origina de la Fabrica Metalurgică de la Râbniţa, aceasta nu ar 
constitui o dovadă convingătoare despre originea mărfii pentru că oţelul putea să fie transportat în altă parte 
pentru producere. Este în afara scopului acestei cercetări să fie confirmată sau infirmată validitatea acestor 
declaraţii, care au fost negate cu perseverenţă in interviurile cu mulţi dintre oficialii autorităţilor transnistrene. 

Nimeni dintre intervievaţii autorităţilor transnistrene n-au negat că producerea de AMAU n-a avut loc în regiunea 
transnistreană în ani 90. Oficialii de la Tiraspol au declarat că arme au fost produse pentru propria securitate, 
dar deşi au declarat că astfel de producere a avut loc, aceşti oficiali au fost foarte insistenţi în a declara că 
astfel de producere acum nu mai are loc,��� producerea fiind acum limitată la piese de schimb pentru avioanele 
militare ruseşti.��� Însă nici un fel de informaţie nu a fost oferită cu privire la cantitatea de arme produse (şi 
unde), pentru cine erau destinate armele şi când s-a oprit producerea. 

Este foarte probabil că împreună cu traficul de arme din Transnistria, producerea de AMAU a fost oprită sau 
micşorată după o verificare internaţională mai minuţioasă a armelor după atentatele teroriste din 2001 din SUA. 
În anul 2001, în timpul negocierilor de soluţionare a conflictului autorităţile din Transnistria au declarat foarte 
192  Se face referire la vizita delegaţiei Consiliului de Apărare din Rusia şi Consiliului Naţionale de Apărare şi Securitate din Ucraina la 
obiectele industriale ‘Electromaş’, ‘Litmaş’ şi Uzina metalurgică de la Râbniţa. Această delegaţie a concluzionat că nu există dovezi în 
favoarea producerii la aceste uzine. Un protocol comun al delegaţiei poate fi găsit la http://www.mfapmr.org/news/îndex.php?lang=eng&o
ptions=0&id=2&next=1#498, accesat la 8,03,2006. Dat fiind faptul că nu a fost asigurată o informaţie detaliată despre metodologia sau 
criteriile de inspectare, nu se poate conchide cu certitudine că în Transnistria nu se produc AMAU 
���  Alistair Doig, Materials Science and Engineering Group, Universitatea Cranfield. Astfel de teste pot fi făcute cu utilizarea microscopului 
de scanare electronic sau prin analiză chimică ‘udă’ pentru a vedea dacă metalele sunt similare.
���  Anatoly Guretsky, Ministrul Justiţiei şi Nikolai Sopanovic, Viceministru, Ministerul Justiţiei, autorităţile transnistrene.
���  Elena Egorovna Chernenko, Ministerul Economiei, autorităţile transnistrene.
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clar că cele cinci fabrici din zona transnistreană care au capacitatea de a produce AMAU, nu o mai făceau şi s-au 
oferit să acorde acces inspecţiilor internaţionale pentru acele fabrici, care se credea că produc arme şi muniţii 
(vezi mai jos). În continuare, după cum piaţa internă (inclusiv restul Moldovei) de AMAU este atât de mică, volumul 
de bunuri fabricate trebuiau să fie exportate aşa încât producerea de AMAU să fie viabilă economic. După cum 
controlul este mult mai riguros decât în anii 90, exportul neregulat al AMAU din zona transnistreană ar aduce 
pericole de ordin politic pentru autorităţile transnistrene. Acest argument mai este susţinut şi de datele de export 
alte Transnistriei, care au arătat că au fost realizate exporturi de arme, muniţii şi piese de schimb în valoare de 
900 mii dolari americani în 2001.196 Acesta este ultimul raport al autorităţilor transnistrene referitoare la bunuri 
din această categorie. Totuşi, este posibil ca aceste exporturi să fi inclus AMAU vechi din fostele stocuri sovietice, 
retrageri ale muniţiilor ruse, sau exportul muniţiilor şi părţilor acestora, non AMAU mai degrabă decât bunuri 
produse recent. Ulterior, deşi este considerat că elemente al industriei transnistrene, care anterior făceau parte 
din complexul industrial-militar au reuşit să-şi menţină contactele cu Rusia, este foarte probabil că industria 
transnistreană a trebuit să treacă prin acelaşi proces de re-direcţionare şi tranziţie ca şi restul Moldovei. 

Sunt totuşi câteva exemple când arme transnistrene au fost transferate în baza licenţelor de export din Moldova. 
Până în august 2004, când în rezultatul ‘crizei şcolilor’ autorităţile Moldovei au stopat eliberarea de certificate 
vamale companiilor din Transnistria care nu erau înregistrate la Chişinău, companiile transnistrene ‘Aviia Pribor’ şi 
‘Fabrica Constructoare de Maşini’ aveau înregistrare temporară în Chişinău şi puteau obţine licenţe de export.��� 
Aceste companii, însă, sunt implicate în producerea şi exportul de piese de schimb pentru avioane militare. 

8.4.1 iniţiative de a monitoriza unităţile de producere

Autorităţile transnistrene au înaintat propuneri de a inspecta şi monitoriza procesul de producere la unităţile 
suspectate de producerea armamentului către OSCE până la finele lui Octombrie 2005. Astfel de oferte nu au 
fost conform condiţiilor şi standardelor pe care OSCE le acceptă. Datorită caracterului restrictiv al acestor invitaţii 
nu s-au acceptat aceste oferte şi aceasta continuă să fie subiect de discuţie în cadrul negocierilor. Întrebarea 
acum se axează pe măsurile OSCE de Ridicare a Securităţii ca urmare a pierderii încrederii, în cadrul căreia 
există un Protocol despre inspectarea obiectelor industriale suspectate în producerea de arme (vezi anexa A). 

Problema inspecţiilor independente a unităţilor industriale transnistrene a fost de asemenea ridicată în baza 
aşa numitului ‘plan de pace de 7 puncte’, propus de Guvernul Ucrainei la 22 Aprilie 2005 la conferinţa GUAM 
din Chişinău. În timp ce toate părţile au salutat iniţiativa la acel moment, 10 luni mai târziu nu se vede nici un 
semnal al inspectărilor planificate.

8.5 transferurile de AMAU şi piaţa internă

După cum republica moldovenească Nistreană nu este recunoscută pe plan internaţional, ea nu este parte la 
vreun mecanism internaţional sau regional de control al AMAU. Conform dreptului internaţional, toate exporturile 
de AMAU din şi importurile spre zona transnistreană cad sub incidenţa sistemului de control al Moldovei (vezi 
secţiunea 6.1.7). După cum Secţia pentru controlul circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie nu a eliberat careva 
licenţe întreprinderilor din Transnistria pentru a transfera AMAU sau muniţii, toate transferurile efectuate de 
întreprinderile transnistrene, odată ce se declară independente, sunt, în baza dreptului internaţional, în 
ilegalitate. Transferurile care nu primesc licenţele şi autorizaţiile corecte din partea sistemului de control sunt 
descrise în secţiunea 3.3.4.4. ‘Traficul de AMAU’.

Există două magazine specializate, licenţiate de autorităţile transnistrene, care vând arme.��� Primul, ‘Antei’, 
este o companie privată care vinde arme cu ţeavă lisă pentru vânătoare. Al doilea este sub controlul autorităţilor 
transnistrene şi vinde atât arme cu ţeava lisă cât şi arme cu ţeavă ghintuită, precum şi muniţii pentru ele. MAI 
de asemenea declară că după cum este interzisă legalizarea armelor neînregistrate cu ţeavă ghintuită, aceste 
arme nu pot fi achiziţionate legal decât prin acest magazin de arme. Armele cu ţeava lisă pentru vânătoare pot 
pe de altă parte să fie legalizate şi apoi vândute prin cele două magazine de arme. De fapt persoanele juridice 
���  Anuarul Statistic al republicii moldoveneşti Nistrene pentru anii 2000-2004, Serviciul de Statistică, Ministerul Economiei, Tiraspol, 
2005. 
���  Op cit, Ion Lupan. Trebui de menţionat faptul că autorităţile transnitrene negă existenţa acestor fabrici şi uzine.
���  Colonelul Oleg Beliakov, Viceministru, MAI, autorităţile transnistrene. 
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care dispun de o licenţă de a produce arme civile şi de serviciu de asemenea sunt în drept să le vândă; legea 
Transnistriei cu privire la armele personale prevede că ‘organizaţiile de stat militare’ (MA, Ministerul Securităţii 
de Stat, MAI, MJ) pot vinde arme civile şi de serviciu precum şi muniţii pentru ele, deţinute de ei peroanelor 
juridice care sunt licenţiate să facă comerţ cu astfel de arme.

Magazinele de arme transnistrene pot importa arme atât din teritoriile controlate de Guvernul de la Chişinău 
cât şi din Ucraina. Echipa de cercetare a fost informată de MAI al Moldovei că armele cu ţeava lisă din aceste 
magazine sunt importate din Ucraina, în timp ce toate armele cu ţeava ghintuită în posesie legală civilă au 
fost importate de la unul din cele patru magazine ale MAI a Moldovei şi re-vândute de magazinul care aparţine 
autorităţilor transnistrene. Majoritatea armelor sunt aduse din unul din cele patru magazine de arme, licenţiate 
la Chişinău, apoi transportate şi re-înregistrate la Tiraspol. În trecut cantităţi mari de arme erau importate în 
acest mod din Ucraina, dar în decursul ultimului an această procedură a devenit foarte dificilă. Accesul la armele 
importate din Ucraina, dacă este cu acordul autorităţilor din Ucraina, este în discordanţă cu responsabilităţile 
Ucrainei conform dreptului internaţional de a nu înarma actori ne-recunoscuţi fără autorizarea Guvernului legitim 
al statului.��� Dacă transferul de arme civile au avut loc în trecut cu acordul autorităţilor din Transnistria şi 
Ucraina, nu este nejustificat de presupus că aceleaşi mecanisme ar fi putut fi utilizate pentru a facilita transferul 
armelor şi echipamentului militar. 

���  Dreptul internaţional solicită explicit autorizaţie din partea atât a statului de import cât şi a statului de export.
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9 impactul armelor mici şi percepţia 
Autorităţile de la Ministerul Sănătăţii de la Tiraspol par a menţine registre cu date exacte despre situaţia sănătăţii 
şi au fost dispuse mai mult decât colegii lor din Chişinău să ofere informaţii cu privire la impactul armelor asupra 
sănătăţii publice. Din păcate, aceste date nu au putut fi verificate nici prin SD sau FG din motive enunţate mai 
sus, sau prin mass-media sau surse terţe din cauza lipsei de informaţii. 

Infracţiunile au loc în mare majoritate cu arme neînregistrate. Deşi aceasta nu este surprinzător mai ales pentru 
că actele premeditate au loc anume cu idea de a se baza pe arme neînregistrate pentru a menţine anonimatul, 
este neobişnuit că nu sunt înregistrări oficiale de persoane care utilizează armele lor înregistrate pentru a comite 
acte criminale. Ne se pot trage concluzii din 15 infracţiuni cu AMAU în care au fost implicate arme neînregistrate 
pentru că nu au fost oferite detalii cu privire la circumstanţele în care au fost comise. 

9.1 Leziuni cauzate de arme

Deşi Ministerul Sănătăţii a confirmat că în 2004 şi 2005 au fost internaţi în spitalele din Transnistria 34 de 
persoane cu leziuni cauzate de arme de foc,200 mai puţini oameni sunt spitalizaţi în Transnistria din cauza 
leziunilor cauzate de arme decât de cuţite sau alte obiecte ascuţite ca rezultat al pe motiv de leziuni de armă 
decât pentru leziuni cauzate de cuţite sau alte obiecte ascuţite în timpul scandalurilor la beţie. Din cele 34 
cazuri 9 au avut rezultat letal la momentul ajungerii în spitale, 3 au decedat în reanimare şi celelalte 22 au fost 
eliberaţi. Victima cea mai tânără a fost de 18 ani, iar cea mai în vârstă de 66 ani, cu cele mai multe victime 
fiind între 18 şi 36 ani. Majoritatea victimelor erau în stare de ebrietate la momentul intrării în spitale şi conform 
spuselor MS, deseori minţeau despre cauzele leziunilor primite.

Numărul total de leziuni ca urmare a tragerii de focuri din această regiune este destul de mare comparativ cu 
standardele regionale cu aproximativ de cinci ori mai multe cazuri pe cap de locuitor decât în Bulgaria. 

9.2 infracţiuni cu utilizarea armelor

Conform informaţiei oferite de autorităţile transnistrene, crimele cu implicarea armelor sunt în continuă scădere 
începând cu anul 2000, atât în termeni de număr de arme cât şi procentaj din volumul total de crime:

Figura 49: Numărul de crime comise cu utilizarea armelor, 2000–2005201

(Sursa: Ministerul Afacerilor Interne al Transnistriei)

În 2005 au fost înregistrate 5,524 infracţiuni, dintre care 15 au fost comise cu utilizarea armelor. Aceste infracţiuni 
includ 5 omoruri, 4 jafuri, 3 furturi ale proprietăţii de stat şi 3 ameninţări. Conform statisticii oficiale se pare că 
toate cele 15 crime comise în 2005 au avut loc cu utilizarea armelor neînregistrate. Dacă datele sunt corecte, 
aceasta înseamnă că din momentul adoptării legii din 2002 nu s-a înregistrat nici un caz de ilegal de utilizare a 
unei arme înregistrate de către MAI din Transnistria, o situaţie unică în Europa şi posibil în toată lumea. 

200  Semion Safronovici Şînkariuk, Viceministru, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Svetlana Ivanovna Arkadieva Viceministru, 
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, autorităţile transnistrene.
201  Date pentru primele 9 luni ale anului 2005. Procentajul total pe numărul de crime este în paranteze. 
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Interviurile efectuate de echipa de cercetare sugerează că ‘situaţia’ criminogenă ‘foarte problematică’ care a 
existat în anii 90 a fost în mare măsură luate sub control şi pentru un observator de rând Tiraspolul în 2006 pare 
să fie un oraş cu foarte multă securitate. Aceasta presupune şi o micşorare considerabilă a conflictelor armate 
dintre grupările criminale organizate. Toţi cei intervievaţi au menţionat anul 1998 ca an de cotitură, înaintea 
căruia erau cazuri frecvente de confruntări între grupările criminale organizate după cum ei contestau influenţa 
asupra anumitor sectoare de ‘afaceri’. 

9.3 tensiuni continue în Zona de Securitate

Deşi nu au avut loc confruntări militare deschise sau schimburi de focuri din 1992 şi nici un fel de conflicte 
armate între miliţia transnistreană şi Poliţia subordonată Guvernului de la Chişinău, procesul de pace îngheţată 
şi prezenţa unui număr mare de servicii de securitate transnistrene şi ale Moldovei în cadrul şi în jurul regiunii 
confirmă că tensiunile sunt prezente şi provocări care ar duce la conflict armat sunt posibile. De asemenea sunt 
dovezi că aceasta are un efect negativ asupra celor care trăiesc în Transnistria şi Zona de Securitate 

Tensiunile s-au intensificat în Zona de Securitate în timpul anului 2004, după ce a fost respinsă propunerea Rusiei 
de soluţionare a conflictului – Memorandumul ‘Kozak’ – de la finele anului 2003. ‘Criza şcolilor’ din timpul verii 
lui 2004 reprezintă cel mai vizibil aspect al tensiunii menţionate. În timpul crizei miliţia din Transnistria a încercat 
să ia cu forţa câteva şcoli cu predare în grafie latină unde învăţau copii din comunităţile etnice moldoveneşti de 
pe partea Zonei de Securitate controlată de autorităţile din Transnistria. Aceasta a creat temerile unei confruntări 
directe între miliţia din Transnistria şi poliţia subordonată Chişinăului, care de asemenea erau aflaţi în zonă. 
Guvernul Moldovei a răspuns în timpul crizei şcolilor prin implementarea blocadei bunurilor din Transnistria, 
inclusiv stoparea eliberării certificatelor fără ştampilă vamală a R. Moldova companiilor din Transnistria care nu 
erau înregistrate la Chişinău.202

Situaţia în Bender/Tighina a fost deosebit de tensionată începând cu 2004. În timp ce Bender/Tighina de-
facto este condus de administraţia de la Tiraspol, atât poliţia moldovenească cât şi miliţia transnistreană 
supraveghează ordinea în oraş. Acordul din 1992 stipulează că atât miliţia cât şi poliţia moldovenească trebuie 
să disloce 100 de ofiţeri în oraş. Totuşi, în prezent este considerat că fiecare au câte 500 de ofiţeri. Prezenţa unui 
număr atât de mare, în probabil cea mai delicată parte a Zonei de Securitate, în care există cel mai mare număr 
de arme ilegale, menţine tensiunea la un înalt nivel. Locuitorii oraşului de asemenea sun obişnuiţi cu încălcarea 
legii atât de autorităţile moldoveneşti cât si de cele transnistrene. Autorităţile transnistrene recunosc dificultatea 
acestei organizări, referindu-se la locuitori ca la victime ale situaţiei.203 Pe parcursul anului 2004 au fost încercări 
din partea autorităţilor transnistrene să închidă sau să facă ineficiente serviciile administraţiei subordonate 
Chişinăului din oraşul Bender/Tighina. Spre exemplu, în februarie 2004 în colaborare cu administraţia oraşului, 
miliţia transnistreană a distrus acoperişul clădirii Poliţiei din Bender/Tighina, obligând ofiţerii să se refugieze la 
forţele de menţinere a păcii. În septembrie 2004 miliţia din Transnistria a încercat să obţină controlul asupra 
staţiei de trenuri din Bender/Tighina (această operaţiune a inclus utilizarea forţelor armate speciale transnistrene 
– SpetzNaz – de–a lungul căii ferate).204 Este posibil că aceste acţiuni au fi putut duce la confruntări armate. 
Situaţia în Bender/Tighina a rămas tensionată pe parcursul anului 2005.

În august 2004 miliţia transnistreană a împiedicat fermierii moldoveni de la Doroţcaia să între pe teritoriul 
controlat de transnistreni pentru a-şi cultiva terenurile agricole.205 După intervenţia poliţiei din Moldova, grănicerii 
transnistreni s-au prezentat imediat înarmaţi şi a existat un pericol real de escaladare a conflictului în acţiuni de 
amploare.

202  Interviu, Damien Helly, Consultant ICG; vezi de asemenea ‘Moldova Suspendă Comerţul pe hotarul Nistru - Ucraina’, Serviciul de 
Monitoring al BBC, 17 august 2004; şi ‘UE susţine controlul comun al regiunii separatiste a hotarului Moldo-ucrainean’, BASA-press, 20 
octombrie 2004. Autorităţile transnistriene declară că nu au fost implicate în închiderea şcolilor ci era prezente pentru a menţine ordinea 
publică.
203  Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Interne din Tiraspol.
204  Autorităţile transnistrene susţin că miliţia a acţionat pentru a înlătura poliţia şi muncitorii care au ocupat clădirea ca urmare a transferării 
acesteia sub jurisdicţia transnistreană.
205  Doroţcaia este la hotarul intern între teritoriile controlate de autorităţile transnistrene şi cele ale Moldovei. Doroţcaia este într-o situaţie 
foarte sensibilă pentru că controlează drumurile care unesc fermierii Moldoveni cu terenurile lor agricole de pe teritoriile controlate de 
transnistreni. Problema accesului fermierilor din Moldova la terenurile lor apare în fiecare an în timpul recoltei. Sursa: Misiunea OSCE în 
Moldova.
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Tensiunea continuă între serviciile de securitate ale Moldovei şi din Transnistria a avut un şir de consecinţe 
asupra populaţiei civile. În primul rând prezenţa miliţiei înarmate în timpul perioadelor de tensiune devenise 
un element normal pe teritoriile controlate de transnistreni. Deşi cetăţenii din regiune s-au acomodat acestei 
prezenţe, ‘ei sunt frustraţi când văd personal înarmat’. În al doilea rând, există o percepţie între cetăţenii care 
trăiesc în unele părţi ale Zonei de Securitate că nimeni nu răspunde de securitatea şi siguranţa lor, precum şi 
asigurarea cu careva comodităţi (vezi rezumatul 13, Locuind în Zona de Securitate). În al treilea rând, situaţia 
de tensiune opreşte dezvoltarea normală a relaţiilor între comunităţi şi poliţia şi miliţia care ar trebui să aibă 
grijă de ordinea publică, care până la urmă duce la consecinţe negative asupra situaţiei cu privire la securitate. 
Într-adevăr, intervievaţii din Zona de Securitate erau unicele persoane care au declarat că situaţia cu privire la 
securitatea lor nu s-a îmbunătăţit în ultimii trei ani.206 

Cel mai mare impact pe care l-a avut permanentele tensiuni armate în Transnistria şi Zona de Securitate a fost 
asupra nivelului economic. Spre exemplu, embargoul de două luni în 2005 când Ucraina a refuzat să primească 
bunuri din Transnistria fără ştampila vamală a Moldovei a costat Transnistriei 150 mln. dolari americani. Ca 
urmare, locuitorii regiunii nu au primit salarii sau pensii în această perioadă. 207 Lipsa securităţii economice a 
dus la efectul de depopulare a regiunii în proporţii mari. Conform recensământului din 2004, teritoriile controlate 
de autorităţile transnistrene la moment au o populaţie de 556 mii, cu 10% mai puţin comparativ cu cele 612 mii 
la momentul când a avut loc pentru ultima dată recensământul pe timpurile sovietice. Procesul de depopulare 
este simţit şi în Zona de Securitate controlată de Guvernul Moldovei. Spre exemplu, un număr mare de oameni 
au părăsit satul Copanca, care este situat lângă Bender/Tighina şi Tiraspol, după cum nu au putut să-şi găsească 
de lucru în sat şi nu se simţeau în siguranţă în nici unul dintre oraşe.208

În general, deşi locuitorii din regiunea transnistreană nu par a percepe armele drept o problemă prioritară, există 
frica unui conflict armat nou între Guvernul de la Chişinău şi Transnistria.

206  Focus Grupul din Zona de Securitate; Mihail Tapu, Primar satul Copanca; Ludmila Topor, Consilier; Stefan Lisacenco, Locotenent de 
Poliţie; vezi de asemenea Rezumatul 13.
207  Elena Egorovna Chernenko, Ministerul Economiei, autorităţile transnistrene. 
208  Mihail Tapu, Primar Copanca; Ludmila Topor, Consilier; Stefan Lisacenco, Locotenent de Poliţie; vezi de asemenea Rezumatul 13.

Boxa 13: Locuind în Zona de Securitate

Focus grupurile compuse din persoane care trăiesc în partea controlată de Guvernul Moldovei a Zonei de Securitate au discutat un şir de 
întrebări legate de securitate care nu au fost discutate cu alţi participanţi ai focus grupurilor. Aceşti participanţi şi-au exprimat frica faţă de: 

• Incapacitatea de a te deplasa liber: Satele sunt izolate de teritoriul controlat de Guvernul Moldovei prin teritoriul controlat de 
transnistreni. Pentru a pleca de la / spre Chişinău, locuitorii din sate trebuie să treacă prin teritoriile controlate de transnistreni 
şi să treacă pe la punctele lor vamale, unde ei trebuie să plătească taxe pentru un şir de marfă, inclusiv produse alimentare.

• Imposibilitatea de a prelucra terenul agricol: Terenul ce aparţine fermierilor care trăiesc în aceste zone este controlat de 
autorităţile transnistrene. Datorită situaţiei politice şi poziţionarea terenului lor, sătenii sunt în imposibilitate să-şi lucreze terenul 
şi să aducă roada înapoi în sat.

• Cooperare slabă între autorităţile din Moldova şi Transnistria: În timp ce satele cad sub incidenţa Guvernului Moldovei, 
unele din serviciile publice sunt sub autorităţile transnistrene. Nivelul de cooperare între organele publice din Moldova şi 
cele transnistrene este foarte jos şi rezultă în afirmaţii că este de responsabilitatea celeilalte părţi să rezolve aceste sau alte 
chestiuni. În multe cazuri această lipsă de cooperare duce la lipsă de acţiune în sectoare cum ar fi aprovizionare cu electricitate, 
gaz şi apă; Electricitatea deseori este oprită. A fost o perioadă când nu am avut electricitate de o lună şi jumate. Nu ştiu a cui 
este vina, a noastră sau a celora din Transnistria (Participant al focus grupului, bărbat, Zona de Securitate).

• Lipsa responsabilităţii Guvernului: Persoanele ce trăiesc în Zona de Securitate nu ştiu cui să se adreseze pentru ajutor şi 
nu se simt protejaţi de nici o autoritate; sunt patru sate – Coşniţa, Doroţcaia, Pârâta şi Pohrebea – ele parcă sunt a nimănui 
(Participant focus grup, femeie, Zona de Securitate).

• Pericolul unui nou conflict armat şi nivelul scăzut de securitate personală: Populaţia satelor din Zona de Securitate de 
asemenea au menţionat că ei sunt foarte afectaţi de situaţia instabilă din regiune. Ei nu sunt siguri ce se poate întâmplă în viitor 
şi se simt ameninţaţi de posibilitatea unei reînceperi a conflictului. Acest sentiment este susţinut de numărul mare de servicii 
de securitate din partea ambelor părţi – Guvernul Moldovei şi autorităţile din Transnistria. 

Deşi locuitorii din Zona de Securitate nu cred că situaţia s-a schimbat în ultimii trei ani, ei au recunoscut că AMAU a devenit o problemă 
nu atât de mare comparativ cu mijlocul anilor 90 şi înainte de cei 3 ani. Deşi aproape toţi intervievaţii focus grupurilor au putut să-şi 
aducă aminte de cazuri de utilizare a AMAU care au dus la moarte sau leziuni corporale grave, acum acestea se materializează în utilizare 
accidentală sau premeditată de grenade şi alte muniţii.
Atitudinea participanţilor la focus grupuri din Zona de Securitate faţă de arme a fost în general negativă: ‘Eu nu doresc să am o armă. Eu 
nici nu vreau să o văd măcar. Am văzut prea multe în 1992.’ (participant focus grup, bărbat, Zona de Securitate). Posibilitatea reînceperii 
conflictului transnistrean, nivelul în permanenţă înalt al insecurităţii personale şi impactul continuu al AMAU sunt printre puţinii factori 
care explică aceste atitudini negative.
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10 Capacitatea de control a AMAU 

10.1 Cadrul legislativ şi regulatoriu

Controlul AMAU în zona de securitate şi în regiunea administrată de autorităţile transnistrene este complexă. 
Multitudinea actorilor de securitate din regiune, statutul legal incert al instituţiilor transnistrene relevante şi 
capacitatea diversă a Comisiei Unificate de Control (CUC) şi a Forţelor Unite de Menţinere a Păcii (FUMP) de 
îndeplinire a funcţiilor lor, toate au un rolul lor în această problemă. Controalele AMAU în regiunea de securitate 
sunt reglementate de următoarea legislaţie şi acorduri:

n Acordul ‘Cu privire la principiile pentru soluţionarea paşnică a conflictului armat din regiunea Nistreană a 
Republicii Moldova’, 21 iulie 1992,209 care a finalizat perioada conflictului armat (inclusiv utilizarea AMAU) şi 
a stabilit guvernarea şi regimul de menţinere a păcii în zona de securitate. 

n Acordul cu privire la ‘Principiile de cooperare dintre misiunea OSCE şi Comisia Unificată de Control în zona 
de securitate’, (10 decembrie 2004, a înlocuit acordul anterior datat 20 iulie 1994) administrează rolul de 
monitorizare şi consultativ în zona de securitate şi probleme de control a AMAU. 

n Legi cu privire la controalele interne de AMAU în Moldova (vezi cap 6.1) aplicate în zona de securitate sub 
controlul Guvernului de la Chişinău. 

n Legi cu privire la controalele interne de AMAU a autorităţilor transnistrene aplicate pe teritoriul sub controlul 
lor, inclusiv zona de securitate. Principalele componente ale legislaţiei transnistrene sunt:

 ‘Legea cu privire la Arme Individuale’, adoptată de către Sovietul Suprem la 13 ianuarie 2002, 
care reglează producerea, comercializarea, vânzarea, transferul, deţinerea, colectarea, expunerea, 
înregistrarea, stocarea, transportarea, distrugerea, importul şi exportul armelor pe teritoriul controlat de 
autorităţile transnistrene (Articolul 1). Legea este similară celei din perioada sovietică ‘Legea cu privire 
la arme individuale’.

 Decretul ‘Prezidenţial’ 620, ‘Cu privire la regulile de circulaţie a armelor şi muniţiilor civile şi de serviciu 
pe teritoriul Republicii Moldoveneşti Nistrene’, 15 octombrie 2002, care descrie implementarea ‘Legii 
armelor individuale’.

 MAI Ordinul 95, ‘Cu privire la operaţiunile Organelor Afacerilor Interne în implementarea sistemului de 
licenţiere’, 15 aprilie 2002, stipulează operaţiunile MAI în înregistrarea şi controlul armelor. 

n Legile moldoveneşti cu privire la controalele transferurilor (vezi cap. 6.1) aplicate pe întreg teritoriul controlat 
de autorităţile transnitrene şi zona de securitate. 

n Decizii elaborate la Summitul OSCE din Istambul din 1999 şi Summitul de la Porto din 2002 asigură 
retragerea şi distrugerea AMAU şi muniţiilor ruseşti din Republica Moldova (art. 1).

Acordul ‘Cu privire la principiile pentru soluţionarea paşnică a conflictului armat din regiunea Nistreană a 
Republicii Moldova’ a stabilit Zona de Securitate şi mecanismele de asigurare a ordinii publice şi securităţii din 
cadrul ei. Trebui de menţionat că elaborarea şi prevederile acestui acord, referitoare la FMP (forţele de menţinere 
a păcii) şi CUC sunt interpretate diferit de către diverşi actori. În conformitate cu interpretarea OSCE FMP sunt 
responsabile de asigurarea liberei circulaţii în zona de securitate şi prevenirea operaţiunilor militare ulterioare. 
Comisia Unificată de Control este responsabilă de implementarea acordului de pace şi administrare a zonei de 
securitate, inclusiv activităţile FUMP prin intermediul Comandamentului Militar Unit (CMU*) În timp ce poliţia 
din Moldova şi miliţia transnistreană au dreptul să asigure ordine în regiunile sub controlul lor, documentul 
necesită retragerea tuturor unităţilor militare din zona de securitate, FUMP şi CUC au responsabilităţi clare 
de control AMAU, dat fiind faptul că ele sunt structuri responsabile pentru prevenirea unui conflict ulterior pe 
teritoriul Moldovei, care poate include şi utilizarea AMAU. Ei de asemenea sunt responsabili de controlul AMAU 
în zona de securitate, mai exact, dreptul de a opri şi verifica persoane/vehicule, de arme în zona de securitate 
(acest drept este exercitat la ocazie şi orice arme găsite sunt date poliţiei/miliţiei specializate) şi eliberarea 
permiselor (‘vklady’) civililor pentru utilizarea armelor în zona de securitate. Totuşi autorităţile transnistrene 
declară că acordul de încetare a focului obligă părţile implicate în conflict (Moldova şi Transnistria) să asigure 

209  Soglasheniye ‘o pritsipakh mirnogo uregulirovaniya konflikta v pridnestrovskom regione respubliki moldova’ , 21 iulie 1992.
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libera circulaţie, implementând acordul de pace şi administrarea Zonei de Securitate. În scopul acestui studiu 
analiza următoare este bazată pe interpretarea OSCE ca actor imparţial.

În timp ce acest acord, în loc să soluţioneze conflictul, el reglează administraţia generală şi controlul AMAU în zona 
de securitate, legislaţia Moldovei şi Transnistriei este utilizată în regiunile sub controlul autorităţilor respective. 
Se pare că licenţierea armelor pe teren este implementată complet în conformitate cu legislaţiile respective 
ale Moldovei şi Transnistriei. Controlul intern al AMAU şi controalele de transfer în vigoare pe segmentul Zonei 
de securitate sub controlul Guvernului Moldovei au fost descrise mai sus în cap. 6. În rezultat, următoarele 
paragrafe vor analiza sistemul de control pe teritoriul controlat de autorităţile transnistrene. 

10.1.1 Controlul intern de AMAU 

Similar sistemului de licenţiere din Moldova, 2 sisteme de licenţiere diferite activează pe teritoriul controlat de 
autorităţile transnistrene, unul pentru arme cu ţeavă ghintuită şi altul pentru arme cu ţeavă lisă. Aceste sisteme 
au două etape, mai întâi, solicitantul primeşte licenţa de procurare a unei armei şi apoi un permis de deţinere, 
sau un permis de deţinere şi port armă. 

În conformitate cu articolul 2 a Legii transnistrene ‘cu privire la arme individuale’, armele sunt divizate în 3 
categorii: ‘civile’, ‘de serviciu ’, şi ‘militare’. Civilii pot achiziţiona şi poseda arme civile, care sunt divizate în 3 
categorii:

n Arme de autoapărare. Această categorie include tipurile: arme cu ţeavă scurtă ghintuită, de exemplu  
Pistoalele şi revolverele; arme cu ţevi lungi lise; arme pneumatice cu un calibru de până la 4.5 mm; pistoale 
pentru semnale; pistoale cu gaz şi revolvere; 

n Arme pentru sport. Această categorie include următoarele tipuri: arme ghintuite; arme cu ţeava lisă; şi arme 
de calibru mic (5-6 mm); şi

n Arme de vânătoare. Această categorie include următoarele tipuri: arme ghintuite; arme cu ţeava lisă; arme 
combinate ghintuite şi lise şi arme pneumatice.

Potrivit MAI din Transnistria, vânzarea armelor militare civililor şi persoanelor juridice este interzisă. Armele 
militare includ câteva tipuri de arme cu calibru mare, de asemenea mitraliere şi lansatoare de grenade, şi pot 
fi în posesia personalului MA, Ministerul Securităţii de Stat, MAI, Comitetul Vamal de Stat, Miliţia economică / 
fiscală a Ministerului de Finanţe, şi structuri ale securităţii de stat. 

10.1.1.1 eliberarea unei licenţe 

Ca şi în restul Moldovei, solicitanţii care doresc sa obţină o armă cu ţeavă lisă, înaintează o cerere la reprezentantul 
local al MAI, în timp ce solicitanţii ce doresc arme ghintuite trebuie să apeleze direct la Departamentul Ordine 
Publică şi Măsuri de Profilaxie a MAI din Transnistria. 

Pentru a obţine o licenţă pentru procurarea unei arme, care este valabilă pe un termen de 6 luni (Art.8.3), 
solicitanţii trebuie sa aibă vârsta mai mare de 18 ani, să dispună de un certificat de sănătate, să treacă cursul de 
arme la Colegiul Legal din Tiraspol, să nu aibă trecut infracţional şi să aibă referinţe pozitive de la locul de muncă 
şi de trai. Mai mult decât atât, trebuie prezentat un tichet de vânătoare dacă arma va fi folosită în scopuri de 
vânătoare. MAI este obligat să verifice antecedentele penale al solicitantului şi condiţiile propuse pentru stocarea 

Boxa 14: Zona de Securitate 

Zona de securitate este divizată în trei părţi  (Nord - Ribnitsa, Sud – Tighina/Bender şi centrală - Dubasari), fiecare din ele este controlată 
de poliţie/miliţie diferită. Bender/Tighina cuprinde o regiune specială din cadrul Zonei de securitate şi este sub controlul poliţiei Moldovei 
şi miliţiei Trasnistriei, fiecare din ele deţine apr. 500 de persoane în oraş. Operaţiunile de menţinere a păcii sunt în general concentrate 
în regiunile de sud şi centrale, dat fiind faptul că nu există frontiere fixe în partea de nord  şi activitatea de menţinere a păcii  acolo 
este limitată la patrulare FMP, în mare parte deoarece situaţia este calmă. Este important de notat faptul că în timp ce poliţia şi miliţia  
activează liber în Zona de securitate (şi poate fi armată), o mişcare planificată de mai mult de 3 soldaţi în Zona de securitate trebuie 
anunţată mai întâi CUC. CUC este obligat atunci să trimită observatori pentru monitorizarea acţiunilor personalului militar.  
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armelor, şi timp de 2 săptămâni după procurare, cumpărătorul trebuie să o înregistreze la reprezentantul local 
al MAI sau MAI central (arme ghintuite, arme lise respectiv). În conformitate cu art. 12.11 a ‘Legii cu privire la 
Arme Individuale’ posesorul de arme îi este oferit o licenţă de posesie, utilizare şi transportare pe termen de 2 
ani. Licenţe pentru posesie a armelor (nu utilizare) sunt eliberate posesorilor de arme de auto-apărare, în timp 
ce licenţe de posesie şi utilizare sunt eliberate posesorilor de arme cu gaz, şi pneumatice de auto-apărare, arme 
de vânătoare şi sport. Licenţele de posesie a armelor pot fi prelungite pe termen de 2 ani. 

Armele militare şi de serviciu pot fi de asemenea distribuite ca premii de către autorităţile transnistrene 
(Preşedintele) şi oficialii MA din Transnistria, Ministerul Securităţii de Stat şi MAI, persoanelor în responsabilitatea 
lor (Art. 21.1). Premianţii armelor sunt obligaţi să le înregistreze la MAI timp de 2 săptămâni de la primire. Lor li 
se oferă o licenţă de posesie şi utilizare a armelor oferite. 

10.1.1.2 Licenţierea persoanelor juridice 

Personale Juridice care doresc să beneficieze de servicii de securitate proprii au nevoie de o licenţă pentru a 
crea şi avea un DIS. Cereri pentru arme ghintuite sunt înaintate MAI, iar cererile pentru arme lise sunt înaintate 
reprezentaţilor locali ai MAI. Cereri parvenite de la persoanele juridice trebuie să indice tipul şi numărul de 
arme achiziţionate (Decretul 620, Art. 41). Reprezentantul MAI/MAI local este obligat să analizeze cererea 
timp de o lună de la data primirii, inclusiv condiţiile de stocare a armelor ale solicitantului. Persoanele juridice 
sunt de asemenea obligate să înregistreze armele lor timp de 2 săptămâni de la cumpărare, la reprezentantul 
local al MAI sau MAI central (în dependenţă de tipul de armă procurată), şi să înainteze o cerere pentru o 
licenţă de deţinere a armei (‘Legea cu privire la armele individuale’, Art. 11). Cererea pentru păstrarea armelor 
cumpărate trebuie să includă informaţii despre persoana responsabilă de arme şi persoanele care au acces 
la arme. Această informaţie trebuie să includă CV, locul de muncă, locul de trai, certificat de sănătate, livret 
militar, dovadă de absolvire a cursului profesional de instruire pentru arme (Decretul 620, Art. 26). Dacă aceste 
condiţii sunt îndeplinite, persoanelor juridice le este oferită o licenţă pe o perioadă de trei ani pentru păstrarea 
şi ‘utilizarea’ armei. 

10.1.1.3 Utilizarea armelor 

În baza Ordinului Nr. 19 al MAI, toate personale trebuie să treacă o instruire şi evaluare în utilizarea şi păstrarea 
armelor după ce au înaintat o cerere pentru procurarea unei arme la MAI din Transnistria. Instruirea este realizată 
la ‘Institutul Legal din Tiraspol’, subordonat MAI, în Departamentul de Instruire militară şi Legală. În baza Art. 24 
a ‘Legii cu privire la arme’, cetăţenii şi angajaţii persoanelor juridice cu licenţe de arme, pot utiliza arme pentru 
autoapărare sau apărarea teritoriului lor, dar este necesară o preîntâmpinare a ţintei, şi atunci posesorul de 
armă este obligat să informeze reprezentantul MAI local timp de 24 de ore despre utilizarea armei. Armele de 
auto-apărare pot fi păstrate numai acasă, şi nu pot fi aduse în public, armele de orice tip nu pot fi utilizate de 
cetăţeni la adunări publice, demonstraţii, pichetări sau alte evenimente publice. (Art. 6.6). Armele deţinute de 
persoane juridice trebuie stocate într-o cameră specială şi nu trebuie păstrate la domiciliile angajaţilor diviziunilor 
de securitate. 

10.1.1.4 Verificarea şi inspectarea

Similar sistemului de licenţiere de pe teritoriul controlat de Guvernul de la Chişinău, MAI din Transnistria testează 
toate armele ghintuite înainte de a fi vândute civililor sau persoanelor juridice, pentru a stabili o bază de date a 
‘urmelor’ a tuturor armelor civile licenţiate. MAI din Transnistria de asemenea are o arhivă de gloanţe şi Cartuşe 
pentru fiecare persoană fizică şi juridică care deţine arme. 

Condiţiile de stocare a armelor deţinute de civili trebuie verificate de către personalul MAI cel puţin o dată pe an. 
Apoi, în conformitate cu Statutul Asociaţiei de Vânători, o Comisie a Asociaţiei, împreună cu un ofiţer al miliţiei 
locale, inspectează armele de vânătoare şi condiţiile de stocare, în fiecare trei luni. 
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10.1.2 Producerea AMAU 

În pofida negării producerii AMAU şi muniţiilor pe teritoriul transnistrean, autorităţile transnistrene au creat o 
legislaţie pentru reglementarea ei. Ea este stipulată în ‘Legea cu privire la arme’ şi Decretul ‘Prezidenţial’ Nr. 620, 
‘Cu privire la regulile de circulaţie a armelor civile şi de serviciu, şi muniţiilor pe teritoriul Republicii Moldoveneşti 
Nistrene’, 15 octombrie, 2002. 

MAI din Transnistria este responsabil de administrarea producerii armelor şi muniţiilor, şi procesarea cererilor 
pentru elaborarea licenţelor, care odată fiind oferite, indică tipul de arme şi muniţii ce pot fi produse de către 
deţinătorul de licenţă. Licenţele de producere sunt valabile timp de un an de la data eliberării. Producerea 
armelor şi muniţiilor are loc la întreprinderi care au cel puţin 51% de acţiuni în posesia, şi fiecare armă individuală 
care este produsă trebuie să aibă un număr de serie. Suplimentar structurilor de licenţiere, posesorii de arme de 
vânătoare pot face cartuşe pentru utilizare personală. 

Serviciul Administrativ de Stat şi Supraveghere este responsabil de supravegherea şi asigurarea că producerea 
bunurilor industriale corespunde legislaţiei. În conformitate cu acesta, este datoria producătorilor ca bunurile 
lor să fie certificate după producere prin testarea unor mostre. Bunurile produse în conformitate cu aceste 
standarde includ materiale explozive, materiale de protecţie şi alte bunuri ale industriei uşoare. Totuşi nu a fost 
oferită nic o informaţie referitarea la implementarea acestor regulamente. 

10.1.3 Controlul transferurilor

Dat fiind faptul că autorităţile transnistrene nu sunt recunoscute de nici un stat străin sau de legislaţia 
internaţională, toate transferurile de AMAU ‘legale’ spre şi din regiunea transnistreană trebuie să se conformeze 
cu legislaţia şi regulamentul Moldovei cu privire la importul şi exportul de bunuri strategice sau importul de 
bunuri cu dublă destinaţie. Aceasta înseamnă că orice producător de AMAU, importator sau exportator trebuie 
să aibă licenţă pentru comercializare eliberată de Secţia control al circulaţiei bunurilor cu dublă destinaţie din 
Chişinău sau MAI din Moldova. Autorităţile transnistrene care doresc să exporte, de asemenea trebuie să deţină 
un ‘Certificat de Conformitate’ de la autorităţile din Moldova210 pentru a evita taxele înalte. Numai Rusia - cu care 
Transnistria realizează jumătate din comerţul său211 – nu cere astfel de certificat pentru a avea ratele de taxare 
preferabile. 

Transnistria nu are o legislaţie detaliată ce reglementează transferurile de AMAU. Transferul de AMAU este deci 
stipulat în art.17 a ‘Legii transnistrene cu privire la arm’. În conformitate cu această Lege, importul şi exportul de 
AMAU militare poate fi realizat de agenţii autorizate de către executiv pe baza acordurilor interguvernamentale. 
Importul de AMAU civile şi de serviciu, toate din ele trebuie să aibă un număr de serie, poate fi realizat de 
persoane juridice licenţiate să producă sau să comercializeze arme în baza permisului de la MAI. Exportul 
de AMAU civile şi de serviciu poate fi realizat de agenţii licenţiate de către executiv sau de către persoane 
juridice care au o licenţă de producere a armelor. În timp ce acest articol stabileşte, teoretic, reglementarea 
transnistreană a transferurilor de AMAU, nu sunt mecanisme elaborate de autorităţi pentru implementarea lui. 
În prezent, fiecare ‘minister’ din Transnistria este responsabil de o parte specială a unei baze de producere şi 
dacă o companie doreşte o licenţă pentru export, ea prezintă o cerere la ministerul de resort (exemplu  Ministerul 
Industriei), care apoi va lua o decizie cu privirea la ‘corectitudinea’ exportului. Ministerul apoi informează MJ, 
care este responsabil de elaborarea licenţelor. Nici o informaţie nu a fost prezentată echipei de cercetare despre 
procesul de autorizare a transferurilor de AMAU. 

210  Elena Egorovna Chernenko, MinisterulEconomiei , autorităţile transnstrene .
211  Anuarul Statistic al Republicii Moldoveneşti Nistrene pentru a. 2000-2004, Serviciul de Statistică , MinisterulEconomiei, Tiraspol 
2005.
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10.2 Capacităţi organizaţionale

10.2.1 Comisia Unificată de Control şi Comandamentul Militar Unit 

Comisia Unificată de control (CUC), care monitorizează activitatea zilnică în Zona de Securitate, include 6 
reprezentaţi din Rusia, Moldova şi Transnistria (18 în total), selectaţi din Guvern, servicii de stat de securitate, 
MAE, MA, şi MAI, şi de asemenea un reprezentant special pentru coordonarea procesului de soluţionare. CUC 
trebuie să se reunească în fiecare săptămână şi toate deciziile trebuie luate în consesn. Reprezentaţii OSCE şi 
ai Ucrainei de asemenea monitorizează activităţile CUC. 

Comandamentul Militar Unit (CMU) include comandanţi ai contingentelor de menţinere a păcii din Moldova, 
Rusia şi Transnistria şi comandantul Satului Major al Forţelor unificate de menţinere a păcii. CMU de asemenea 
include şeful grupului de observatori ucraineni. CMU este obligat să raporteze CUC despre evenimentele din  
Zona de Securitate o dată în săptămână. CUC de asemenea are 40 de Observatori militari (10 din Rusia, 10 din 
Transnistria, 10 din Moldova şi 10 din Ucraina) la dispoziţia sa, pentru a monitoriza unităţile militare şi acţiunile 
lor în Zona de Securitate. CUC nu a activat pe deplin de la data de 23 octombrie 2004, ca urmare a unui incident 
la Doroţcaia când miliţia transnistreană a instalat  un post vamal şi de poliţie.212  

Acţiunile CUC şi CMU menţionate mai sunt cele prevăzute în Acordul din 1992, acţiunile acestor organisme, 
inclusiv predarea raporturilor de activitate de către observatorii militari ai CMU trebuie să se desfăşoare în 
consens. Percepţia că sistemul este ‘paralizat de acord’ şi nu poate întotdeauna să îndeplinească mandatul său 
de restrângere a activităţii grupelor armate în Zona de securitate, este răspândit pe larg. Apoi, rezidenţii din Zona 
de securitate şi-au exprimat opinia că CUC şi regimul special prevăzut. nu are un efect pozitiv asupra situaţiei lor 
de securitate, dat fiind faptul că deciziile nu sunt nici implementate, nici luate de CUC.213 

10.2.2 forţele Unificate de Menţinere a Păcii

Responsabilităţile de bază ale FUMP, cu privire la controlul AMAU, sunt de prevenire a viitoarelor conflicte dintre 
forţele moldoveneşti şi transnistrene în Zona de securitate şi de depistare a AMAU şi muniţii ilegale. FUMP 
include pacificatori din Rusia, Transnistria şi Moldova. Batalionul rus de Menţinere a Păcii este compus din 
552 de peroane. Forţele transnistrene şi moldoveneşti de menţinere a Păcii includ 700 de persoane fiecare. 
Personalul rusesc este bine instruit şi plătit, comparativ cu alţi soldaţi ruşi. Forţele ruse includ 15 posturi de 
control în Zona de Securitate,214 în unele dintre ele activează o combinaţie de personal rus, moldovenesc şi 
transnistrean, sau toate 3 la un loc. FUMP de asemenea activează la un număr de puncte mixte mobile de 
control şi 2 sedii (în Dubăsari şi Tighina/Bender). FUMP poate să patruleze zona de securitate, dar ei anunţă 
data şi calea patrulării cu 2 săptămâni mai devreme. Potrivit Misiunii OSCE în Moldova, acesta nu este o practică 
frecventă a FUMP  pe când observatorii militari sunt cei care de cele mai multe ori patrulează zona. În Bender/
Tighina, care are un statut special stipulat de acordul de încetare a focului şi este administrat de Miliţie şi Poliţie, 
FUMP are un Comandant militar care are în subordonare unităţi rapide de acţiune şi contactează zilnic cu şeful 
poliţiei sau miliţiei din Bender/Tighina.215 

Deşi FUMP au dreptul să limiteze mişcările forţelor militare transnistrene şi moldoveneşti şi să se opună unor 
acţiuni care pot împiedica deplasarea liberă a persoanelor şi mărfurilor în Zona de securitate, aceasta este 
foarte dificil de pus în practică, dat fiind faptul că toate acţiunile FUMP trebuie aprobate prin intermediul unui 
acord trilateral rus, moldovenesc şi transnistrean în CMU. În cazurile când comandanţii FUMP au întreprins 
acţiuni unilaterale pentru îndeplinirea obligaţiunilor operaţionale, ei au fost mai degrabă pedepsiţi decât lăudaţi, 

212  Vezi par.9.1.3, ‘Tensiuni continue în Zona de Securitate ’. Guvernul Moldovei a refuzat să se implice în activitatea CUC până când acest 
post este lichidat. Deşi reprezentaţii moldovei nu au participat la meetingurile CUC din octombrie, CUC se reuneşte în absenţa lor şi poate 
supraveghea orice situaţie eventuală de risc. CMU continuă să se reunească
213  Mihail Tapu, Primar al satului Copanca; Ludmila Topor, Consilier; Stefan Lisacenco, locotenent de poliţie; Vezi Boxa 13.
214  Misiunea OSCE în Moldova.
215  Comandamentul Militar s-a dovedit a fi eficient în trecut şi a reuşit să informeze despre situaţia când SpetzNaz transnistrean a blocat 
calea ferată din Bender/Tighina în 2 locuri. Misiunea OSCE în Moldova. 
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şi în rezultatul acestei ‘activităţi prin consens’, FUMP nici nu a asigurat libera circulaţie a civililor în Zona de 
Securitate şi nici nu a limitat circulaţia personalului militar moldovenesc şi transnistrean. 

Deşi mandatul FUMP nu se extinde la depistarea infracţiunilor obişnuite (care le-ar permite să se asigure că nu 
există grupări armate în Zona de securitate), ei pot fi oferi servicii de securitate la cerere, dacă aceste acţiuni 
sunt aprobate de CUC. În prima instanţă totuşi cetăţenii şi persoanele juridice din Zona de Securitate trebuie să 
apeleze la poliţie sau miliţie. Se atestă o lipsă de claritate cu privire la limita în care FUMP are dreptul să intervină 
pentru a oferi securitate. În opinia Misiunii OSCE în Moldova, rolurile exacte ale FUMP şi poliţie / miliţie trebuie 
deci elaborate. Autorităţile transnitrene au opinat că serviciile de menţinere a ordinii nu ar trebui să fie oferite de 
FUMP, din cauza lipsei de competenţă a acestora. Totuşi, în absenţa unei forţe comune de menţinere a ordinii, 
sarcina aceasta revine şi FUMP, în anumite cazuri.

În pofida limitărilor FUMP, trebuie de notat faptul că nu se atestă cazuri, dovedite, când persoane sau grupuri 
armate întra în Zona de Securitate şi circulaţia în zona este relativ liberă. Nici nu au fost înregistrate cazuri de 
confruntări armate în Zona de Securitate. Totuşi recent s-au atestat 2 incidente cu privire la AMAU dintre diferite 
forţe FUMP şi alte servicii de securitate. În 2003 un ofiţer FUMP a împuşcat un ofiţer al Poliţiei din Moldova după 
ce a fost tras după maşina sa, în timp ce alt incident, în 2005, a implicat un ofiţer FUMP care a împuşcat în 
aer.216 

10.2.3 Grupul operativ al trupelor ruse (Gotr)

Pe lângă menţinerea păcii, principala sarcina a GOTR, este supravegherea stocurilor militare ruseşti. S-a vorbit 
mult despre riscurile parvenite cauzate de volatilitatea stocurilor învechite de muniţii, inclusiv afirmaţii făcute de 
ministrul rus al Apărării Serghei Ivanov în iunie, 2005. Deoarece nu există date verificate independent, referitor 
la condiţiile în care se află stocurile, unica informaţie disponibilă este cea prezentată de GOTR. Acesta afirmă 
că bunurile sale militare sunt stocate în încăperi speciale ale unităţilor militare, protejate 24 de ore pe zi, de 
securitate tehnică şi fizică cu grad înalt, inclusiv: sisteme de alarmă (verificate zilnic); gard ghimpat; senzori de 
mişcare; turnuri sniper; şi personal dotat cu aparate de vedere pe timp de noapte. Mai mult decât atât, în fiecare 
an sunt efectuate controale complexe potrivit listelor oficiale. În opinia comandorului GOTR, nu s-a atestat nici un 
furt sau o tentativă de furt din stocuri. 

10.2.4 organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în europa (oSCe)

Mandatul Misiunii OSCE în Moldova include aspecte vaste ale conflictului şi procesului de soluţionare a acestuia. 
Acordul cu privire la ‘Principiile de Cooperare dintre Misiunea OSCE şi Comisia Unificată de Control în Zona de 
Securitate’, oferă OSCE rolul facilator a îndepliniri de către CUC a obiectivelor acordului de încetare a focului 

216  Interviu cu Generalul Segheev, Comandor al FUMP, Tiraspol.

Boxa 15: Unităţi armate în Zona de Securitate 

S-a afirmat că de la începutul anului 1992, unităţile armate moldoveneşti şi transnistrene au penetrat Zona de Securitate cu încălcarea 
acordului de încetare a focului. Prezenţa forţelor armate transnistrene în Zona de Securitate este cea vizibilă, cu 80% din toate unităţile de 
securitate transnistrene dislocate acolo. După decretul preşedintelui  Smirnov din decembrie 1992 cu privire la ’Măsuri organizaţionale 
pentru Securizarea  frontierei de Stat a RMN’, Forţele transnsitrene la Frontieră au început operaţiuni în Zona de Securitate, iar unităţi 
ale Departamentului Vamal al Trasnsnitriei şi-au început activitatea cu puţin mai tîrziu. De asemenea, a fost spus că Armata Moldovei 
a disclocat 15 angajaţi ai forţelor speciale în Zona de securitate fără a informa CMU şi că brigada cu destinaţie specială din Moldova  
‘Fulger’  activat în Bender/Tighina. Trebuie de menţionat că autorităţile transistrene au declarat că unicele forţe care activează în zonă 
sunt de cele de menţinere a păcii. Deşi Observatorii Militari ai CMU trebuie să aibă dreptul la aceste unităţi armate, în practică nu este 
aşa. Numărul de AMAU deţinute de aceste unităţi armate din Zona de securitate nu este cunoscut. Unii analişti au motivat penetrarea 
Zonei de securitate prin nedorinţa pacificatorilor ruşi (sau comandanţi) de a îndeplini responsabilităţile lor. 
Suplimentar celor 15 posturi de menţinere a păcii, mai sunt 80 posturi (Fiscale, de Poliţie, Miliţie, Ofiţeri la frontieră şi Vamă) ce se 
subordonează Guvernului de la Chişinău şi autorităţilor transnistrene. Numărul acestor posturi non-FUMP a sporit considerabil din 2002. 
Potrivit CUC, poliţia, miliţia şi posturile vamale  trebuie plasate la cel puţin 50 de metri distanţă de posturile de menţinere a păcii. Acesta 
nu este întotdeauna cazul, şi proliferarea acestor posturi diferite împiedică pacificatorii să asigure libera circulaţie a persoanelor şi 
mărfurilor în Zona de Securitate. Personalului acestor posturi le sunt oferite arme, în special în perioadele de tensiune. Din păcate aceste 
posturi sunt instalate în aşa fel încât pot tensiona situaţia şi pot duce la confruntări.  



141

Raportul AMAU pentru Moldova 
(2006-07-01)

şi de asemenea implementarea mandatului său de monitorizare. Cu privire la controlul AMAU, acesta include 
următoarele:217

n Colectarea şi prezentarea informaţiei despre situaţia în Zona de Securitate, inclusiv climatul militar, analizarea 
incidentelor problematice, cauzele lor şi consecinţele politice posibile, şi prezentarea recomandărilor pentru 
acţiuni de prevenire a incidentelor ulterioare; 

n Oferirea consultaţiilor şi servicii de expertiză în aspectele procesului de soluţionare politică, de exemplu  
implementarea eficientă a normelor internaţionale în drepturile omului şi alte cerinţe internaţionale ale 
drepturilor omului;

n Iniţierea relaţiilor cu toate părţile în conflict şi procesul de soluţionare, inclusiv instituţii de stat şi populaţia 
locală; şi

n Asistare a CUC în iniţierea relaţiilor cu organizaţii naţionale şi internaţionale din Transnistria, Moldova şi 
Rusia pentru a soluţiona problemele care apar în rezultatul operaţiunilor de menţinere a păcii. 

Pentru a realiza aceste obligaţiuni, OSCE are dreptul la libera circulaţie în Zona de Securitate şi să participe la 
întrunirile CUC şi (cu notificare preventivă a CUC), să viziteze toate tipurile de posturi de menţinere a păcii şi 
batalioane FUMP. OSCE are de asemenea dreptul să viziteze locuri în Zona de securitate, altele decât cele legate 
de misiunea de menţinere a păcii, cu permisiunea cu CUC sau instituţiile respective. 

De o importanţă specială pentru situaţia AMAU în Moldova este Decizia Consiliului Permanent OSCE Nr. 329, 
care însărcinează Misiunea cu asigurarea transparenţei lichidării şi distrugerii muniţiilor ruseşti şi armamentelor, 
şi de asemenea coordonarea financiară şi asistenţa tehnică pentru facilitarea lichidării şi distrugerii acestora. 

10.2.5 Serviciile de securitate transnistrene 

Autorităţile transnistrene afirmă că ei au capacitate administrativă adecvată pentru controlul AMAU pe teritoriul 
aflat sub jurisdicţia lor. Totuşi aceste afirmaţii nu pot fi verificate dat fiind faptul că Echipa de Cercetare nu a 
reuşit să discute cu grănicerii, poliţiştii, vameşii şi alte persoane relevante. Datele care sunt disponibile, spre 
exemplu  nivelul scăzut de confiscare, indică puţine probleme în aceste regiuni, deşi nu e posibil de verificat 
această informaţie. În contextul unei transparenţe scăzute, stocuri mari de AMAU şi dificultăţi apărute în rezultatul 
distribuirii responsabilităţilor dintre diferite agenţii, este dificil de estimat dacă rata mică a frecvenţei acestor 
incidente (de ex, Confiscările) este reprezentativă pentru aceste probleme sau poate că implementare slabă a 
legii îşi joacă rolul aici. 

10.2.5.1 Poliţia

‘Legea cu privire la Miliţie’ stipulează circumstanţele în care miliţia are dreptul să utilizeze arme. Tot personalul 
MAI trece un curs de instruire practic şi teoretic timp de 3 luni în domeniul armelor. Acesta este ţinut la Institutul 
Juridic din Transnistria şi include legislaţia şi utilizarea armelor. Pentru a deţine o armă, toţi miliţienii trebuie să 
treacă acest curs. În opinia autorităţilor transnistrene, personalul miliţiei cunoaşte limitele uzului de forţă, iar 
judecătoriile investighează fiecare vătămare fizică în urma uzului de armă de către miliţieni. Personalul Miliţiei 
este dotat cu arme de asalt în timpul turei de noapte, evenimente publice, alegeri sau când situaţia dintre 
guvernul Moldovei şi autorităţile transnistrene devine tensionată. 

10.2.5.2 forţele armate

Nici o informaţie referitoare la abilitatea forţelor armate de supraveghere a stocurilor sale de AMAU sau 
capacitatea lor de a distruge surplusurile nu a fost oferită. 

217  Acordul cu privire la ‘Principiile de Cooperare dintre Misiunea OSCE şi Comisia Unificată de Control în Zona de Securitate’.
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10.2.5.3 Autoritatea transnistreană pentru justiţie218

Ministerul de Justiţie din Transnistria, care are aproximativ 250 de persoane, cu excepţia gardienilor de la 
închisoare, are un număr de responsabilităţi legate de controlul AMAU:

n Responsabilitate pentru închisori (nu şi curţile, deja);

n Consolidarea Legislaţiei;

n Înregistrarea proprietăţii;

n Publicarea literaturii legale;

n Registrul de stat civil; şi

n Elaborarea licenţelor. 

Codul Penal în vigoare pe teritoriul controlat de autorităţile transnistrene stipulează tipurile de pedepse aplicate 
pentru o serie de infracţiuni. În timp ce stabileşte sentinţele minime şi maxime, este la discreţia judecătorului de 
a specifica pedeapsa exactă şi doar Curtea supremă poate anula sentinţele acestuia. În opinia reprezentanţilor 
autorităţilor transnistrene, prevederile legale care includ utilizarea şi ne utilizarea armelor sunt ‘foarte stricte’ 
în prezent şi adecvate situaţiei, deşi echipa de cercetare nu a primit nici un detaliu cu privire la tipurile acestor 
sancţiuni. Potrivit MAE şi MJ, nu există cooperare în implementarea legii dintre MJ a Transnistriei şi Moldovei. 

10.2.5.4 Serviciul Vamal 

Serviciul vamal pare să fie cel mai puţin transparent dintre toate agenţiile transnistrene, o situaţie care face 
puţin pentru a se opune acuzaţiilor implicării Transnistriei în trafic ilegal.219 În conformitate cu legislaţia, rolul 
Serviciului este de a ‘asigura securitate economică şi de a dezvolta interese economice’ în timp ce ‘luptă 
împotriva contrabandei, prevenirea încălcărilor de legi cu privire la diverse taxe şi stoparea ilegală a circulaţiei 
drogurilor, armelor şi obiectelor de artă’ (art. 13). Agenţia este responsabilă de constrângerea la frontiere şi de 
anchetarea celor ce încalcă Legea vamală. Personalul său este echipat cu ‘arme, vehicule şi radiouri’ (art. 20), 
dar nu a fost disponibilă nici informaţie cu privire la capacitatea personalului. 

10.2.5.5 Cooperarea dintre agenţii 

Coordonarea dintre ministere are loc la 3 nivele: adunări regulate ale ‘Consiliului de Miniştri’, conduse de 
‘Preşedinte’; întruniri regulate de coordonare dintre diferite agenţii, şi adunări informale ‘frecvente’. Colectarea 
informaţiei generale şi coordonările interdepartamentale par să fie bune, deşi bazate pe tehnologii cu performanţă 
redsă. 

10.2.6 Poliţia din Moldova 

Poliţia din Moldova nu beneficiază de instruiri specifice pentru operaţiuni în Zona de Securitate, deşi există o 
necesitate clară a tehnicilor avansate de administrare pentru ca ofiţerii de poliţie să depăşească cu succes 
tensiunile specifice ce apar în regiunile post conflict. Din păcate nu a fost oferită nici o informaţie, echipei de 
cercetare, cu privire la conţinutului politicilor poliţiei, ghiurile sau standardele şi procedurile de operare, utilizate 
pentru activitatea în Zona de Securitate. 

10.3 transparenţă şi responsabilitate 

Transparenţa în serviciile de securitate transnistrene responsabile de controlul AMAU este în general redusă în 
special cu privire la transferurile de AMAU. Echipa de cercetare nu a găsit informaţii despre structura acestora, 

218 Anatoly Guretsky, Ministrul Justiţiei, Ministerul Justiţiei şi Nikolai Sopanovic, ministru-adjunct, Ministerul Justiţiei, autorităţile 
transnistrene. 
219  Agenţia este direct subordonată Preşedintelui, ceea ce înseamnă că el instruieşte agenţia, cu puţină sau nici o garanţie regulatorie. 
Apoi, angajaţii Agenţiei Vamale le sunt oferite mai multe condiţii privilegiate pentru transportarea proprietăţii şi bunurilor. Această stipulare 
eşuează pentru controlul adecvat împotriva oportunităţii pentru personal să abuzeze de poziţia lor. 
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efectivul sau stocurile de AMAU. De asemenea nu a foste găsite date despre tipul şi volumul de AMAU produse, 
importate sau exportate. În timp ce lipsa generală de acces la informaţia legată de securitate este un simptom 
obişnuit în situaţiile de conflict, în cazul autorităţilor transnistrene ea favorizează perpetuarea şi întărirea 
acuzaţiilor de producere şi trafic de AMAU. Lipsa transparenţei din partea autorităţilor transnistrene de asemenea 
asigură tensionarea relaţiilor cu Guvernul Moldovei. 

10.4 organizaţii nonguvernamentale şi mass-media 

Organizaţiile nonguvernamentale (ONG) şi societatea civilă în general sunt mai puţin dezvoltate decât în restul 
Moldovei. Dat fiind faptul că multe ONG transnistrene sunt într-un fel afiliate autorităţilor, ele nu asigură publicul 
cu informaţie independentă. ONG-urile independente sunt sub presiunea autorităţilor şi serviciilor de securitate 
şi sunt deseori supuse interogărilor şi altor forme de presiune. Multe ONG-uri din regiunea transnistreană sunt 
implicate în proiecte sociale cum spre exemplu  campaniile de conştientizare în domeniul HIV şi proiecte pentru 
tineret şi nici una nu este implicată în probleme de securitate. Acest fapt este cauzat de sensitivitatea continue 
a problemelor de securitate. Combinată cu lipsa de cunoştinţe a societăţii civile transnistrene a ‘problemelor de 
securitate minore’, aceasta a rezultat într-o lipsă completă a implicării societăţii civile în probleme de securitate, 
inclusiv cele asociate cu AMAU. Există o percepţie suplimentară că, în astfel de chestiuni nu te poţi implica, din 
motive de siguranţă. 

Din partea sa, mass-media transnistreană nu poate mediatiza problemele de securitate şi AMAU fără interferenţă. 
Autorităţile transnistrene controlează majoritatea mass-media electronice şi scrise din regiunea transnistreană 
şi mass-media independentă este hărţuită când critică Guvernul Transnistriei.220 Tipul de raportare a problemelor 
de securitate şi AMAU de către mass-media transnistreană este mai degrabă patriotic decât investigativ.

Totuşi un număr mic de ONG transnistrene şi reprezentanţi mass-media împreună cu participanţi din restul 
Moldovei au participat la un curs de conştientizare a problemelor AMAU cu durata de 2 zile, organizat de PNUD, 
ACE ESE şi Saferworld la jumătatea anului 2004. 

10.5 Colectarea AMAU

Unicul program riguros de colectare a AMAU a fost iniţiat în Zona de securitate după acordul de încetare a 
focului în 1992. În conformitate cu ‘Acordul cu privire la Principiile de soluţionare paşnică a conflictului armat 
din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, FUMP sunt responsabile de confiscarea AMAU şi muniţiilor 
deţinute ilegal în Zona de Securitate. În timp ce nu a fost oferită nici o informaţie echipei de cercetare cu privire 
la numărul de arme şi muniţii confiscate în timpul acestei perioade, studiile anterioare prezintă câţiva indicatori 
de confiscare de către FUMP. Spre exemplu în 1992 au fost confiscate 600 de arme, 1.000 de grenade şi 
aproximativ 100.000 de muniţii.221 În timp ce GOTR afirmă că a distrus armele colectate de pacificatorii ruşi, nu 
a fost oferită nici o informaţie cu privire la soarta AMAU confiscate de pacificatorii din Transnistria şi Moldova. 

Oricum, toate confiscările şi colectările de efectuate de către forţele subordonate Guvernului de la Chişinău 
şi autorităţile transnistrene în Zona de Securitate sunt reglate de CUC. Toate armele confiscate de poliţie sau 
miliţie, sau predate voluntar, sunt raportate Grupului Operativ de investigaţii, care la rândul său înaintează un 
raport CUC. Apoi CUC inspectează armele înainte de a fi transferate la poliţie sau miliţie. În cazul autorităţilor 
transnistrene,  se pare că aceste arme sunt înregistrate de către MAI transnistrean şi, în bazat decizie Judecătoriei, 
sunt distruse sau transferate la MAI transnistrean sau MA. 

În Zona de Securitate continuă să existe confiscări substanţiale de AMAU şi muniţii. Spre exemplu la 29 aprilie 
2004, 3 cutii cu 2,800 cartuşe de 7.62 mm au fost descoperite în regiunea Bender/Tighina. O confiscare 
ulterioară din aceeaşi zi a inclus 3,010 de unităţi de muniţii de 5.45 mm şi grenade RGD-5.222 

220  Freedome House, Freedome in the Wold, 2005.
221 Op cit, Mackinlay, J. şi Cross, P. (eds.).
222  ‘Stocuri de arme găsite în Nistru’, Serviciul de monitorizare BBC/ Olivia Press, 08 Mai 2004.
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10.5.1 Colectarea de către autorităţile transnistrene 

Potrivit cadrului legal curent, utilizat de autorităţile transnistrene, dacă cetăţenii predau voluntar armele lor, ei nu 
sunt pedepsiţi. Între anii 1994 şi 1998, un sistem de plată sau de ‘re-cumpărare’ a armelor a încurajat predarea 
armelor în regiunea transnistreană. În acest sens, autorităţile transnistrene au plătit 5 dolari SUA pentru o 
grenadă predată voluntar. Tot atunci, cel mai mare număr de arme predate a fost înregistrat în Bender/Tighina. 
În 1998, a fost introdusă răspunderea penală pentru deţinerea ilegală de arme, şi reprezentanţii autorităţilor 
transnistrene au afirmat că în prezent nu sunt necesare amnistii suplimentare de arme, dat fiind faptul că un 
număr neimportant de arme a rămas de la război şi traficul de arme în Transnistria nu este considerabil. 

10.6 Distrugerea AMAU 

Existenţa stocurilor pe teritoriul controlat de Transnistria, este o problemă mult mai importantă pentru controlul 
AMAU decât stocurile ce par să existe în restul Moldovei. Cele câteva unităţi de AMAU ce se presupune că ar 
data din anii ‘30, reprezintă un motiv raţional pentru distrugere. Oricum, există probleme financiare, logistice şi 
politice în ceea ce ţine de distrugerea în siguranţă a acestor potenţial volatile AMAU:

Probleme financiare: Sub auspiciile OSCE în decembrie 1999 a fost creat un Fond Voluntar de ‘asistare în 
lichidarea şi distrugerea echipamentului militar şi muniţiilor ruseşti din regiunea transnistreană a Moldovei’. 
Acesta are ca scop sprijinirea Federaţiei Ruse în îndeplinirea distrugerii echipamentului militar / angajamentelor 
de retragere pe care şi le-a asumat în cadrul Summitului OSCE din 1999 de la Istambul. Potrivit Misiunii OSCE în 
Moldova, Fondul Voluntar a alocat deja 7.5 milioane de Euro şi va mai aloca o sumă suplimentară de 8 milioane 
de Euro. Acesta de asemenea finanţează un Program stabilit la începutul anului 2002 în cadrul OSCE pentru 
asigurarea verificării distrugerii/retragerii armelor ruseşti muniţiilor şi trupelor, şi să asigure asistenţă tehnică şi 
financiară Fondului Voluntar. Deci, se pare că impedimentele financiare de distrugere sunt rezolvabile. Resurse 
financiare sunt de asemenea disponibile, trebuie doar ca autorităţile transnistrene să dorească distrugerea 
AMAU, oricum fapt puţin probabil în viitorul apropiat. 

Probleme logistice: Volumul mare de AMAU şi muniţii stocat pe teritoriul controlat de Transnistria impune unele 
probleme fizice şi logistice. Forţele ruseşti au fost presate de comunitatea internaţională de a repatria AMAU şi 
muniţiile lor şi astfel de acţiunii întradevăr au mai avut loc. Oricum, Comandamentul Rusesc din Tiraspol crede 
că teritoriul de tranzitare a AMAU impune un risc de securitate pentru civili, şi desigur există şi posibilitatea ca 
acestea să fie interceptate de către grupările armate. Deci, ei preferă distrugerea AMAU (inclusiv aruncătoarelor 
de grenade, pistoalelor sniper, mitralierelor şi pistoalelor) la depozitul din Râbniţa unde există echipament de 
distrugere şi reciclare. Potrivit GOTR, toate distrugerile de AMAU organizate de Rusia, au fost realizate separat de 
distrugerile efectuate de partea transnistreană (vezi mai jos), o politică care este coerentă cu insistenţa Rusiei 
asupra faptului că toate stocurile sale sunt clar delimitate de cele controlate de către autorităţile transnistrene. 

Prin intermediul Fondului Voluntar, OSCE a făcut disponibile 2 instalaţii pentru distrugerea şi re-procesarea 
muniţiilor din depozitul de la Colbasna: instalaţia ‘DeMil’, care a fost oferită Moldovei în aprilie 2002 ; şi instalaţia 
‘Luthe’ în iunie 2002. Din cauza blocării procesului de negocieri şi lipsa accesului la stocurile de muniţii, nici 
una din aceste încăperi nu a fost utilizată, şi acuma se aşteaptă retragerea acestora, iar oferirea celei de a doua 
instalaţii ‘Luthe’ planificată pentru octombrie 2002, a fost anulată. Este posibil ca instalaţiile Luthe şi DeMil să fie 
luate din ţară, dacă vor continua să existe probleme politice în distrugerea muniţiilor şi AMAU din Colbasna.223 

Probleme politice: Problema politică este mult mai complicată. Retragerea sau distrugerea stocurilor de AMAU 
ruse rămase în Transnistria reprezintă o chestiune sensibilă pentru autorităţile de la Tirapsol dat fiind faptul că 
prezenţa acestora este considerată drept un garant al securităţii. Rusia, de asemenea a renunţat la distrugerile 
ulterioare corelând aceste acţiuni cu procesul de soluţionare a conflictului. Referitor la AMAU controlat de 
autorităţile de la Tiraspol, Guvernul de la Chişinău consideră că autorităţile transnistrene nu au necesitaţi reale 
de securitate care ar motiva menţinerea forţelor armate şi consideră toate formaţiunile militare din Transnistria 
ilegale. Potrivit Guvernului de la Chişinău, aceste formaţiuni trebuie sau demobilizate sau incorporate în forţele 

223  Misiunea OSCE în Moldova.
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armate ale Moldovei şi surplusurile de arme rămase, distruse sau transferate.224 Pe de altă parte, autorităţile 
Transnistrene susţin că Transnistria este o entitate independentă şi în această calitate trebuie să fie capabile să 
se apere atât prin mijloace politico-diplomatice cât şi militare.225

10.6.1 Distrugerea/lichidarea muniţiilor şi AMAU deţinute de Gotr

Cu excepţia distrugerilor unilaterale ne verificate sau de scară mică de către GOTR, au existat 2 perioade majore 
de distrugere/retragere a muniţiilor şi a AMAU. Prima, a avut loc la sfârşitul anului 2001, după Summitul OSCE 
de la Istambul din 1999 şi a doua etapă a avut loc în martie-iunie 2003 urmând prelungirea termenului limită de 
retragere în cadrul Întrunirii Ministeriale de la Porto din 2003. Documentul de la Porto a inclus o clauză introdusă 
de Rusia cu privire la distrugerea/retragerea muniţiilor şi echipamentului, crearea ‘condiţiilor necesare’, astfel 
sincronizând programele ulterioare de distrugere cu procesul de soluţionare a conflictului.226 În septembrie 
2005, lipsa ‘condiţiilor necesare ’ a fost utilizată de reprezentaţii Federaţiei Ruse, inclusiv Ministerul Apărării, ca 
motiv pentru a nu retrage stocurile rămase ale GOTR. Ca rezultat, retragerile de muniţii ruseşti au fost sporadice 
din anul 2003. Este important de notat faptul că a existat o transparenţă mai înaltă la distrugerea/retragerea 
muniţiilor GOTR decât a AMAU. În timp ce GOTR a prezentat informaţii despre stocurile de muniţii, ea nu a 
prezentat nici o informaţie şi nu a permis o estimare independentă a stocurilor de AMAU. 

10.6.1.1 Distrugeri/retrageri de AMAU 

Forţele GOTR afirmă că au distrus unilateral câteva mii de AMAU din presupusele 42,000 stocate în Transnistria. 
Se spune că aceste AMAU au fost distruse prin tăiere şi în prezent sunt stocate în Tiraspol. GOTR afirmă de 
asemenea că a distrus 70 rachete antiaeriene ruginite. Rusia afirmă că lichidează AMAU pe care îl deţine  în 
conformitate cu propriile standarde şi cele mai bune practici, iar exemple de arme distruse au fost arătate echipei 
de cercetare. Conform afirmaţiilor GOTR, toate distrugerile AMAU organizate de Rusia au avut loc independent 
de distrugerile Transnistrene (vezi mai jos), o politică care este coerentă cu insistenţa Rusiei că toate stocurile 
sunt clar delimitate de cele controlate de autorităţile Transnistrene. Totodată, OSCE nu a primit nici o dovadă 
referitoare la numărul şi tipurile de AMAU distruse.227 În aceste condiţii aceste distrugeri nu pot fi confirmate. În 
plus, unicele retrageri de AMAU ale GOTR verificate, a fost o încărcătură de 424 sisteme de rachete antiaeriene 
‘Igla’ în două transporturi militare aeriene pe data de 26 decembrie 2003. 

MA al Federaţiei Ruse a prezentat anterior OSCE un plan provizoriu pentru retragerea stocurilor GOTR aeriene. 
Planul includea utilizarea a 2 unităţi de transport aerian de transportare a AMAU de la aeroportul din Tiraspol 
spre Bryansk, vestul Rusiei. Deşi 80% din arme au fost înregistrate ca împachetate şi gata de transportare, acest 
plan nu a fost fructificat.228 

10.6.1.2 Distrugere/retragere de muniţii 

În opinia Misiunii OSCE în Moldova, în anul 1999, GOTR deţinea aproximativ 42,000 de tone mertice de 
muniţii la depozitul din Colbasna şi aproximativ 1,500 de tone la stocul aeroportului din Tiraspol. În iunie 
2001, reprezentanţii Misiunii OSCE în Moldova, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse şi complexul industrial 
transnistrean a creat un grup de lucru pentru investigarea posibilităţii de re-procesare şi lichidare a muniţiilor 

224 Pentru o examinare a viabilităţii de reintegrare a structurilor de securitate moldoveneşti şi transnistrene vezi , Graur, O. ‘Problemele 
Unificării Forţelor Armate ale republicii Moldova şi transnistriei’, Dr. Barbarosie, A. şi Nantoi, O, (eds.), Aspecte ale Conflictului Transnistrean, 
Chişinău, 2004. 
225  Din corespondenţa cu G.I.Guska, MAE Transnistria 
226  OSCE, Meetingul 10 al Consiliului Ministerial, 06-07 decembrie 2002, Afirmaţii ale Consiliului Ministerial http://www.osce.org/docs/
english/1990-1999//mcs/10porto02e.pdf, Accesat la 14 noiembrie 2005. Principiul de sincronizare a fost prezentat iniţial în acordul dintre 
Rusia şi Moldova din octombrie 1994, care stipulează retragerea completă a Armatei a 14 până la sfârşitul anului 1997. Duma din Rusia 
niciodată nu a ratificat acordul. Moldova: Tensiuni regionale în Transnistria , Raportul ICG Nr. 157, (2004) Chişinău / Bruxel. 
227 OSCE a oferit să plătească costul pentru distrugerea acestor AMAU. Comandamentul GOTR nu a acceptat această ofertă până în prezent. 
Misiunea OSCE în Moldova. 
228  Misiunea OSCE în Moldova.
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stocate la depozitul GOTR din Colbasna.229 Din cele 42,000 de tone, grupul de lucru tripartit a identificat 26,000 
tone de muniţii pentru re-procesare şi lichidare. 

Potrivit Comandantului GOTR, din 2001, 21,172 tone de muniţii au fost transportate către stocurile din F. Rusă. 
Trei trenuri cu muniţii au părăsit Colbasna la începutul lui decembrie 2001, ca urmare a angajamentele de 
retragere a Rusie din Cadrul Summitului de la Istambul din 1999, şi a Decretului Sovietului Suprem al Transnistriei 
din 2003, care cerea facilitarea retragerii echipamentului GOTR rămas. Atunci, mai multe de 16,000 tone de 
muniţii au fost retrase în 31 de trenuri cu 20 de vagoane pline cu muniţii.230 Din decembrie 2003 un singur tren 
de muniţii a fost retras din stocurile GOTR, şi alte iniţiative cum ar fi proiectul pilot de transportare a muniţiilor 
‘sofisticate’ (exemplu  rachete teleghidate) spre Murmansk, nu au fost realizate. Cele mai multe retrageri de 
muniţii din Colbasna au fost supuse verificării şi controalelor periodice de către OSCE. Aceasta înseamnă că 
stocurile GOTR din Transnistria încă  includ aproximativ 20,000 de tone, deşi în opinia reprezentanţilor OSCE, din 
punct de vedere tehnic, muniţiile pot fi lichidate din Transnistria într-o perioadă de 6 luni. 

Figura 50: Retragerea muniţiilor de la depozitul militar dîn Colbasna, 2001–2004 
(100% = 42,000 tone)

(Sursa: Misiunea OSCE în Moldova OSCE )

10.6.2 Distrugerea AMAU şi muniţiilor transnistrene 

Dat fiind faptul că autorităţile transnistrene consideră că AMAU reprezintă un garant al securităţii, aceştia au 
distrus doar un număr forte mic de arme şi muniţii. Potrivit autorităţilor transnistrene, următoarele AMAU au fost 
distruse în regiune în perioada 1992-2004:

ArMe De 
ASALt PiStoALe GrenADe CArtUŞe ArMe CU 

ţeAVA LiSă
ArMe De 

VânătoAre

11 14
567 (F1)

264 (RGD 5)
68 (RPG 18)

54,076 130 35

Tabelul 37: AMAU distruse de autorităţile transnistrene, 1992-2004
(Sursa: Ministerul apărării din Transnistria)

După cum s-a menţionat mai sus, comunitatea internaţională a depus mai puţin efort în distrugerea AMAU şi 
muniţiilor deţinute de Transnistria, decât în distrugerea sau retragerea echipamentului militar al GOTR. Aceasta 
este parţial cauzat de natura politică a dreptului autorităţilor transinstrene, ca stat nerecunoscut, să stocheze şi 
să controleze AMAU şi muniţii. Câteva iniţiative au fost totuşi formulate pentru sprijinirea distrugerii de AMAU şi 
2-2.5 tone de muniţii vechi deţinute de către autorităţile transnistrene. 

229  Raportul anual 2001 în domeniul activităţilor OSCE , 26 noiembrie, 2001, https://www.osce.org/docs/english/misc/anrep01e_activ.
htm, accesat la 21 decembrie, 2005.
230  Misiunea OSCE în Moldova .
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În 2005 s-a afirmat că Ucraina planifică să negocieze cu Uniunea Europeană şi SUA pentru aprovizionarea 
autorităţilor transnistrene cu echipament de distrugere a muniţiilor.231 Totuşi cea mai profesionistă iniţiativă 
de începere a distrugerii de AMAU este inclusă în Măsurile de consolidare a credibilităţii şi securităţii (MCCS) 
propuse de Misiunea OSCE în Moldova în iulie 2004, pentru facilitarea unui contact mai strâns dintre ambele 
părţi şi de obţinere a unor rezultate concrete de demilitarizare.232 Adoptarea celor 3 protocoale AMAU reprezintă 
recunoaşterea de către ambele părţi a efectului destabilizator al stocurilor necontrolate şi că excesul de AMAU 
şi muniţii impune soluţionarea procesului şi securitatea societăţii şi angajamentul de a lua măsurile necesare 
pentru a reduce şi controla stocurile de AMAU şi muniţii. ‘Protocolul AMAU’ şi ‘Protocolul în domeniul Distrugerii 
şi Managementului de stocuri de muniţii’ oferă posibilitatea pentru autorităţile transnistrene să analizeze 
necesităţile AMAU şi muniţiilor şi să planifice programe de distrugere pentru surplusuri. 

231 ‘ Ucraina va ajuta regiunea separatistă a Moldovei să scape de muniţii vechi ’, Înterfax, 19 iulie 2005.
232  Deşi au fost înaintate mai înîi de către OSCE în iulie 2004, ele au fost reînaintate ulterior în iulie 2005 cu sprijin suplimentar al Rusiei 
şi Ucrainei. 
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Anexa A : Măsuri de Consolidare a Credibilităţii şi Securităţii233 

O parte a acestui set, care are legătură cu AMAU, este inclus în protocoalele cu privire la ‘Arme mici şi armament 
uşor’, ‘Distrugerea Muniţiilor şi Managementul Stocului de Muniţii’, şi ‘Uzinele de producere a Armelor’.

‘Protocolul în domeniul Armelor Mici şi Armamentelor Uşoare’, bazat pe Documentul OSCE a AMAU şi experienţa 
optimă AMAU, sugerează o serie de măsuri de coordonare a politicii AMAU dintre Moldova şi Transnistria în 
combaterea traficului ilegal, licenţiere şi reglarea producătorilor de arme şi brokerilor, stocarea AMAU şi 
standardele de securitate, schimb de informaţie şi controlul producerii de AMAU. Protocolul AMAU de asemenea 
include metode de combatere a proliferării AMAU în societate prin intermediul colectării armelor şi programului 
mixt de distrugere militară şi civilă. 

‘Protocolul în domeniul distrugerii muniţiilor şi managementul stocului de muniţii’ stipulează o serie de măsuri 
pentru facilitarea cooperării, de analizare a distrugerii muniţiilor şi managementul de stocuri de muniţii, inclusiv 
adoptarea proiectelor mixte de distrugere a muniţiilor; reguli generale de politică de înregistrare-păstrare şi creare 
a depozitelor până la standarde internaţionale; şi reguli generale pentru licenţierea şi reglarea procedurilor de 
muniţii şi brokeri. 

‘Protocolul în domeniul facilităţilor de producere a armelor’ include proceduri generale pentru realizarea 
inspecţiilor facilităţilor de producere a armelor şi alte domenii industriale. 

Aceste protocoale constituie ‘un set de documente în vigoare’ care vor fi analizate şi modificate pe bază bilaterală 
(OSCE-Moldova, OSCE-Transnistria) şi ulterior pe bază trilaterală (OSCE-Moldova-Transnistria). O comisie Mixtă 
de Securitate, care include reprezentanţi din ambele părţi şi OSCE va implementa CSCE acceptat. Protocoalele 
sunt bazate pe Tratatul CFE şi Acordul Dayton (Articolele 2 şi 4)şi acordurile şi angajamentele curente ale OSCE. 
Este important de notat faptul că MCCS şi aceste protocoale nu sunt aplicabile pentru ‘forţele părţilor terţe’ 
care activează pe teritoriul Moldovei, şi deci nu sunt aplicabile pentru GOTR. Deşi ambele părţi au exprimat 
interes în dezvoltarea MCCS, progresul cu privire la acceptarea SMCS după un an de la prezentarea lor iniţială, 
stagnează.

Deoarece OSCE se află în dificultate de a da propuneri, MCCS însăşi reflectă rezultatul chemării Guvernului 
Moldovei şi autorităţilor transnistrene pentru întărirea credibiltăţii, transparenţei şi demilitarizare. Acest Sondaj 
reprezintă o oportunitate concretă pentru progresul care ar putea fi făcut în aceste 3 protocoale, fiindcă asigură 
o resursă-ghid cu privire la situaţia curentă a AMAU, inclusiv probleme şi capacităţi în Moldova, care pot fi folosite 
pentru a informa măsurile de control practice a AMAU ca parte a SMCS. 

233  Misiunea OSCE în Moldova
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Anexa B: Control al transferurilor aeriene  de AMAU

Moldova are 4 aeroporturi internaţionale, deşi în prezent doar aeroportul Chişinău activează. Acesta oferă zboruri 
în 10 aeroporturi internaţionale în fiecare zi şi de asemenea zboruri de pasageri şi mărfuri. Zboruri ocazionale 
sunt realizate de pe alte aeroporturi şi în aceste cazuri vama procesează zborurile respective deplasându-se la 
chemare. Aeroporturile care nu activează în prezent, sunt funcţionabile dar nu sunt viabile din punct de vedere 
economic. Unicul aeroport militar al Moldovei este situat la Mărculeşti. Aeroportul din Tiraspol nu este considerat 
unul internaţional, deoarece nu are sisteme respective de navigare. Administraţia de Stat a aviaţiei civile, care 
certifică toate aeroporturile şi aerodromurile pentru scopuri de securitate, nu poate certifica Tiraspolul, deşi se 
ştie că s-au făcut zboruri militare.

Toate zborurile militare ruse din/spre Transnistria trebui notificate controlului de trafic aerian al Moldovei, pentru 
a intra în spaţiul aerian al Moldovei. Dar această cerinţă nu este întotdeauna respectată. Aceasta nu se referă la 
toate cazurile. În rezultatul preocupării despre faptul că avioanele care zboară la înălţimi mici sunt implicate în 
contrabandă şi interesul personal al preşedintelui Moldovei în apărarea şi reglarea aeriană, Ministerul Apărării,  
responsabil de detectarea acelor avioane care încearcă să evite reţeaua radar, dezvoltă un sistem de  soluţionare 
a  acestei probleme.

Trei companii au fost identificate în transferuri de arme prin aeroportul internaţional Chişinău. Aceste companii 
nu posedă avioanele lor, dar le închiriază. Aeroportul Chişinău procesează aproximativ 1,500 tone de mărfuri 
anual, dintre care aproximativ 1% îl pot constitui AMAU, comparativ cu 3% de produse cosmetice. Vama la 
aeroportul Chişinău procesează de la 20 la 30 de arme în fiecare 2 luni. Orice încărcătură de AMAU trebuie 
aprobată individual de către MAI. Încărcături de AMAU pe calea terestră sunt transportate în condiţii diferite, în 
dependentă de originea lor – ‘AMAU [legale] din Rusia sosesc împachetate în cutii de lemn. Armele din Turcia 
în cutii de carton, ambalate nesigur’. Ofiţerii vamali la aeroportul internaţional Chişinău spun că niciodată nu au 
capturat arme, deşi ei au capturat muniţii. Cel mai des sunt capturate obiecte din aur şi sume mari de bani.

Între 2000- 2005 Administraţia de Stat a aviaţiei civile a cumpărat o serie de echipament nou, inclusiv detectori 
de metal, ‘Intrascope’ şi echipament de radiografiere pentru detectarea explozivelor. În jurul aeroportului sunt 
garduri şi camere de observaţii video la depozite. Administraţia de Stat a aviaţiei civile implementează în prezent 
‘Programul 149 de Securitate a Aviaţiei’, cu ajutorul experţilor din Israel. Acest program are scopul de a ajusta 
securitatea aeroportului la standardele IAA. Acesta ar trebui să ducă la renovarea echipamentului începând cu 
februarie 2006 şi mai departe. 
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Anexa C: Aspecte legale ale exporturilor din regiunea 
transnistreană 

Guvernul Moldovei consideră că orice export de pe teritoriul Moldovei care nu are ştampila vamală din Moldova 
reprezintă un comerţ ilegal sau contrabandă. În contrast cu opinia Moldovei, legislaţia internaţională stipulează 
că bunurile din Transnistria pot fi exportate, dar nu trebuie să beneficieze de rate de taxe preferenţiale. Toate 
produsele importate de către o ţară terţă trebuie definite ca ‘bunuri ale ţării terţe’ şi trebuie aplicate cele mai înalte 
rate posibile de taxe. UE şi Ucraina aplică această regulă. În rezultat vameşii ucraineni şi oficiali de la frontieră 
permit încărcăturilor pe care Guvernul Moldovei le consideră ilegale să intre / părăsească Transnistria. 

Din februarie 1996-septembrie 2002, Moldova nu a pus problema firmelor transnistrene care doresc să 
efectueze exporturi, dat fiind faptul că ei puteau să utilizeze ştampilele vamale moldoveneşti fără a plăti taxe 
Moldovei. În schimb autorităţile transnistrene s-au angajat să creeze posturi mixte vamale moldo-transnistrene 
pe segmentul transnistrean al frontierei moldo – ucrainene şi să lichideze punctele de control vamal din interiorul 
frontierei Moldovei.234 Autorităţile transnistrene nu au onorat acest acord. În rezultat, pe 1 iunie 1999, Moldova 
a creat 17 posturi vamale permanente şi 30 de posturi mobile pe frontiera internă cu Transnistria şi pe frontiera 
internaţională cu Ucraina, şi din septembrie 2001 a elaborat ştampile vamale noi în conformitate cu standardele 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Întreprinderile transnistrene nu puteau primi aceste ştampile dacă 
nu erau înregistrate în Moldova. 

Deşi Rusia a încetat să recunoască ştampilele vamale vechi, Ucraina a continuat să le accepte oficial până când 
acestea au semnat un acord bilateral în 2003, în care Ucraina îşi asumă să permită tranzitarea mărfurilor numai 
cu ştampile moldoveneşti (a lex specialis a legislaţia internaţionale). Totuşi Ucraina acţionează mai degrabă 
conform practicilor internaţionale decât acestui acord.

Moldova a sporit presiunea asupra autorităţilor transnistrene în timpul perioadelor tensionate, prin limitarea 
comerţului transnistrean. Spre exemplu  în rezultatul ‘crizei şcolilor’ la mijlocul anului 2004, Guvernul Moldovei 
a impus o blocadă comerţului transnistrean. Aceasta a inclus anularea licenţelor de export la 2 producători de 
arme şi bunuri cu dublă destinaţie din Tiraspol. 

Ucrainenii speră că Misiunea de monitorizare la frontieră a UE va clarifica problema considerată ca contrabandă, 
deoarece Ucraina crede că multe exporturi transnistrene sunt legale şi că membri ai CIS, Moldova şi Ucraina 
trebuie să permită acest comerţ. 

234  Decizia de protocol a soluţionării problemelor ce au apărut în activitatea Serviciilor Vamale ale Republicii Moldova şi Transnistria’, 7 
februarie 1996.
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Anexa D: Model de Focus Grup 

no tiP De PArtiCiPAnt nUMărUL De PArtiCiPAnţi

1GC Bărbaţi, din Chişinău 6

2GC Femei din Chişinău 12

3GC Locuitori din Ungheni 9

4GC Locuitori din Comrat 7

5GC Locuitori ai satelor situate lângă Nistru (Cociei, Coşniţa, Molovata 
-Nouă)

9

6GC Businessman 7
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Anexa E: Model de Interviuri cu societatea civilă din Transnistria 

nb Sex SeViCiU SAt/ orAŞ reGiUneA

1 Masc. NGO Tiraspol Sud

2 Fem. NGO Tiraspol Sud

3 Masc Jurnalist Tiraspol Sud

4 Masc NGO Bender/Tighina Sud

5 Fem. NGO Dubăsari Centru

6 Fem. NGO Dubăsari Centru
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O istorie a celor 2 oraşe -
Raportul AMAU în Moldova


