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În 2017 cu susținerea Centrului de coordonare pentru Europa de Sud-Est şi de Est pentru controlul 
SALW (SEESAC), Comisia pentru arme de calibru mic și armament ușor (SALW) a Republicii Moldova 
a coordinat colectarea datelor privind distribuirea și impactul SALW în Moldova. In paralel, SEESAC 
a desfășurat un sondaj de opinie publică online privind percepția aferentă folosirii, portului și 
pericolul armelor de foc în Europa de Sud-Est, inclusiv în Moldova.

Acest studiu general a avut trei scopuri: identificarea tendințelor de distribuire a SALW, în particular, 
tipul, cantitatea, deținerea, distribuirea, comerțul legal/ilegal, producerea și mișcarea SALW; 
identificarea tendințelor cu privire la impactul SALW asupra cetățenilor din Moldova, în particular, 
cu privire la incidentele legate de armele de foc și caracteristicile lor; și evaluarea percepției publice 
cu privire la folosirea armelor de foc, deținerea în proprietate, violența și siguranța comunității.

Acest raport analizează datele studiului colectate pentru perioada 2012 – 2016 și oferă recomandări 
pentru factorii decidenți și practicieni cu scopul de a îmbunătăți siguranța, efectivitatea și 
eficiența intervențiilor privind comerțul ilicit cu SALW, proliferarea necontrolată și/sau utilizarea 
necorespunzătoare. Mai jos sunt prezentate succint constatările principale ale studiului.1

•  ARME DE CALIBRU MIC ȘI ARMAMENT UȘOR/ARMELOR DE FOC  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1 Publicarea raportului doar în anul 2019 se datorează procesului îndelungat de colectare a datelor care a implicat 
coordonarea mai multor instituții, agenții și entități private, precum și a comentariilor și recomandărilor primite din 
partea autorităților implicate cu privire la constatările sondajului.

20
16

Titulari	de	permise	de	arme	cu	destinație	civilă	după	vârstă

32.8%

7.5%

59.7%

18-35
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Numărul de arme de foc deținute cumulativ de persoanele civile și persoanele juridice în Republica 
Moldova în perioada 2012 - 2016 a crescut cu 13,7%, de la 63,151 arme de foc în 2012 până la 
71,820 în 2016. Datele despre deținerea armelor de foc de către instituțiile de stat autorizate 
să poarte arme de foc au fost clasificate prin lege și prin urmare, nu sunt disponibile, la fel ca 
și numărul de arme de foc deținute de magazinele de comercializare. Din 71,820 arme de foc 
deținute de persoanele civile și persoanele juridice în 2016, persoanele civile dețineau o majoritate 
covârșitoare de 97,2% (sau 69,826 arme de foc), pe când persoanele juridice dețineau colectiv 
doar 2,8% (sau 1,994 arme de foc).

Numărul deținătorilor de permis de arme de foc a crescut cu 9,7% de la 51,386 în 2012 până la 
56,365 în 2016, 99% dintre care erau bărbați. De asemenea, s-a înregistrat o creștere constantă a 
numărului de arme de foc înregistrate de la 61,464 în 2012 la 69,826 în 2016, o majorare de 13,6%. 
În 2016, 94,4% din toți titularii de drept dețineau permise pentru categoria B de arme de foc, 
5,4% dețineau permise pentru categoria C de arme de foc și doar 0,2% dețineau permise pentru 
categoria D de arme de foc. 

În 2016, 59,7% din toți deținătorii de permise de arme de foc aveau vârsta cuprinsă între 36 și 60 
de ani, pe când 32,8% aveau vârsta de 18 - 35 ani și 7,5% cu vârsta de 61 de ani și mai în vârstă. 
În 2016, majoritatea deținătorilor  de permise de arme de foc (60,6%) au menționat vânătoarea 
drept motiv pentru deținere și doar 27,5% - auto-apărarea. 

În perioada 2012 - 2016, numărul solicitanților de permise de deținere a armelor de foc a crescut în 
general cu 20,3% de la 2,187 în 2012 până la 2,632 în 2016. Deși numărul solicitanților de permise 
de deținere a armelor de foc respinși tot a crescut în această perioadă, numărul de permise 
revocate a scăzut. 

În perioada 2012-2016, au fost raportate 839 de cazuri de deținere ilegală de arme de foc și muniții, 
înregistrând 200 de cazuri în 2012, scăzând până la 175 de cazuri în 2016. Numărul armelor de foc 
confiscate rămâne mic în această perioadă, cu doar o armă de foc confiscată în 2013 și una în 2015 
și nici o armă de foc confiscată temporar.

Angajații	instituțiilor	de	stat	autorizați	să	poarte	arme	de	foc	dezagregați	după	sex

20
16
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Nu sunt disponibile date privind deținerea armelor de foc de către Ministerului Apărării, Ministerului 
Afacerilor Interne și de Poliție. Numărul total de angajați ai instituțiilor de stat autorizați să dețină 
arme de foc (pentru care au fost disponibile date) s-a redus cu 2,8% în perioada 2012 - 2016, de la 
12,165 în 2012 la 11,825 în 2016, atât o reducere a angajaților femei (10,3%), cât și a angajaților 
bărbați (4,4%)

Numărul total de arme de foc deținute de persoanele juridice a crescut stabil de la 1,687 în 2012 
la 1,994 în 2016, o majorare de 18,2%. Companiile private de securitate au deținut 1,908 arme 
de foc sau 95,7% din toate armele de foc deținute de persoanele juridice în 2016. Deși numărul 
companiilor private de securitate s-a majorat de la 128 în 2012 la 135 până-n 2016, numărul 
angajaților autorizați să poarte arme de foc a scăzut de la 1,887 în 2012 la 1,603 în 2016. În 2016, 
cluburile private de tragere au deținut 38 arme de foc, asociațiile de tragere au deținut 2 arme de 
foc, iar tirurile au deținut 46 arme de foc. Numărul vizitatorilor la cluburile private de tragere s-a 
majorat semnificativ, pe când numărul vizitatorilor la tiruri a rămas minim pe parcursul perioadei 
de cinci ani.

Pe parcursul perioadei examinate, portul, deținerea în proprietate și folosirea armelor de foc în 
Republica Moldova au fost dominate de bărbați. Bărbații, în comparație cu femeile, erau angajați 
masiv de către instituțiile de stat și autorizați să poarte arme de foc. Majoritatea proprietarilor, 
deținătorilor și solicitanților de permise de arme de foc, precum și angajații, vizitatorii și membrii 
companiilor private, care manipulau armele de foc, erau bărbați.  

Nici o armă de foc deținută de instituțiile de stat sau persoanele juridice nu a fost raportată pierdută 
sau furată în perioada 2012-2016. În total 57 de arme de foc cu destinație civilă au fost raportate 
pierdute, iar 93 arme de foc cu destinație civilă au fost raportate furate. 

Un număr total de 891 arme de foc a fost legalizat, iar 4,102 de SALW au fost predate voluntar în 
perioada 2012-2016, pentru care nu s-a efectuat nici o trasare locală sau internațională.

20
16
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În perioada 2012-2016, 4,436 de SALW au fost distruse, iar Ministerul Apărării a efectuat 
modernizarea sistemului de securitate la depozitele de arme și muniții pentru a îmbunătăți 
securitatea și a consolida managementul stocurilor de arme și armament.

În perioada de referință în Republica Moldova nu a activat nici un broker de arme. În total, au fost 
eliberate 212 de autorizații de import și 4 autorizații de export de arme în perioada 2012 - 2016. 
Datele privind numărul de autorizații de import și export realizate nu au fost disponibile.  Numărul 
de arme importate de Categoria ML1 a scăzut considerabil în această perioadă. Deși nu au fost 
importate arme de Categoria ML2, aproximativ 32 milioane de articole ML3 au fost importate pe 
parcursul perioadei de referință. Principala țară sursă de destinație în Uniunea Europeană pentru 
importul armelor a fost Austria, iar principalele țări de destinație pentru exporturile de arme și 
muniții au fost Belarus, Germania, România și Ucraina. 

Doar două cazuri de trafic de arme de foc au fost înregistrate în perioada dintre 2012 și 2016 și doar 
două arme de foc au fost traficate în perioada de cinci ani. Nu au fost sechestrate sau trasate careva 
arme. În pofida numărului mic de arme de foc detectate, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la 
Frontieră în Moldova și Ucraina a raportat traficul de arme de foc și muniții pe segmentul frontierei 
Moldo-Ucrainean.2

•IMPACTUL ARMELOR DE CALIBRU MIC ȘI AL ARMAMENTULUI UȘOR

Utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc în Republica Moldova rămâne constant redusă în 
perioada 2012-2016, majorându-se puțin pe parcursul perioadei de cinci ani. Au fot înregistrate în 
mediu 68 de crime anual. Armele de foc au fost utilizate greșit cel mai des pentru a amenința într-o 
încăierare sau ceartă periculoasă, înregistrând aproape o treime din toate crimele înregistrate în 
perioada sondajului. Mai mult ca atât, numărul de cazuri de amenințare cu arme de foc s-a dublat 
în perioada 2014 - 2016.

2 Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM). “Operația coordonată EUBAM-
duce la confiscarea substanțială a armelor și munițiilor.” Comunicat de presă, 22 iunie 2017.

20
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Chiar dacă armele de foc nu au fost mijloacele cele mai prevalente la comiterea omuciderilor, 
acestea au fost armele alese în aproximativ o pătrime (24,2%) din toate omuciderile. Numărul total 
de omucideri comise cu arme de foc s-a majorat în perioada 2014 - 2016. Bărbații reprezintă vasta 
majoritate a victimelor omuciderilor înregistrând 84,6% din toate victimele. Mai mult de 1 din 4 
bărbați omorâți și mai mult de 1 din 7 femei omorâte au fost ucise cu arme de foc.

Bărbații de asemenea reprezintă majoritatea absolută a infractorilor implicați în omucideri comise 
cu arme de foc. În total, 95,7% din infractori au fost bărbați, pe când femeile au comis omucideri 
doar excepțional cu arme de foc.  Bărbații cu vârsta cuprinsă între 36 și 60 de ani au comis omucideri 
cu arme de foc, pe când bărbații cu vârsta de 19-35 ani au fost predominant victime.  

Deși violența în familie pune în pericol siguranța femeilor și bărbaților, acest tip de violență afectează 
în mod disproporțional femeile. Aproximativ fiecare a șaptea femeie și fiecare al doisprezecelea 
bărbat au fost uciși într-un context domestic în perioada de referință. Totuși, armele de foc au fost 
rareori armele alese pentru comiterea omuciderilor în contextul domestic, deoarece alte mijloace 
au avut o prevalență semnificativ mai mare.  

Armele automate și mitraliere ușoare au fost pe larg utilizate ca arme de foc în incidente cu un 
sfârșit letal, reprezentând fiecare al treilea deces. Omuciderile cauzate de arme de foc au avut loc 
cel mai des în case, apartamente și ogrăzi, urmate de păduri, câmpii și regiuni nelocuite. Femeile 
s-au aflat mai predominant în situații de risc în spațiile lor private. Perioada martie – iunie a avut 
cea mai mare incidență de omoruri comise cu arme de foc, în particular pentru bărbați. 

Datele cu privire la tipul de arme de foc deținute în relație cu crimele și datele cu privire la numărul 
victimelor suicidului nu sunt disponibile, ceea ce a împiedicat posibilitatea de a înțelege măsura în 
care armele de foc legale și ilegale au reprezentat un risc pentru siguranța cetățenilor și prevalența 
utilizării necorespunzătoare a armelor de foc la comiterea suicidelor.

Victimele	leziunilor	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	sexul	și	vârsta	victimei
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•  PERCEPEREA PUBLICĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA, DEȚINEREA ȘI PERI-
COLUL ARMELOR DE FOC

În baza constatărilor principale ale sondajului online privind percepțiile în Republica Moldova, 
aproximativ 68% din respondenți au raportat că ei nu au avut nici o experiență cu armele, pe când 
25% au avut o experiență personală de utilizare a unei arme într-o oarecare măsură. Bărbații (34%) 
au avut o experiență semnificativ mai mare ca femeile (19%) de utilizare a armei, de ex., au avut o 
armă îndreptată spre ei, sau ambele. 

Experiența cea mai frecventă a respondenților cu o armă a fost la vânătoare/sport (15%), urmată 
de „conflictul armat” (12%) și trageri de sărbătorire, „asalt” și „motive profesionale” (câte 7%). 

Respondenții au identificat cel mai frecvent poliția/forțele militare (17%) și partenerii/foștii 
parteneri (16%) drept cei careu au comis cel mai recent un act de violență cu arme de foc. 

Din respondenții care au avut experiență de utilizare a armei, 28% au avut vârsta de16-24 de ani, 
iar persoanele de 65 de ani și mai în vârstă au spus că cea mai recentă violență cu arma a avut loc 
în ultimul an, în comparație cu media de doar 13% pentru alte grupuri de vârstă.

70% din respondenți au spus că ei nu ar deține o armă. Este mult mai probabil ca femeile să nu dețină 
în proprietate o armă în comparație cu bărbații (78% și 62%, respectiv). Din acești respondenți, 
51% au spus că ei nu au nevoie de o armă (fără careva diferență dintre femei și bărbați), iar 24% 
din femei și 20% din bărbați au spus că ei nu ar deține în proprietate o armă deoarece nu este sigur. 

Ceva mai mulți respondenți au simțit că prezența unei arme în casă i-ar face să se simtă mai puțin 
în siguranță (52%) decât în siguranță (48%). Deși bărbații sunt mai predispuși să se simtă mai în 
siguranță cu o armă în casă decât fără, majoritatea femeilor (54%) au raportat că ele se simt mai 
puțin în siguranță în astfel de circumstanțe.

Respondenții ce locuiesc în suburbii și în capitală (36% și respectiv, 33%) au spus că ar prefera să 
dețină în proprietate o armă în comparație cu cei care locuiesc în orașe și sate (28% și respectiv, 
25%). 

Respondenții (35%) cu un venit lunar mai mare (500 Euro și 200 - 500 Euro) au declarat că probabil 
ar deține în proprietate o armă, în comparație cu 27% din cei cu un venit lunar mai mic de 300 Euro 
și fără un venit, pe când respondenții cu doar studii școlare primare au răspuns cel mai des (38%) 
că ei ar deține în proprietate o armă, în comparație cu alții (de la 26% la 31%).

Factorul principal pentru deținerea unei arme de foc a fost dorința de a îmbunătăți siguranța 
personală, cu 43% de respondenți care ar deține în proprietate o armă declarând că ei ar face-o din 
motive „de apărare/siguranță”. Dacă respondenții au avut o experiență anterioară legată de armele 
de foc, aceasta ar spori imediat probabilitatea ca ei să dețină în proprietate o armă. 

Pregătirea de a achiziționa o armă mai este corelată cu perioada când a avut loc violența cauzată de 
armă. Vânătoarea a fost un alt factor important pentru deținerea unei arme cu 18% din respondenți 
declarând vânătoarea/sportul drept un motiv de a deține în proprietate o armă.   

Respondenții dominanți care nu ar deține în proprietate o armă au fost femeile cu vârsta cuprinsă 
între 25-44 de ani (82%), pe când respondenții dominanți care ar deține în proprietate o armă erau 
bărbații cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (44%). 
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83% din respondenții din Moldova au spus că sunt la curent cu sancțiunile aplicabile pentru 
deținerea ilegală a armelor. Respondenții care erau cel puțin la curent cu aceste penalități locuiau 
în suburbii și aveau un nivel mai mic de educație, precum și au raportat un venit lunar al gospodăriei 
de peste 500 euro sau nici un venit.    

Doar 7% din respondenți cred că „dacă tot mai multe persoane ar deține în proprietate arme 
pentru a se apăra” comunitățile ar fi mai sigure, urmate de „prezența mai mare a poliției sau 
a autorităților”, „educarea despre riscurile armamentului” și „reglementări mai stricte privind 
controlul armelor”. Toate grupurile de vârstă au învinuit media socială, spoturile video și  știrile 
privind incidentele cauzate cu arme pentru promovarea utilizării armelor.

Respondenții	care	ar	deține	o	armă	după	sex	și	vârstă
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1. INTRODUCERE

Scopul acestui raport privind sondajul armelor de calibru mic și armamentului ușor (SALW) este să 
ofere o înțelegere comprehensivă și actuală a provocărilor legate de controlul de arme în Republica 
Moldova, precum și să propună recomandări pentru îmbunătățirea siguranței, eficacității și 
eficienței intervențiilor care abordează problemele asociate comerțului legal și ilicit, proliferării 
necontrolate și/sau utilizării necorespunzătoare a SALW. Acest raport totalizează constatările 
principale și recomandările studiilor cu privire la distribuirea, impactul și perceperea SALW in 
perioada 2012-2016. Acest raport vizează factorii de decizie politică și practicienii și are intenția 
să informeze despre elaborarea și formularea strategiilor, politicilor, legislației și activităților de 
control a SALW viitoare. 

În perioada 2004 - 2011, au fost efectuate o serie de studii naționale privind SALW de diverse 
organizații3 din regiunea Balcanilor de Vest folosind un set mixt de metode pentru a obține date 
despre distribuția și impactul armelor de calibru mic, precum și percepția populației cu privire 
la SALW. Metodele care au fost folosite au variat în dependență de organizațiile implicare și 
deseori nu s-au bazat pe abordarea standard de colectare a datelor, care permite compararea 
constatărilor în regiune. Perioada de desfășurare a acestor studii a mai precedat, în multe cazuri, 
crearea diferitor comisii SALW în regiune. Deoarece aceste studii au fost efectuate, nu au mai fost 
organizate alte sondaje naționale privind armele de calibru mic.4 Pentru a reduce acest decalaj și 
a facilita dezvoltarea politicilor de control SALW bazate pe dovezi și procesul decizional în regiune, 
SEESAC a lucrat în cooperare cu șapte Comisii SALW pentru a organiza o serie de sondaje privind 
distribuirea, impactul și perceperea SALW utilizând o metodologie standard.

Acest raport privind sondajul SALW promovează politicile SALW bazate pe date mai corecte și 
actualizare, dezagregate după sex și vârstă. De asemenea, acesta contribuie la îmbunătățirea 
standardizării, sistematizării și coerenței practicilor de colectare a datelor cu privire la armele de 
foc și, cel mai important, elaborarea politicilor bazate pe dovezi care soluționează efectiv utilizarea 
greșită, proliferarea și traficul SALW. 

3 Acestea includ Saferworld, SEESAC, Small Arms Survey și PNUD, printre altele.
4 SEESAC a continuat să producă rapoarte tematice de cercetare naționale și regionale cu privire la diverse probleme 

legate de SALW.
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1.1 Metodologia

În anul 2017, SEESAC a creat Grupul Regional de Lucru compus din reprezentanți ai șapte comisii 
SALW din regiune. Grupul Regional de Lucru a primit sarcina să elaboreze un studiu regional privind 
SALW. La ședința regională din Sabac, Serbia în septembrie 2017, Grupul de Lucru a discutat, 
revizuit și adoptat metodologia de desfășurare a sondajului privind distribuirea și impactul SALW. 
Datele cu privire la distribuția și impactul SALW în Republica Moldova au fost colectate și analizate 
folosind chestionarele standard privind distribuția și impactul SALW, care au fost convenite în cadrul 
ședinței regionale (a se vedea Anexele A și B). Chestionarele au inclus întrebări standard pentru 
a facilita colectarea datelor corecte și actualizate privind distribuirea și impactul SALW, precum și 
îmbunătățirea coerenței, standardizarea și compararea datelor în regiune. Procesul de colectare 
a datelor a fost coordonat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în absența unei 
Comisii naționale SALW și cu susținerea tehnică din partea SEESAC.

Pe lângă analiza datelor cantitative, a fost revizuită și analizată literatura relevantă. Aceasta a inclus 
rapoarte anterioare de cercetare pe subiecte relevante (adică posesia armelor de foc de către 
civili, traficul SALW, aspectul de gen și SALW, etc.). A fost revizuită legislația relevantă cu privire 
la armament și controlul exportului pentru a estima dispozițiile ce reglementează deținerea și 
comercializarea armelor de foc. Au fost consultate acordurile, standardele și convențiile regionale 
și internaționale relevante. 

SEESAC a contractat RIWI Corp., o companie de trasarea a tendinței globale și tehnologie de 
predicție să efectueze o serie de sondaje de percepere a SALW în regiune, inclusiv în Moldova. 
RIWI a aplicat Tehnologia de intercepție aleatorie a domeniului ™ (RDIT) pentru a colecta datele cu 
privire la perceperea publică privind folosirea, posesia și pericolul armelor de foc în Europa de Sud-
Est folosind un sondaj online. RIWI și SEESAC au elaborat împreună un instrument pentru studiul 
de percepere (a se vedea Anexa C).

1.2 Contextul armelor de calibru mic și al armamentului ușor

În anul 2006, SEESAC a publicat un sondaj efectuat în Republica Moldova privind situația armelor 
de calibru mic în țară.5 Studiul a estimat că la acel moment existau aproximativ 289,000 de SALW 
în țară, care includeau 53,000 de arme de foc neînregistrate/ilicite.

Ca parte a eforturilor de a aborda preocuparea legată de SALW, în 2012 Guvernul a adoptat Legea 
130 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (în continuare, Legea 130/12), 
care reglementează deținerea și portul armelor cu destinație civilă și care a intrat în vigoare în 
2013.6 Legea 130 a înlocuit Legea 110 din mai 1994, care a fost prima lege a Republicii Moldova ce 

5 Saferworld și Institutul pentru Politici Publice. SALW Survey of Moldova. SEESAC, Belgrade, 2006.
6 Guvernul Republicii Moldova. Legea 130, 8 iulie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă. 

Publicată la 26 octombie 2012, Monitorul Oficial 222-227.
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reglementa deținerea SALW de către persoane fizice și juridice. Legea 1163 cu privire la controlul 
exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice a fost adoptată în iulie 2000 
și include reglementări și proceduri pentru exportul, re-exportul, importul și tranzitul SALW.7 Legea 
451 din iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate se referă și la licențele pentru import, 
export, vânzarea, repararea și colectarea SALW, precum și utilizarea SALW în vânătoare și activități 
sportive. Cercetarea condusă de Saferworld în 2008 cu privire la implementarea Programului 
Națiunilor Unite de Acțiune cu privire la SALW de către țară a notat că la acel moment, țara nu 
dispunea de o producere de SALW, avea puține importuri și exporturi de SALW, precum și un cadru 
juridic bine-dezvoltat pentru controlul exportului, importului și tranzitului SALW.8

Legislația privind exportul armelor din Republica Moldova a fost adoptată până la introducerea 
Poziției Comune a Consiliului UE (2008/944/CFSP), care definește regulile comune de reglementare 
a controlului exportului de tehnologie și echipament militar. Articolul 10 al Acordului de Asociere 
dintre UE și Moldova stipulează că “… părțile convin să își continue cooperarea în domeniul 
controlului exporturilor de arme convenționale, ținând seama de Poziția comună 2008/944/PESC a 
Consiliului …”9 În martie 2018, Guvernul a anunțat formarea noii Comisii SALW. Secretarul de Stat al 
Ministerului Afacerilor Interne a fost ales drept președintele acesteia. Ministerul Afacerilor Interne 
este ministerul principal, responsabil pentru controlul SALW.10 Comisia Națională mai include și 
reprezentanții Ministerelor Justiției, Finanțelor, Economiei și Infrastructurii, Inspectoratului General 
al Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Vamal.

7 Instrumentul de raportare al Programului de Acțiuni al ONU, Moldova Report, 2012.
8 Roy Isbister. Moldova și transferul internațional al armelor de calibru  mic: Implementarea angajamentelor 

Programului de Acțiuni al ONU. Saferworld, Londra, iulie 2008.
9 Uniunea Europeană. Acordul de Asociere  între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 

Comunitatea europeană a energiei atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, 30 august 2014.

10 Laura Spano și Philip Alpers. Implementarea Tratatului cu privire la comercializarea armelor și PA al ONU: Ghid 
pentru coordonarea unui sistem efectiv de control al armelor . Centrul pentru reducerea violenței armate, Sydney, 
octombrie 2017.
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2. SONDAJUL PRIVIND ARMELE DE CALIBRU MIC ȘI 
ARMAMENTUL UȘOR: CONSTATĂRI CHEIE ȘI TENDINȚE

Secțiunea 2 a acestui raport prezintă constatările sondajului de distribuire a SALW condus în 
Republica Moldova pentru perioada 2012 - 2016.

2.1 Sondajul privind distribuirea

Această secțiune oferă o prezentare a constatărilor principale ale Sondajului privind distribuirea 
SALW în perioada anilor 2012-2016. Numărul armelor de foc deținute de către persoanele fizice 
și juridice este analizat suplimentar la activitățile de colectare și distrugere a armelor de foc 
desfășurate de autoritățile de stat. Constatările privind comercializarea SALW în țară, precum și 
transferurile ilicite de SALW sunt, de asemenea, prezentate în baza datelor disponibile. Datele cu 
privire la deținerea armelor de foc de către instituțiile de stat autorizate să poarte arme de foc au 
fost clasificate (secretizate) prin lege și prin urmare, nu sunt disponibile, precum și cu privire la 
numărul de arme de foc deținute de magazinele de comercializare.

Tabelul 1: Numărul total de arme de foc deținute de instituțiile de stat,11 de persoane fizice 
civile și persoanele juridice, 2012–2016

NUMĂRUL 2012 2013 2014 2015 2016

Arme	de	foc	deținute	de	instituțiile	de	stat	 N/A N/A N/A N/A N/A

Arme	de	foc	deținute	de	persoane	fizice	civile 61,464 64,033 66,190 68,149 69,826

Arme	de	foc	deținute	de	entități	private	 1,687 1,677 1,700 1,887 1,994

Totalul	anual 63,151 65,710 67,890 70,036 71,820

Notă: Deoarece totalul anual nu include deținerea armelor de foc de către instituțiile de stat din motive de confidențialitate, aceste 
totaluri sunt subestimate.

În perioada 2012-2016, deținerea combinată de arme de foc de către persoanele civile și persoanele 
juridice pentru care au fost disponibile date a crescut de la 63,151 arme de foc în 2012 la 71,820 
în 2016. În 2016, din 71,820 arme de foc deținute de persoane civile și entități private, persoanele 
civile dețineau majoritatea covârșitoare de 97,2% sau 69,826 arme de foc, pe când persoanele 
juridice dețineau colectiv doar 2,8% (1,994 arme de foc).

11 Datele cu privire la deținerea armelor de foc de către agențiile de stat sunt clasificate prin lege și prin urmare, nu 
sunt disponibile. 



20
Studiu privind armele de calibru mic și armamentul ușor (SALW): Republica Moldova 2012 - 2016

Pe parcursul perioadei de analiză, deținerea și folosirea armelor de foc în Republica Moldova erau 
dominate de bărbați. Bărbații, în comparație cu femeile erau angajați mai mult de către instituțiile 
de stat și autorizați să poarte arme de foc. Bărbații reprezintă majoritatea proprietarilor de arme 
de foc, deținători de permise, solicitanți de permise, angajați, vizitatori și membri ai entităților 
private, care manipulează armele de foc.

În conformitate cu Legea 130/2012, pierderea și furtul armelor de foc trebuie raportate timp de 24 
de ore. Nici o armă de foc deținută de instituțiile de stat sau persoanele juridice nu a fost raportată 
furată sau pierdută în perioada 2012-2016. Un număr total de 57 arme de foc cu destinație civilă 
au fost raportate pierdute, dintre care 13 au fost raportate pierdute în 2016, pe când 93 de arme 
de foc cu destinație civilă au fost raportate furate.

Figura 1:	Deținerile	totale	de	arme	de	foc	de	către	persoanele	civile	și	persoanele	
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2.1.1 Deținerea armelor de calibru mic și a armamentului ușor de către Stat

După cum s-a menționat mai sus, nu sunt disponibile date cu privire la deținerea armelor de foc de 
către Ministerul Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și de către Poliție. Această Secțiune, prin 
urmare, se limitează la analiza datelor privind angajații din cadrul instituțiilor de stat autorizate să 
poarte arme de foc.

Tabelul 2: Numărul de angajați ai instituțiilor de stat autorizați să poarte arme de foc, 2012-2016

AGENȚIA	DE	STAT	
2012 2013 2014 2015 2016

F B F B F B F B F B

Ministerul	Apărării N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Poliția N/A N/A 770 7,368 1,007 7,304 1,080 8,120 1,116 7,996

Ministerul	Afacerilor	
Interne	 1,244 9,013 356 690 361 1,988 346 1,046 257 683

Pădurarii 3 563 2 564 2 556 2 469 3 438

Serviciul	Vamal 20 134 11 143 18 136 16 138 0 144

Ministerul	Justiției N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Serviciile	corecționale 69 1,119 71 1,091 65 1,141 85 1,116 97 1,091

Total	dezagregat	după	
sex 1,336 10,829 1,210 9,856 1453 11,125 1,529 10,889 1,473 10,352

Total 12,165 11,066 12,578 12,418 11,825

Numărul total al persoanelor angajate în instituțiile de stat autorizate să poarte arme de foc (pentru 
care sunt disponibile date) a scăzut de la 12,165 în 2012 până la 11,825 în 2016, cu o scădere atât 
a angajaților de sex feminin (10,3%), cât și de sex masculin (4,4%). Datele indică că în instituțiile 
de stat pentru care au fost oferite date, majoritatea angajaților erau bărbați. De exemplu, în 2016 
bărbații constituiau 100% din angajații Serviciului Vamal, 99,5% Pădurari, 87,5% Poliție și 72,7% 
angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. 

Majoritatea covârșitoare a personalului autorizat să poarte arme de foc erau, de asemenea, bărbații. 
Deși toate femeile ofițeri de poliție erau autorizate să poarte arme de foc, doar 48,8% din femeile 
angajate în Ministerul Afacerilor Interne, 16,6% din femeile angajate în serviciile corecționale și 
0,5% de femei pădurari erau autorizate să poarte arme de foc. Nici o femeie din cadrul Serviciului 
Vamal nu era autorizată să poarte arme de foc.
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2.1.2 Deținerea legală a armelor de foc de către persoanele civile

Legea 130/12 reglementează destinația civilă, inclusiv condițiile de procurare, transfer, înstrăinare, 
port și folosire. În conformitate cu Legea 130/12, persoanele fizice pot deține arme de foc pentru 
auto-apărare, tragerea la țintă, vânătoare și colecție și pot păstra aceste arme la domiciliu. 

Tabelul 3: Titularul permisului de arme după sex și categoria permisului, 2012-2016

CATEGORIA
2012 2013 2014 2015 2016

F B F B F B F B F B

B 323 49,021 334 49,970 365 50,895 407 51,782 439 52,771

C 102 1,906 131 2,209 158 2,643 181 2,801 196 2,863

D 1 33 5 41 5 62 5 71 7 89

Total 426 50,960 470 52,220 528 53,600 593 54,654 642 55,723

Figura 3:	Angajații	instituțiilor	de	stat	autorizați	să	poarte	arme	de	foc	distribuiți	
după	gen
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Numărul titularilor de permise de arme de foc a crescut de la 51,386 în 2012 până la 56,365 în 
2016, dintre care 99% erau bărbați. Pe parcursul perioadei de cinci ani, o medie de 95,5% din 
toți titularii de permise de arme de foc de Categoria B, 4,9% permise pentru armele de foc de 
Categoria C și doar 0,4% de permise pentru armele de foc de Categoria D. 

Din puținele femei titulare de permise de arme de foc în 2016 (642 în total), 68,3% dețineau 
permise de Categoria B, iar 30,5% dețineau permise de Categoria C, pe când 94,7% din bărbați 
dețineau permise de Categoria B, iar 4,8% dețineau permise pentru armele de foc de Categoria C.

În 2016, 59,7% din toți titularii de permise de arme erau de vârsta 36 - 60 de ani, pe când 32,8% 
aveau vârsta de 18 - 35 de ani, iar 7,5% aveau vârsta de 61 de ani sau mai mult.
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Figura 4:	Titularii	permiselor	de	arme	cu	destinație	civilă	după	categoria	permisului	
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Figura 5:	Titularii	de	permise	de	arme	de	foc	cu	destinație	civilă	după	categorie
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Tabelul 4: Numărul de titulari de permise de arme grupați după motivul de procurare a 
armelor, dezagregat după sexul deținătorul de permis 

CATEGORIA
2012 2013 2014 2015 2016

F B F B F B F B F B

Auto-apărare 165 11,202 176 12,385 185 13,517 199 14,414 209 15,308

Vânătoare 12 24,642 14 28,814 18 30,115 18 32,647 22 34,114

Sport 34 1,499 35 1,612 41 1,698 47 1,782 53 1,814

Colecționar N/A N/A 0 9 0 47 1 43 3 69

Altele 215 13,617 245 9,400 284 8,223 328 5,768 355 4,418

Sub-total	după	sex 426 50,960 470 52,220 528 53,600 593 54,654 642 55,723

Total 51,386 52,690 54,128 55,247 56,365

În 2012, 47,9% din titulari de permise de arme au menționat vânătoarea drept motiv pentru deținere, 
26,9% au menționat „altele”, 22,1% s-au referit la auto-apărare și doar 2,9% au menționat sportul. Nu 
sunt date disponibile cu privire la numărul celor care au menționat „pentru colecție” în 2012. 

În 2016, un număr mai mare de titulari de permise de arme au menționat vânătoarea (60,6%) și 
auto-apărarea (27,5%). Numărul colecționarilor de arme de foc a crescut de la 9 în 2013 până la 72 
către anul 2016, 95,8% din aceștia fiind bărbați în acel an. 

În 2012, 50,4% din femei au menționat ‘altele’ drept motiv pentru deținere, pe când 38,7% au 
menționat auto-apărarea, situație care s-a schimbat puțin către anul 2016. În 2016, 61,2% din 
bărbații titulari de permise de arme au menționat vânătoarea drept motiv pentru deținere, pe 
când 27,5% au menționat auto-apărarea. 

Numărul femeilor titulare de permise de arme, deși foarte mic, a crescut cu 50,7% pe parcursul 
acestei perioade de la 426 în 2012 până la 642 în 2016. Comparativ, numărul bărbaților titulari de 
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Figura 6:	Titulari	de	permise	de	arme	cu	destinație	civilă	după	vârstă
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permise a crescut mai încet la 9,3%; totuși, în termeni reali, acestea au crescut de la 50,960 în 2012 
la 55,723 către 2016. 

A fost înregistrată o creștere stabilă a numărului de arme de foc înregistrate de la 61,464 în 2012 la 
69,826 în 2016, o creștere de 13,6%.  Din numărul total de arme de foc înregistrate în 2012, 94,5% 
au fost de Categoria B și 5,3% de Categoria C.  Către 2016, distribuția a rămas la fel.

În 2016, 87,4% din proprietarii armelor de foc dețineau doar câte o armă, pe când 11% dețineau 
între două și cinci arme de foc, iar 1,6% dețineau șase sau mai multe arme. Aproximativ 93,8% din 
femeile proprietari de arme de foc aveau doar o armă de foc în comparație cu 87,3% de bărbați 
proprietari de arme de foc.

Figura 7:	Numărul	de	arme	de	foc	înregistrate	după	categoria	armei
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Figura 8:	Numărul	de	arme	de	foc	înregistrate	după	motivul	de	deținere
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În 2016, 60,6% din arme de foc erau deținute pentru scopuri de vânătoare, 24,8% pentru auto-
apărare și 6,8% pentru alte motive. În total 1,814 arme de foc au fost deținute pentru scopuri 
de colecție în 2016.  A fost înregistrată o creștere de 27,9% a numărului de arme de foc deținute 
pentru auto-apărare de la 13,509 în 2012 la 17,286 în 2016. Numărul de arme de foc deținute 
pentru vânătoare, de asemenea, a crescut de la 38,523 în 2012 la 42,329 în 2016, pe când 
numărul de persoane care dețineau arme de foc pentru scopuri sportive a crescut cu 26,6% de 
la 2,886 la 3,654 în 2016. 

Numărul de arme de foc moștenite a fluctuat pe parcursul perioadei de cinci ani de la 16 în 2012, 
după care a scăzut la 33 în 2016. În 2015, în total 86 de arme de foc moștenite au fost deținute 
pentru scopuri de colecție.

În perioada 2012-2016, numărul de solicitanți de permise noi, permise și autorizații de arme de 
foc a fluctuat, dar s-a mărit în general cu 20,3% de la 2,187 în 2012 la 2,632 în 2016. În 2016, 
56,1% din solicitanții permiselor de arme de foc aveau vârsta de 36 - 60 de ani, 27,9% aveau 
vârsta de 18 - 35 de ani, iar 16% aveau vârsta de 61 ani și mai mult. 

Pe parcursul perioadei de cinci ani, foarte puține femei au solicitat permise de arme de foc. Din 
numărul de solicitante de permise, 62,7% aveau vârsta de 18 - 35 de ani în 2016, 31,4% aveau 
vârsta de 36-60 ani, iar 5,9% aveau vârsta de 61 de ani și mai mult. 

Din numărul total de cereri, 1,8% (39 din 2,187) au fost respinse în 2012, iar 4,1% (108 din 2,632) 
au fost respinse în 2016.  Un număr total de 754 de cereri au fost respinse în perioada de cinci 
ani, dintre care 38 au fost respinse din motive de violență în familie. 

În pofida incidenței mari de violență în familie în Republica Moldova, Legea 130/2012 nu face 
nici o referință explicită la violența în familie, atunci când este vorba despre criteriile pentru 
deținerea armelor de foc și cererile pentru obținerea permiselor.  În 2016, Articolul 18 al Legii 
130/2012 a fost modificat pentru a include anularea dreptului de deținere și port a armelor 
de foc de către “o persoană față de care au fost aplicare măsuri de restricție pentru protecția 
victimei violenței în familie”.12 Modificările au făcut parte din eforturile mai mari de armonizare 
a cadrului legislativ național cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice împreună 
cu Convenția Consiliului Europei cu privire la Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva 
Femeilor și Violenței în Familie.

12 Biroul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Biroul pentru Instituțiile Democratice și 
Drepturile Omului (ODIHR). Opinie cu privire la versiunea preliminară a modificărilor la cadrul legislativ cu privire 
la prevenirea și combaterea violenței în familie în Moldova. Varșovia, 9 iulie 2015.
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Numărul de permise de arme de foc revocate a scăzut cu 51,9% pe parcursul perioadei de cinci ani, 
cu o reducere treptată de la 845 în 2012 la 297 în 2015, Numărul de permise de arme de foc revocate 
a scăzut cu 415 în 2016. Din numărul total de permise revocate, 95,9% aparțineau bărbaților, cu doar 
un număr mic de permise revocate ce aparțineau femeilor în perioada 2012 - 2016. 

Numărul de permise revocate din cauza antecedentelor penale a scăzut cu 1,9% în perioada de 
cinci ani, pe când numărul de permise revocate din cauza infracțiunilor, de asemenea, a crescut 
cu 27,1%. În 2016, 67,7% din permise au fost revocate din ‘alte’ motive. Cele revocate din cauza 
violenței în familie rămân de un număr modest, majorându-se de la 2 permise în 2012 până la 9 
în 2016.

Boxa 1: Violența împotriva femeilor în Republica Moldova: descriere succintă

Studiul din 2011 a arătat că 63,4% de femei cu vârsta de 15 ani și mai mult au fost 
supuse violenței fizice, psihologice sau sexuale din partea partenerilor intimi pe 
parcursul vieții.13 Un studiu din 2016 a arătat că șapte din zece femei au suferit o 
formă de violență din partea partenerilor săi.14

Republica Moldova are o rată relativ înaltă de omucidere a femeilor, de patru ori mai mare 
ca rata europeană; utilizarea armelor de foc în omucidere a femeilor în țară este mică.15

Codul Penal al Republicii Moldova sancționează toate nivelele de violență domestică. 
De exemplu, Legea 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie 
include 10 tipuri de măsuri de protecție ce trebuie întreprinse timp de 24 de ore de  

13 Avocații pentru drepturile omului și Centrul de Drept al Femeilor din Moldova: Prezentarea Comisiei pentru 
Eliminarea Discriminării împotriva femeilor pentru adoptarea listei de probleme pe parcursul celei de-a 54 sesiune, 
Octombrie 2013.

14 “Aplicarea legilor, ofițerii poliției răspund la violența împotriva femeilor din Moldova”, UN Women, 15 noiembrie 2017.
15  Dragan Božanić. Genul și SALW în Europa de Sud-Est: preocupările principale și reacția politică, Belgrad, 2016.

Figura 9:	Total	solicitanți	de	permise	de	arme	de	foc,	cereri	respinse	și	permise	
revocate
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la emiterea hotărârii instanței de judecată referitor la violența în familie. Una dintre 
aceste 10 măsuri include interzicerea agresorului să dețină sau să poarte arme de foc.16

Totuși, punerea în aplicare de către procurori și poliție este ineficientă, iar acuzarea 
victimelor, minimizarea violenței și acuzarea victimelor de minciună pentru a 
manipula sistemul este obișnuită. De asemenea, Poliția nu are cunoștințe despre 
prevederile legale și mecanismele cu privire la violența în familie.17 În pofida cadrului 
legislativ existent de protecție a victimelor violenței în familie, aplicarea și controlul 
ordonanțelor de protecție rămân ineficiente.18

2.1.3 Deținerea ilegală estimată a armelor de foc de către persoanele civile

În perioada 2012-2016, au fost înregistrate în total 839 de arme de foc ilegale, dintre care 200 de 
cazuri în 2012 cu o descreștere de 12,5% sau până la 175 de cazuri în 2016. Numărul de arme de foc 
confiscate a fost foarte mic pe parcursul acestei perioade, cu doar o singură armă de foc confiscată 
în 2013 și în 2015. Nu au fost confiscate temporar arme de foc pe parcursul acestei perioade. 
Autoritățile nu au date despre numărul estimat al armelor de foc deținute ilicit de cetățeni. 

2.1.4 Deținerea armelor de foc de către persoanele juridice

Numărul total de arme de foc deținute de persoanele juridice a crescut stabil de la 1,687 în 2012 
până la 1,994 către anul 2016, o creștere de 18,2%.  Majoritatea covârșitoare a acestor arme de foc 
a fost deținută de companiile private de securitate cu un total de 95,7% în 2016.

Tabelul 5: Numărul total de arme de foc deținute de persoanele juridice, 2012-201619

NUMBER 2012 2013 2014 2015 2016

Companii	private	de	securitate	 1,634 1,619 1,640 1,807 1,908

Cluburi	private	de	tragere 0 0 12 32 38

Asociații	de	tragere 2 2 2 2 2

Tiruri 51 46 46 46 46

Magazine	de	comercializare19 N/A N/A N/A N/A N/A

Total 1,687 1,667 1,700 1,887 1,994

16 Avocații pentru drepturile omului și Centrul de Drept al Femeilor din Moldova e, 2013; Božanić, 2016
17 Aplicarea legilor, ofițerii poliției răspund la violența împotriva femeilor din Moldova”, UN Women, 15 noiembrie 2017.
18 Centrul de Drept al Femeilor. Cadrul de lucru pentru accesul sporit la justiție pentru femeile victime a violenței în 

Moldova: experiența Centrul de Drept al Femeilor, octombrie 2016.
19 Datele nu au fost disponibile cu privire la numărul de arme de foc și muniții pentru armele de foc deținute de 

magazinele de comercializare în perioada de referință.
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Companiile private de securitate

Numărul companiilor private de securitate (CPS) a crescut în general de la 128 în 2012 la 135 în 
2016. Deși numărul companiilor private de securitate a crescut, numărul de angajați autorizați să 
poarte arme de foc a scăzut cu 15,1%, de la 1,887 în 2012 la 1,603 în 2016. Numărul de arme de 
foc deținute de companiile private de securitate a fluctuat în această perioadă, dar a crescut, în 
general, de la 1,634 în 2012 la 1,908 în 2016, o creștere de 16,7%. 

Cluburi private de tragere

Republica Moldova avea un club privat de tragere (CPT) în 2012, însă numărul acestora a crescut 
până la cinci către anul 2016.  În 2014 erau 36 de membri, și numărul acestora a crescut până la 
198 către anul 2016 (cinci dintre care erau femei). 

În 2014, exista un număr total de 940 de vizitatori în cluburile private de tragere, care a crescut 
până la 2,320 în 2016, o creștere de 146,8%. Deși numărul femeilor care au vizitat cluburile private 
de tragere a crescut cu 52,3%, numărul de vizitatori de genul masculin a crescut semnificativ cu 
156,6% pe parcursul a trei ani. 

Până-n 2016, 55,6% de vizitatori aveau vârsta de 36-60 de ani, 24,1% aveau vârsta de 18 – 35 de 
ani, iar 20,3% aveau vârsta de 61 de ani și mai mult. Printre vizitatorii de gen feminin, deși 61,9% 
aveau vârsta de 36-60 ani în 2016, 33,6% aveau vârsta de 18 – 35 ani, iar vizitatorii de gen masculin, 
55,2% aveau vârsta de 36-60 ani, pe când 23,5% aveau vârsta de 18 – 35 ani.
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Figura 10:	Numărul	total	de	arme	de	foc	deținute	de	persoanele	juridice	
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Asociații de tragere

În perioada 2012-2016, a activat doar o asociație de tragere, care avea două arme de foc pe 
parcursul acestei perioade și 44 de angajați care erau autorizați să poarte arme de foc. În perioada 
2012 - 2016, aproape toți angajații erau bărbați. Existau 13,529 de membri ai asociației de tragere 
(99,8% dintre care erau bărbați în 2016).  Numărul mic de arme de foc deținute de asociațiile de 
tragere reflectă în mare parte faptul că membrii își foloseau armele de foc proprii. 

Tabelul 6: Numărul total combinat de membri și vizitatori ai cluburilor private de tragere, 
asociații și tiruri de tragere, 2012-2016

CATEGORIA 2012 2013 2014 2015 2016

Membrii	și	vizitatorii	cluburilor	private	de	tragere	 0 0 976 2,025 2,518

Membrii	asociațiilor	de	tragere 13,849 14,277 14,637 14,424 13,529

Vizitatori	și	membri	la	tiruri 9 14 7 7 7

Tiruri

În 2012 operau în total cinci tiruri, iar numărul acestora s-a redus până la patru către anul 2016. 
Un număr total de 51 de arme de foc erau deținute în 2012, după care a scăzut până la 46 în 2016. 
În 2012, au fost angajate nouă persoane, dar în ultimii ani au rămas șapte, una dintre care era 
femeie.  În 2012, existau nouă vizitatori la tirurile de tragere, după care iar a scăzut la șapte în 2016. 
Majoritatea vizitatorilor la tiruri au fost bărbați pe parcursul perioadei de referință.

Figura 11:	Numărul	total	combinat	de	membri	și	vizitatori	ai	cluburilor	private	de	
tragere,	asociații	și	tiruri	de	tragere
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Magazine de comercializare a armelor

Numărul magazinelor de comercializare a armelor de foc practic s-a dublat de la 7 în 2012 la 13 în 
2016. Nu sunt date disponibile referitor la numărul de arme de foc și muniții pentru armele de foc 
deținute de magazine în perioada de referință. Un număr total de 12,355 arme de foc cu destinație 
civilă a fost vândut persoanelor fizice. În 2012, 88,6% din armele de foc cu destinație civilă vândute 
erau de Categoria B, 2,7% de Categoria C și 8,7% de Categoria D. S-a înregistrat o schimbare mică 
în 2016, cu o vânzare mai mică a armamentului de Categoria B (63,2% din total) și o creștere a 
proporției armelor de foc de Categoria C și D (10,4% și respectiv, 26,4%). 

În total 1,433 arme de foc și 200,545 de muniții au fost vândute companiilor în perioada de cinci 
ani. În perioada 2012 - 2013, toate armele de foc vândute au fost de Categoria B, iar în 2014, 99,7% 
din armele vândute au fost de Categoria D.  În 2016, 82% din armele de foc vândute persoanelor 
juridice au fost de Categoria B, 10,9% de Categoria C, iar 7,1% de Categoria D.

Cifra anuală de vânzări a magazinelor de arme era de 17,137 lei în 2012, dar a crescut până la 
46,656 lei în 2013, după care a scăzut treptat la 13,370 lei în 2016. Cifra anuală de vânzări a scăzut 
chiar dacă a fost vândut un număr similar de arme de foc în 2012 și 2016, care ar putea reflecta 
scăderea valorii armei de foc și/sau cererea redusă de arme de foc în timp.

2.1.5 Colectarea și distrugerea

În total, 891 arme de foc au fost legalizate în perioada 2012 – 2016. Numărul de arme legalizate anual 
a scăzut pe parcursul perioadei de cinci ani, de la 228 de arme legalizate în 2012 la 126 către 2016. Nu 
s-a efectuat nici o trasare pentru armele de foc legalizate pe parcursul perioadei de cinci ani. 

Pe parcursul perioadei de referință, 3,977 de arme de calibru mic au fost predate voluntar. Numărul 
armelor de calibru mic predate voluntar în fiecare an a crescut în total de la 562 de arme de calibru 
mic predate în 2012 până la 1,257 în 2016. 

În total, 125 de arme ușoare au fost predate, dintre care 19 - în 2012 și 41 în 2016. Nu s-a efectuat nici 
o trasare a armelor predate. Din noiembrie până-n decembrie 2016 cu susținerea PNUD SEESAC, 
Guvernul a organizat o campanie voluntară de predare întitulată „Ajută Republica Moldova să 
devină o țară mai sigură” pentru a încuraja persoanele fizice să predea armele și munițiile deținute 
ilegal și să-i informeze despre riscurile asociate cu SALW.20 Campania a fost lansată împreună cu 
modificările la legea cu privire la deținerea și depozitarea armelor de foc, care a introdus măsuri 
mai stricte de pedeapsă pentru cei care dețin arme de foc cu țeavă netedă fără permis, precum și 
arme cu aer comprimat/pneumatice ilicite.21

Stocuri mari de armament și muniții învechite din era Sovietică mai rămân în țară. Mărimea 
depozitelor nu este cunoscută, deoarece Guvernul nu are dorința să declare public numărul de 
SALW în folosință activă, în rezervă și în surplus. Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru al 

20 SEESAC. „Campania de sensibilizare „Ajută Republica Moldova să devină o țară mai sigură” cu privire la predarea 
voluntară a armelor de foc, comunicat de presă, 2 noiembrie 2016

21 „Poliția roagă oamenii să predea voluntar armele ilegale”, publika.md, 2 noiembrie 2016.
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anului 2015, 1,436 de SALW au fost distruse de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul 
General al Poliției al Republicii Moldova.22 Adițional, SEESAC a raportat că Poliția din Moldova 
a distrus 3,000 de arme în 2013, care au fost predate voluntar, confiscate, distruse, declarate 
inutilizabile sau care au trecut prin alterații neautorizate.23 Adițional la distrugerea surplusului de 
arme și muniții, Ministerul Apărării a condus diverse îmbunătățiri ale securității stocurilor de arme 
și muniții pentru a îmbunătăți securitatea surplusului de SALW și a stocului de muniții și pentru a 
contribui la o gestionare mai eficientă a stocurilor de arme.24 

2.1.6 Producerea și comerțul legal

În perioada 2012-2016 nu a avut loc nici o producere legală și nu au existat dovezi ale producerii 
ilegale.

Brokerajul

Nu au fost înregistrați brokeri de arme în perioada de referință în Republica Moldova și nici nu au 
fost eliberate licențe pentru brokeraj. 

Importul

În 2012, autoritățile au eliberat 51 de autorizații de import a armelor, numărul cărora a scăzut până 
la 37 către anul 2016.  În total, au fost eliberate 212 de autorizații de import a armelor în perioada 
2012 - 2016.  Nu au fost disponibile date privind numărul de autorizații de import realizate sau 
valoarea importurilor de arme pe piața cu destinație civilă. 

Tabelul 7: Importurile de arme și muniții după cantitate și tip, 2012-2016

TIPUL 2012 2013 2014 2015 2016

ML1 8,193 4,104 5,163 3,197 2,518

ML2 N/A N/A N/A N/A N/A

ML3 4,432,500 3,940,700 11,827,168 3,501,876 8,312,080

Numărul de arme importate de Categoria ML1 a fluctuat în perioada 2012 - 2016, cu un număr 
mare de 8,193 de articole importate în 2012 și mai mic de 2,518 în 2016. În total 23,175 de articole 
ML1 au fost importate pe parcursul perioadei de cinci ani. 

Deși nu au fost importate arme de Categoria ML2, importurile de ML3 au fluctuat de la aproximativ 
4,4 milioane de articole importate în 2012, care a crescut până la 8,3 milioane în 2016. Aproximativ 
32 milioane de articole ML3 au fost importate pe parcursul perioadei de cinci ani.

22 SEESAC. Susținere pentru activitățile de control al armelor de către SEESAC în Europa de Sud-Est: Raport Final, 
2014-2016, intern (nepublicat)

23 OSCE. „3,000 de arme confiscate au fost distruse la Chișinău”, Comunicat de presă, 20 noiembrie 2013.
24 SEESAC. „Securitatea depozitului Armatei Naționale a Republicii Moldova consolidată cu Susținere din partea UE.” 

Comunicat de presă. 21 decembrie 2016.
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Tabelul 8: Importurile de arme și muniții după tip, numărul de autorizații și țările sursă 
specifice UE, 2012-201625

TIPUL 2012 2013 2014 2015 2016

ML1 3 autorizații: 
Austria

3 autorizații: 
Austria

3 autorizații: 
Austria

8 autorizații: 
Austria

4 autorizații: 
Austria

ML2

ML3 4 autorizații: 
Austria

Toate importurile de arme ML1 specifice pentru UE au venit din Austria, cu un număr total de 21 
de autorizații de import de arme eliberate pe parcursul a cinci ani. Patru autorizații de import au 
fost eliberate pentru categoria ML3 la fel din Austria.

Exportul

Republica Moldova a adoptat legea cu privire la controlul exportului de arme în 2000, iar în 2002 
legea privind controlul de stat al importului/exportului de marfă militară şi marfă şi tehnologii cu 
dublă utilizare.26 Mai trebuie examinat nivelul în care legislația se conformă cu Poziția Comună a 
Consiliului UE.27 Nu au fost eliberate autorizații de export de arme în perioada 2012 - 2014, totuși 
două au fost eliberate în 2015 și în 2016. Nu există date disponibile despre numărul de autorizații 
de export realizate, valoarea exporturilor, companiile exportatoare sau numărul de importuri 
și exporturi temporare. Totuși, țările de destinație principală pentru exportul armelor de foc au 
fost Belarus și Ucraina în 2015 și Germania și România în 2016. Nu există date disponibile privind 
cantitatea și tipul de arme și muniții exportate, tranzitate și transbordate.

2.1.7 Transferul ilicit al armelor de calibru mic și al armamentului ușor

În total două cazuri de trafic de arme de foc au fost înregistrate în perioada 2012 - 2016, unul 
dintre care a avut loc în 2012, iar altul în 2016. În total două arme de foc au fost traficate: o pușcă 
și un pistol. Nu au fost traficate unități de muniții. Au fost emise două sentințe pentru trafic, una în 
2012, iar alta în 2015, ambele pentru bărbați. Nici o armă de foc nu a fost sechestrată sau trasată 
pe parcursul acestei perioade. 

25 Datele se bazează pe rapoartele anuale ale Uniunii Europene (pentru anii 2012 - 2016) în conformitate cu Articolul 
8(2) al Poziției Comune a Consiliului 2008/944/CFSP ce definește regulile comune de reglementare a controlului 
exportului de tehnologii și echipament militar.

26 Isbister (2008), p.2.
27 Una din prioritățile pe termen mediu identificate în Agenda Acordului de Asociere UE-Moldova adoptată în 

2017 a fost de a “continua cooperarea în domeniul controlului exportului armelor convenționale în baza Poziției 
Comune a Uniunii Europene cu privire la controlul exportului tehnologiei și echipamentului militar.” Sursa: Comisia 
Europeană. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Anexa la Propunerea 
Comună pentru Decizia Consiliului cu privire la poziția Uniunii în cadrul Consiliului de Asociere stabilită prin Acordul 
de Asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe 
de o parte și Republica Moldova, pe de altă parte în ceea ce privește adoptarea Agendei de Asociere dintre UE și 
Republica Moldova. Brussels, 8 martie 2017. JOIN(2017) 8 final.
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Numărul mic de arme de foc traficate a ridicat întrebări cu privire la capacitatea ofițerilor de aplicare 
a legii, inclusiv autoritățile de frontieră de a detecta efectiv și a intercepta armele de foc traficate.

O porțiune mare din frontiera verde dintre Republica Moldova și Ucraina este dificil de monitorizat 
și controlat. În 2005, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina 
(EUBAM) a fost creată să armonizeze controlul la frontieră, la vamă și standardele și procedurile 
comerciale și să îmbunătățească cooperarea transfrontalieră. Traficul de arme de foc nu a fost inițial 
o prioritate pentru EUBAM, deoarece inițial nu se credea o problemă semnificată.28 De exemplu, 
conform EUBAM, în perioada 2014 - 2015 nu au fost raportate suficiente cazuri de trafic de arme de 
foc, muniții și explozibile între Republica Moldova și Ucraina, iar sechestrul armelor de foc a rămas 
la nivel jos.29 Totuși, rapoartele au stabilit că în 2014 grupurile de crimă organizată din Republica 
Moldova vindeau arme și muniții din era sovietică separatiștilor pro-Rusia din Ucraina.30 Jurnaliștii 
au condus o investigație în 2015 și au putut să procure cu ușurință muniții din Transnistria.31 

Tabelul 9: Traficul de arme de foc și muniții, 2012-2016

TRAFICUL 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Numărul	de	cazuri	înregistrate	de	trafic	
de	arme	de	foc 1 0 0 0 1 2

Numărul	de	arme	de	foc	traficate 1 0 0 0 0 1

Numărul	de	muniții	pentru	arme	de	foc	
traficate 0 0 0 0 0 0

Numărul	de	puncte	de	trecere	a	
frontierei	unde	a	fost	raportat	traficul	de	
arme	de	foc	

1 0 0 0 1 2

Numărul	de	arme	de	foc	traficate	la	
punctele	de	trecere	a	frontierei 1 0 0 0 1 2

EUBAM a notat că de atunci traficul de arme și muniții a devenit o problemă în creștere la frontiera 
Moldova-Ucraina având în vedere conflictul în Ucraina. În aprilie 2017, o operațiune condusă de 
EUBAM împreună cu autoritățile de pe ambele părți ale frontierei a dus la sechestrarea a 578 de 
arme de foc, 776 unități de muniții, cinci piese de exploziv și un pachet de material radioactiv de 
către autoritățile ucrainene.32 EUBAM a lucrat de atunci cu autoritățile la îmbunătățirea detectării 
și interdicției armelor de foc și munițiilor. Agenda de Asociere între EU-Moldova mai subliniază 
prioritățile cheie cu privire la traficul transfrontalier ce include:

−	 Elaborarea metodelor de lucru pentru eliminarea traficului armelor ilicite și distrugerea 
stocurilor de armament;

−	 Elaborarea metodelor de lucru comun și schimbul de informații privind detectarea și trasarea 
armelor ilegale, și 

28 Isbister (2008), p.21.
29 „Implementarea inițiativelor strategice critice pentru a securiza în continuare frontierele naționale ucrainene și 

moldovenești”, cuvântare, Andrew Tesoriere, Conferința de securitate la frontieră SMi, Roma, 18 februarie 2016.
30 „Mafia moldovenească vinde arme rusești”, Euronews, 4 iulie 2014.
31 „Moștenirea explozibilă din Transnistria din era sovietică”. DW, 1 decembrie 2015.
32  EUBAM. „Operația coordonată EUBAM duce la sechestre substanțiale ale armelor și munițiilor” Comunicat de 

presă, 22 iunie 2017.
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−	 Trasarea comerțului ilicit de SALW și muniții în baza acordurilor internaționale, rezoluțiile 
Consiliului de Securitate al ONU și alte instrumente relevante.33 

2.2 Studiu de impact

Mai jos sunt prezentate constatările principale din analiza datelor colectate din chestionarele cu 
privire la impactul SALW în Moldova. Această secțiune include analiza folosirii SALW la comiterea 
crimelor,34 omuciderilor, producerea leziunilor, decese accidentale și violența în familie. Sunt oferite 
date cu privire la infractorii acestor crime, precum și caracteristicile incidentelor date.

2.2.1 Crime comise cu arme de foc

În Republica Moldova au fost înregistrate 340 de crime comise cu arme de foc în perioada 2012-
2016. Deși numărul înregistrat al crimelor este relativ mic, numărul de crime comise cu arme de 
foc s-a mărit puțin pe parcursul perioadei de cinci ani, în afară de 2014, când a scăzut la cel mai 
mic nivel de 50 de cazuri.  

33 Comisia Europeană, martie 2017. P. 25-26.
34 Crimele comise cu arme de foc se referă la crimele în care au fost folosite arme de foc pentru a comite o infracțiune 

(de ex., omor, cauzarea leziunilor, violență în familie) sau care au fost subiectul unei infracțiuni (cum ar fi producerea, 
posesia sau vânzarea ilegală a armelor de foc).

Figura 12:	Numărul	de	crime	comise	cu	arme	de	foc,	după	an
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Cea mai frecventă infracțiune35 comisă cu arme de foc este amenințarea cu implicarea periculoasă 
în încăierări sau certuri, înregistrând mai puțin de o treime (31,2%) din toate crimele. Această crimă 
include cazurile de huliganism agravat, care în conformitate cu Codul Penal al Republicii Moldova, 
sunt pedepsite cu închisoare de la 3 la 7 ani, dacă arma de foc a fost utilizată sau s-a încercat 
utilizarea acesteia într-o acțiune. Vătămările corporale ușoare sunt pe locul doi reprezentând 
24,4% din cazuri. Aceste două crime reprezintă mai mult de jumătate din numărul total de crime 
în fiecare an. Jaful și omorul urmează după cele mai frecvente crime comise în Republica Moldova, 
reprezentând fiecare a zecea crimă. Crimele comise cu arme de foc se referă la producerea ilegală, 
deținerea, portul și vânzarea armelor de foc și a explozibililor, vătămări corporale serioase, omor 
agravat și tentativă de omor reprezentând de la 5% la 6,2% fiecare.

Cazurile de amenințare prin implicarea periculoasă în încăierări sau certuri și leziuni corporale 
ușoare depășesc semnificativ cele mai frecvente cazuri de crime, în fiecare an a perioadei supuse 
sondajului. De o preocupare particulară este faptul că numărul cazurilor de amenințări cu arme de 
foc care includ huliganismul agravat s-a majorat de peste două ori în perioada 2014 - 2016 de la 13 
la 31. În mod similar, numărul de leziuni corporale ușoare s-a dublat în perioada 2015 - 2016, de la 
10 la 23 cazuri.

35 Tipologia crimelor folosită în acest sondaj se referă la crimele ce sunt comune pentru majoritatea codurilor penale 
din Europa de Sud-Est. Totuși, respondenții au avut oportunitatea să adaoge sau să schimbe lista în conformitate 
cu codul lor penal.

Figura 13:	Distribuția	crimelor	comise	cu	arme	de	foc
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Tabelul 10: Crime comise cu arme de foc, 2012-2016

CRIME 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Omor 6 8 9 6 2 31

Tentativă	de	omor 6 4 2 4 3 19

Omor	agravat 6 4 3 2 6 21

Leziuni	corporale	serioase 5 3 1 5 3 17

Leziuni	corporale	ușoare 13 24 13 10 23 83

Amenințare	prin	implicarea	periculoasă	în	
încăierări	sau	certuri,	inclusiv	huliganismul 19 15 13 28 31 106

Violența	în	familie 1 0 0 1 0 2

Jaf 0 0 2 1 0 3

Furt	agravat 0 0 0 1 0 1

Tâlhărie 5 10 4 5 9 33

Comercializarea	ilegală 0 0 0 0 0 0

Traficul 0 0 0 0 0 0

Cauze	ale	pericolului	general 0 0 0 0 0 0

Complotarea	crimelor	împotriva	ordinii	
constituționale	și	a	securității 0 0 1 1 1 3

Prevenirea	îndeplinirii	atribuțiilor	de	serviciu	
de	către	un	funcționar 0 0 0 0 0 0

Atac	asupra	unui	funcționar	în	procesul	de	
îndeplinire	a	atribuțiilor	de	serviciu 0 0 0 0 0 0

Producerea	și	obținerea	armelor	și	
instrumentele	necesare	pentru	a	comite	o	
crimă

0 0 0 0 0 0

Producerea,	deținerea,	portul	și	vânzarea	
ilegală	a	armelor	de	foc	și	a	explozibililor 3 7 2 7 2 21

Total	crime 64 75 50 71 80 340
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Deoarece tipul deținerii (legală/ilegală) a armelor de foc folosite în crime nu este înregistrat de 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, astfel de date dezagregate nu au fost oferite 
pentru sondaj. În rezultat, datele dezagregate după tipul dreptului de proprietate asupra armei de 
foc nu au fost disponibile.

2.2.2 Delicte comise cu arme de foc

Legislația Republicii Moldova nu recunoaște categoria de delicte comise cu arme de foc.

2.2.3 Omucideri

Omuciderile comise cu armele de foc reprezintă 24,2% din numărul total de omucideri.36 (247 din 
1,022) comise în Republica Moldova în perioada de referință.

36 Numărul total de omucideri include toate cazurile de omoruri intenționate, cu sau fără premeditare comise cu 
arme de foc, obiecte ascuțite și alte mijloace. Acestea nu includ decesele accidentale.

Figura 14:	Cele	mai	frecvente	două	crime,	după	an
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Cel mai mic număr de omucideri comise cu arme de foc înregistrat în 2012 a oscilat timp de trei ani 
și a înregistrat 69 de omucideri în 2016.

Pe parcursul întregii perioade a sondajului, bărbații au reprezentat vasta majoritate a victimelor 
omuciderilor comise cu arme de foc, reprezentând 84,6% din toate victimele. Aceasta înseamnă 
209 de cazuri raportate de omucideri comise cu arme de foc, în care victima a fost bărbat, în 
comparație cu 38 de cazuri de femei omorâte.
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Figura 15:	Cota	omuciderilor	cauzate	cu	arme	de	foc	în	numărul	total	al	
omuciderilor
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Cel mai mic număr de victime, atât bărbați, cât și femei, a fost înregistrat în 2012. Numărul victimelor 
femei a urmat o traiectorie constantă între 2013 - 2015, adică mai puțin de 10 femei victime pe an, 
cu o majorare mare până la 14 victime femei în 2016.

În general, armele de foc cauzează proporțional mai multe decese între bărbați decât între femei. 
Mai mult de 1 în 4 bărbați și mai mult de 1 în 7 femei au fost omorâte cu arme de foc.
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Figura 17:	Victime	ale	omuciderilor	comise	cu	arme	de	foc,	după	sex
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Jumătate din victimele armelor de foc, atât femeile, cât și bărbații, sunt din grupul de vârstă 19-35 
ani, urmate de femei și bărbați cu vârsta 36 - 60 ani.

În numărul total a omuciderilor comise cu armele de foc, numărul bărbaților cu vârsta cuprinsă 
între 19-35 este puțin mai mic decât fiecare a doua victimă (45,7%) indicând riscurile substanțiale 
la care sunt expuși acești bărbați în ceea ce privește armele de foc. Împreună cu bărbații cu vârsta 
între 36-60, ei reprezintă peste trei-pătrimi din toate victimele omuciderilor cauzate cu arme de 
foc. 

Figura 19:	Cota	victimelor	omuciderilor	cauzate	cu	arme	de	foc	în	numărul	total	al	
victimelor	omuciderilor
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Figura 20:		Femei	și	bărbați	victime	ale	omuciderilor	cu	implicarea	armelor	de	foc,	
după	vârstă
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Tabelul 11: Victime ale omuciderilor cauzate cu arme de foc, după sex și vârstă

VÂRSTA
2012 2013 2014 2015 2016 Total	 

2012-2016

F B F B F B F B F B F B Total

0-18 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5 0 9 9

19-35 3 10 3 27 5 17 2 33 8 26 21 113 134

36-60 0 0 4 27 3 10 3 21 6 21 16 79 95

61+ 0 0 0 2 0 0 1 3 0 3 1 8 9

Total	F/B	pe	an 3 10 7 58 8 29 6 57 14 55 38 209 247

2.2.4 Leziuni

În perioada 2012-2016, 44 de persoane au suferit leziuni cauzate cu arme de foc. Cel mai mare 
număr de leziuni de 13 a fost înregistrat în anul 2015, în comparație cu cel mci mic număr de 3 
cazuri înregistrate în 2012.

Figura 21:	Victime	ale	omuciderilor	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	sex	și	vârstă
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Bărbații reprezintă majoritatea copleșitoare a persoanelor rănite cu arme de foc – mai mult de 9 
din 10 persoane rănite pe parcursul perioadei sondajului erau bărbați. Pe de altă parte, 3 femei au 
raportat că au fost rănite cu arme de foc, ceea ce reprezintă 6,8% din toate cazurile. Referitor la 
omucideri, bărbații cu vârsta de 19-35 ani sunt în particular expuși riscului și numără mai mult de 
jumătate din victimele rănite, urmate de bărbații din grupul de vârstă de 36-60 cu 34,1%.

Tabelul 12: Victime ale leziunilor cauzate de arme de foc, după sex și vârstă, 2012-2016

AGE
2012 2013 2014 2015 2016 Total	2012-2016

F B F B F B F B F B F B Total

0-18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

19-35 1 2 0 4 1 5 0 6 0 7 2 24 26

36-60 0 0 1 4 0 0 0 7 0 4 1 15 16

61+ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Total	F/B	pe	an 1 2 1 9 1 6 0 13 0 11 3 41 44

Figura 22:	Numărul	de	leziuni	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	an
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Figura 23:	Victimele	leziunilor	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	sexul	și	vârsta	victimei
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2.2.5 Decese accidentale

În perioada 2012-2016, au fost înregistrate 31 de decese accidentale37 cauzate cu arme de foc. 
Numărul deceselor accidentale a scăzut în perioada 2012-2016 până la 4, după care a crescut până 
la 7 în 2016.

Majoritatea victimelor (27) armelor de foc au fost bărbați (87,1%). În același timp, au fost înregistrate 
4 femei ucise accidental pe parcursul perioadei de studiu, înregistrând 12,9% din cazuri.

2.2.6 Violența în familie

Omuciderea comisă de un membru de familie 

În perioada de referință, 72 de persoane au fost ucise de către membri de familie, fie cu armă de 
foc sau alte mijloace, reprezentând 7% din toate omorurile din Republica Moldova. Violența în 
familie afectează atât femeile, cât și bărbații, iar femeile reprezintă puțin mai mult de jumătate din 
toate victimele omuciderilor comise de membrii de familie, 54,2%.

37 Decesul accidental este definit ca orice deces care a avut loc în rezultatul unui accident. Acesta se referă la un 
deces ce rezultă dintr-un eveniment care nu a fost anticipat de cei implicați. Nu este intenționat, așteptat sau 
prevăzut. Decesele accidentale cauzate cu arme de foc se referă la situațiile când una sau mai multe persoane sunt 
împușcate accidental și ucise. Moartea accidentală nu include omorul sau suicidul.

Figura 24:	Victime	ale	deceselor	accidentale	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	an
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În același timp, datele arată că violența în familie afectează în mod disproporțional femeile. 1 din 
7 femei care au fost ucise pe parcursul acestei perioade a fost victimă a omuciderii domestice, pe 
când omorul de către membrii familiei reprezintă mai puțin de 5% din bărbați victime ale omorului.

Omuciderile de către partenerul intim

Din toate omorurile comise de membrii familiei, aproape două-treimi au fost comise de către 
partenerul intim. Violența partenerului intim cu rezultat letal afectează în mod disproporțional 
femeile, înregistrând 63% din toate persoanele ucise de fostul sau actualul partener.
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Figura 25:	Persoanele	ucise	de	membrii	familiei,	după	sex
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Figura 26:		Cota	omuciderilor	comise	de	membrii	familiei	în	numărul	total	de	
omucideri,	după	sex
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Femeile sunt predominant supuse unui risc mai mare din partea partenerului intim. Pe parcursul 
perioadei de referință, 74,4% din femeile ucise în context domestic au fost ucise de fostul sau 
actualul partener, în comparație cu 51,5% de bărbați.
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Figura 27:	Persoanele	ucise	de	partenerul	intim,	după	sex
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Figura 28:	Cota	victimelor	ucise	de	partenerul	intim	în	numărul	total	de	oameni	
uciși	de	membrii	de	familie,	după	sex
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Tabelul 13: Numărul de persoane ucise în perioada 2012-2016

Femei Bărbați Total

Numărul	total	de	omoruri 258 764 1,022

Numărul	total	de	persoane	ucise	de	membrii	familiei	 39 33 72

Numărul	total	de	persoane	ucise	de	membrii	familiei	cu	
arme	de	foc 1 0 1

Numărul	total	de	persoane	ucise	de	partenerii	intimi	 29 17 46

Numărul	total	de	persoane	ucise	de	partenerii	intimi	cu	
arme	de	foc 1 0 1

Utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc în violența în familie

Pe parcursul perioadei de studiu, a fost raportată doar o singură victimă a omuciderii domestice 
cauzată de armă de foc, o femeie care a fost ucisă de partenerul ei intim. Acest număr extrem de 
mic de omucideri comise cu arme de foc în familie nu permite o analiză analitică a acestui fenomen 
și ar putea indica o îngrijorare legată de raportarea redusă sau înregistrarea incorectă. 

Reacția instituțională față de utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc în violența în familie

Din cei 754 de solicitanți de permis care au fost respinși în perioada 2012-2016, doar 38 sau 5% au 
fost respinse din motive de violență în familie. Toate cererile respinse au fost depuse de bărbați. 
De asemenea, numărul de permise revocate din cauza violenței în familie a fost similar, 37 din 275 
de permise revocare pentru crime (13,5%). Toate persoanele a căror permise au fost revocate erau 
bărbați.

Figura 29:		Cota	permiselor	respinse	și	revocate	din	cauza	violenței	în	familie
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Dacă examinăm cazurile de violență în familie și crimele împotriva libertății sexuale raportate,38 
este evident că aproape niciodată nu este raportată prezența armelor de foc. Din 8,072 de cazuri 
de violență în familie înregistrate în perioada 2012-2016, utilizarea necorespunzătoare a armelor 
de foc a fost raportată doar în 2 cazuri. De asemenea, utilizarea necorespunzătoare a armelor de 
foc a fost raportată doar o dată în cele 3,153 de cazuri de crime împotriva libertății sexuale.

2.2.7 Infractorii

Numărul infractorilor în crimele comise cu arme de foc a fluctuat în perioada 2012-2016, însă s-a 
majorat în general, fără o creștere semnificativă în 2016, urmat de o descreștere semnificativă 
înregistrată în 2014 și 2015.

38 Crimele împotriva libertății sexuale includ următoarele: violul, abuz sexual, hărțuirea sexuală, relații sexuale cu o 
persoană neputincioasă, relații sexuale cu un copil, relații sexuale prin abuzul de putere, propagarea prostituției și 
alte acte sexuale interzise.

Figura 30:	Numărul	de	crime	din	categoria	violența	în	familie,	după	an
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Figura 31:	Infractorii	care	au	comis	crime	cu	arme	de	foc,	după	an
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Bărbații reprezintă majoritatea absolută a infractorilor ce comit crime cu arme de foc, pe când 
femeile doar utilizează necorespunzător armele de foc.

În 17 din 18 categorii de infracțiuni, toți infractorii erau bărbați, pe când într-o singură categorie, 
leziuni corporale ușoare, bărbații au înregistrat 97,8% din infractori (44 din 45 de infractori).

Tabelul 14: Infractorii ce au comis crime cu arme de foc, după sex și tipul crimei, 2012-2016

CRIME Femei Bărbați 

Omor 0 20

Tentativă	de	omor 0 7

Omor	agravat 0 10

Leziuni	corporale	serioase 0 8

Leziuni	corporale	ușoare 1 44

Amenințare	prin	implicarea	periculoasă	în	încăierare	sau	ceartă	 0 42

Violența	în	familie		 0 1

Jaf 0 1

Furt	agravat 0 3

Tâlhărie	 0 36

Comercializarea	ilegală 0 0

Trafic	 0 0

Cauzarea	pericolului	general	 0 0

Conspirarea	crimelor	împotriva	ordinii	și	securități	publice	 0 2

Împiedicarea	unui	funcționar	să-și	îndeplinească	obligațiunile	de	serviciu 0 0

Atac	asupra	unui	funcționar	în	exercitarea	funcției	de	serviciu 0 0

Producerea	și	obținerea	armelor	și	instrumentelor	intenționate	pentru	comiterea	unei	crime	 0 0

Producerea,	posesia,	portul	și	vânzarea	ilegală	a	armelor	și	explozibilelor	 0 10
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Figura 32:	Infractorii	care	au	comis	crime	cu	arme	de	foc,	după	se
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Bărbații, de asemenea, domină printre criminalii ce comit omucideri cu arme de foc și reprezintă 
95,7% din criminalii ce comit omoruri, sau 22 din 23 infractori. Doar o femeie infractoare a fost 
înregistrată în 2012. Din numărul infractorilor de gen masculin, 12 aveau vârsta de 36-60 ani, iar 8 
aveau vârsta de 19 - 35. Aceste două grupuri de vârstă au înregistrat peste 91,3% din infractorii care 
au comis omucideri cu arme de foc.

Deși această tendință este adevărată pentru perioada sondajului, datele nu indică că același lucru 
este valid anual. Astfel, dacă în 2012 și 2013, bărbați tineri cu vârsta între 19-36 ani au reprezentat 
cea mai mare parte a infractorilor, în 2015 și 2016, clasificarea s-a inversat.

Figura 33:	Infractorii	care	au	comis	omucideri	cu	arme	de	foc,	după	vârstă
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Figura 34:	Efectul	diferențiat	după	gen	al	armelor	de	foc	asupra	femeilor	și	
bărbaților

Femei

1% 0.5%
4.2%

15.4%

99% 99.5% 95.8%
84.6%

Bărbați

20
12

-2
01

6

Deținători	de	arme	de	foc

Infractori	în	cazul	omuciderilor	comise	cu	arme	de	foc
Infractori	în	cazul	crimelor	comise	cu	arme	de	foc

Victim	ale	omuciderilor	comise	cu	arme	de	foc



51
SONDAJUL SALW: CONSTATĂRI CHEIE ȘI TENDINŢE

Figura de sus arată cum efectul armelor de foc asupra femeilor și bărbaților este diferențiat după 
sex. Bărbații reprezintă 99% din proprietarii armelor de foc, comit 99,5% de crime cu arme de 
foc și 99,6% de omucideri cu arme de foc. De asemenea, ei reprezintă majoritatea victimelor 
omuciderilor comise cu arme de foc (84,6%), dar sunt în mod proporțional mai mult infractori, 
decât victime ale utilizării necorespunzătoare a armelor de foc. Femeile, pe de altă parte, dețin 
în proprietate doar un număr mic de arme de foc (1%) și reprezintă 0,5% din infractorii ce 
comit crime cu arme de foc și 4,2% de infractori ce comit omucideri, dar reprezintă în mod 
disproporționat victimele (15,4%).

2.2.8 Suicide

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova nu colectează și nu înregistrează datele cu 
privire la suicide, inclusiv suicidele comise cu arme de foc.

2.2.9 Caracteristicile incidentelor

Datele disponibile limitate au indicat că puștile și mașinăria ușoară sunt cele mai des utilizate arme 
de foc în incidentele cu rezultat fatal și înregistrează aproape 2 din 3 decese în perioada 2012-2016. 
Revolverele și pistoalele cu auto-încărcare și mitraliere vin pe locul doi și înregistrează aproximativ 
18,2% și respectiv, 12,1% din decese.39 

Omuciderile sunt cel mai des comise cu arme de foc în case, apartamente și curți, după care în 
păduri, pășuni și zone nepopulate. Mai puțin de 1 din 3 indivizi a fost omorât în spațiul său privat, 
iar mai mult de 1 din 5 indivizi a fost ucis în păduri, pășuni sau zone nepopulate. Următoarele cele 
mai frecvente spații sunt cafenelele, restaurantele, cluburile și hoteluri, iar clădirile publice, oficiile 
și băncile cu cel puțin 6,1% omucideri fiecare.

39 În perioada 2012-2016, au fost înregistrate 33 de decese pentru care tipul de arme de foc era cunoscut.

Figura 35:	Cota	deceselor,	după	tipul	de	arme	de	foc	și	an
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Femeile sunt în mod predominant supuse riscului în spațiul lor privat (acasă, apartament, curte), 
urmat de străzi, trotuare și parcări. Deși un număr egal de bărbați au fost victime ale omorurilor 
cauzate cu armele de foc, atât acasă, apartamente, curți, cât și în păduri, câmpii și zone nepopulate.

Pe parcursul perioadei de referință, luna iunie are cea mai mare incidență de omoruri cauzate cu 
arme de foc, urmată de martie și mai. În total perioada martie-iunie are cea mai mare incidență 
a omuciderilor cauzate cu arme de foc. Aceasta este în particular adevărat pentru bărbați, însă în 
ceea ce privește femeile, nu a fost documentată nici o tendință clară din cauza numărului mic de 
cazuri raportate. În ceea ce privește leziunile, cel mai mare număr a fost raportat în ianuarie, urmat 
de aprilie, martie și septembrie.

Figura 36:	Frecvența	omuciderilor	comise	cu	arme	de	foc	în	dependență	de	locație
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Figura 37:	Cota	victimelor	omuciderilor	cauzate	cu	arme	de	foc,	după	sex	și	locație
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Figura 38:	Omuciderile	comise	cu	arme	de	foc,	după	lună
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Figura 39:	Omucideri	comise	cu	arme	de	foc,	după	lună	și	genul	victimei
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2.3 Studiul privind perceperea

Studiul privind perceperea a fost efectuat online și a constat din mai multe întrebări cu privire 
la expunerea la folosirea, deținerea armelor de foc și siguranța comunității. Mai jos se oferă un 
rezumat al constatărilor cheie din studiul privind perceperea SALW în Moldova. 

2.3.1 Clasificarea geografică 

În total 9,785 de respondenți au accesat sondajul online privind percepțiile în Moldova, iar 1,367 l-au 
completat în întregime. Majoritatea (21%) respondenților aveau vârsta de 25 – 34 ani.  Distribuirea 
bărbați/femei a fost aproape egală (48% și 52%). 42% din toți respondenții aveau un loc de muncă 
permanent, 15% erau studenți, iar 13% erau în căutarea unui loc de muncă. Aproximativ 36% din 
respondenți erau din capitală, 31% din orașe, 26% din sate și 7% din suburbii. În ceea ce privește 
statutul socio-economic, 33% din respondenți au raportat un venit lunar al gospodăriei de „nici un 
venit”, 29% au declarat că ei câștigă mai puțin de 200 Euro/lună, iar 25% au declarată că câștigă 
200-500 Euro/lună. Majoritatea respondenților (40%) aveau studii de licență și 13% au absolvit 
școala secundară. 

2.3.2 Experiența de folosire a armei 

68% din respondenți au raportat că nu au avut nici o experiență de folosire a armei, pe când 25% 
au avut o experiență personală de folosire a unei arme într-o măsură oarecare.
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Bărbații (34%) au avut o experiență mai mare ca femeile (19%) de folosire a armei, de exemplu, 
o armă a fost direcționată spre ei sau ambele. Diferențele au fost în particular semnificative în 
termeni de folosire a armei: 16% de bărbați au folosit o armă în comparație cu 7% de femei.

Figura 40:		Experiență	de	folosire	a	armei	
Ați avut vreo experiență legată de utilizarea unei arme de foc?
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Figura 41:	Experiența	de	utilizare	a	armei	după	sex
Ați avut vreo experiență legată de utilizarea unei arme de foc?
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Cea mai frecventă experiență a respondenților de utilizare a unei arme a fost la tirurile de tragere/
vânătoare (15%), fiind urmată de un „conflict armat” (12%) și trageri de sărbătorire, „asalt” sau 
„motive profesionale” (câte 7%).  67% din respondenți au avut o experiență frecventă de utilizare 
a armei într-o manieră violentă sau nesigură.

31% din respondenți nu au oferit informații despre perioada când a avut loc actul violent. În afară 
de aceasta, violența cauzată de arma de foc a fost raportată în mod egal de către respondenți ca 
având loc de la un an până la 15 ani în urmă.

Figura 42:	Situații	asociate	cu	experiența	de	utilizare	a	armei
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Respondenții au identificat cel mai frecvent poliția/armata (17%) și partenerii/foștii parteneri (16%) 
ca persoane care au comis cel mai recent un act de violență cu o armă de foc. Majoritatea bărbaților 
și femeilor au menționat angajații poliției și militarii drept infractori în cele mai recente acte de 
violență cu o armă de foc. Femeile au menționat mai des persoanele apropiate lor – partenerii, 
familia, prietenii. Bărbații au declarat mai des poliția sau militarii, hoții sau vecinii. 33% din acte de 
violență cauzate de poliție/militari au fost raportate ca având loc mai mult de 15 ani în urmă, pe 
când 23% din actele violente comise de un partener sau un fost partener au avut loc în anul trecut.

Figura 43:	Perioada	de	timp	când	a	avut	loc	actul	de	violență	armată
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Figura 44:	Infractori	în	actele	recente	de	violență	comise	cu	arme	de	foc
Cine a fost implicat cel mai recent într-un act de violență cu armă de foc?
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„Vânătoarea și sportul” au fost raportate atât de femei (12%), cât și de bărbați (16%) drept situația 
primară când o armă a fost folosită într-un „conflict armat” (ambele 12%). Bărbații au declarat 
mai des ca femeile că cele mai frecvente incidente de violență cauzată cu o armă de foc a fost fie 
„vânătoarea sau sportul” sau „parte a serviciului”, pe când femeile au menționat „violența sexuală” 
mai des ca bărbații. 

Majoritatea respondenților nu au avut nici o experiență de utilizare a armelor de foc în toate 
grupurile de vârstă, însă expunerea la violență a crescut cu vârsta respondentului. 22% din 
respondenții cu vârsta de 65 de ani și mai mult au fost sub amenințarea unei arme, în comparație 
cu o medie de 9% pentru alte grupuri de vârstă. 

Din respondenții care au avut experiență de utilizare a armei, 28% din respondenții care aveau 16-
24 ani și 65 de ani și mai mult au declarat că violența cu arma a avut loc pe parcursul anului trecut, 
în comparație cu media de doar 13% în alte grupuri de vârstă. De altfel, respondenții mai în vârstă 
au spus că cele mai recente acte de violență cu arme de foc au avut loc mai mulți ani în urmă.

2.3.3 Deținerea armelor de foc

70% din respondenții din Moldova au declarat că nu dețin o armă. Femeile mai mult ca probabil 
nu dețin o armă în comparație cu bărbații (78% și respectiv, 62%). Din acești respondenți, 51% au 
declarat că nu au nevoie de o armă (fără careva diferențe între femei și bărbați), iar 24% de femei și 
20% de bărbați au declarat că ei nu dețin o armă deoarece este periculos. Respondenții care au mai 
declarat că ei nu ar deține o armă erau majoritatea femei din grupul de vârstă 25-44 ani (82%), pe 
când bărbații cu vârsta între 16 și 24 de ani au declarat că cel mai probabil vor deține o armă (44%). 

Ceva mai mulți respondenți au declarat că prezența unei arme în casă îi face să se simtă mai puțin 
în siguranță (52%) decât mai în siguranță (48%). Deși bărbații se simt mai în siguranță cu o armă în 
casă decât fără, majoritatea femeilor (54%) au raportat că s-ar simți mai puțin în siguranță în aceste 
circumstanțe. Respondenții care se simt mai în siguranță cu o armă în casă erau bărbații cu vârsta 

58%

Mai în siguranță  

46%
42%

54%

BărbațiFemei	

Figura 45:	Percepția	legată	de	armele	deținute	la	domiciliu
Dacă ați avea o armă de foc acasă, cum v-ar face să vă simțiți? 

Mai puțin în siguranță
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de 16-24 ani (63%) și bărbații cu vârsta de 55-64 (65%), deși respondenții care s-au simțit mai puțin 
în siguranță cu o armă în casă erau femeile cu vârsta de 25-34 ani (60%). 

Respondenții care locuiesc în suburbii și capitală (36% și respectiv, 33%) au fost mai tentanți să 
declare că ar deține o armă în comparație cu cei care locuiesc în orașe și sate (28% și respectiv, 
25%). Respondenții (35%) cu un venit lunar mai mare (mai mult de 500 Euro și 200 – 500 Euro) au 
raportat că ar deține o armă, în comparație cu 27% din cei cu un venit lunar mai mic de 300 Euro 
sau cei fără un venit.  

Respondenții cu studii primare au raportat mai des (38%) decât alții (de la 26% la 31%) că ar deține 
o armă.

Factorii ce duc la cererea pentru arme de foc

30% din respondenți au raportat că ar deține o armă. Următorii factori au fost identificați ca fiind 
direct corelați cu cererea pentru arme de foc:

•	 Apărare/siguranță: un factor cheie pentru deținerea unei arme de foc a fost dorința de 
a îmbunătăți siguranța personală, cu 43% de respondenți care au declarat că ar deține o 
armă din motive de „apărare/siguranță”. Deoarece nivelul perceput de siguranță în cartiere 
s-a redus, a crescut probabilitatea ca un respondent să dețină personal o armă. 55% din 
respondenți din Moldova, care au locuit în cartiere „foarte periculoase” ar deține o armă, 
în comparație cu 24% din cei care percep cartierul ca fiind foarte sigur. Disponibilitatea de a 
procura  arme de foc creștea pe măsură ce respondentul crede că ar îmbunătăți siguranța. 
46% din  respondenții care au declarat că s-ar simți mai în siguranță în casă cu o armă, ar 
deține una în proprietate și 54% nu ar deține. Dintre cei care s-au simțit mai puțin în siguranță 
cu o armă în casă, 87% nu ar deține o armă.

Figura 46:	Deținerea	în	proprietate	a	armei	vs.	percepțiile	privind	siguranța	
cartierului	
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•	 Experiența anterioară de folosire a armei: dacă respondenții au avut careva experiență 
anterioară legată de armele de foc, aceasta imediat a sporit probabilitatea că ei ar deține o 
armă proprie. 62% din respondenți care au fost sub amenințarea unei arme ar deține o armă 
și numai 20% din respondenți ar deține o armă în comparație cu cei care nu au avut nici o 
experiență cu arma. Disponibilitatea de a procura o armă se mai corelează și cu perioada 
când a avut loc violența ce a implicat o armă. 73% din respondenți, care au trecut printr-o 
experiență de utilizare a armei în ultimul an ar deține o armă în comparație cu 46% dintre cei 
care au avut o experiență de violență armată cu 6-15 ani în urmă.

•	 Vânătoare: vânătoarea a fost un alt factor cheie pentru deținerea unei arme de către 18% 
din respondenți, care au raportat vânătoarea/sportul în calitate de motiv pentru a deține în 
proprietate o armă.

55% 55%
45% 45%

Figura 47:	Deținerea	în	proprietate	a	armei	vs.	experiența	de	utilizare	a	armei	
Ați dori să dețineți o armă de foc? Ați avut vreo experiență legată de utilizarea unei arme de foc?
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Figure 48:	Deținerea	în	proprietate	a	armei	după	sex	și	vârstă	
Respondenții care ar deține o armă după sex și vârstă
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•	 Genul și vârsta: Bărbații mai mult decât femeile vor raporta că ar deține o armă (38% și respectiv, 
22%). Respondenții dominanți care nu ar deține o armă au fost femeile cu vârsta de 25-44 ani (82%), 
pe când respondenții dominanți care ar deține o armă au fost bărbații cu vârsta de 16-24 ani. 

2.3.4 Siguranța comunității

83% din respondenții din Moldova au declarat că sunt la curent cu sancțiunile pentru deținerea ilegală 
a armelor, deși cei care sunt la curent cel puțin cu acestea locuiau în suburbii, aveau un nivel redus de 
studii și au raportat un venit mai mare de 500 Euro sau chiar nici un venit. Diferența de cunoaștere 
dintre femei și bărbați a fost foarte mică; ambele grupuri erau bine informate despre penalități.

Doar 7% din respondenți cred că „mai multe persoane dețin arme pentru a se apăra” ar fi mai efectiv 
decât a construi comunități sigure urmate de „o prezență mai mare a poliției și a autorităților”, 
“educație privind riscul armamentului” și “reglementări mai stricte privind controlul”.

Majoritatea respondenților bărbați cred că prezența sporită a poliției/autorităților ar fi mai efectivă 
la păstrarea comunităților mai sigure de violența cu implicarea armelor, pe când majoritatea 
femeilor cred că un control mai strict al armelor ar fi cea mai efectivă metodă de a face comunitatea 
mai sigură. Bărbații mai mult ca femeile se referă la problema prezenței armelor, fie prin oferirea 
sau deținerea în proprietate a mai multor arme. Femeile cred mai mult ca bărbații în sensibilizare, 
educație și reglementare.

Respondenții cu vârsta de 45-54 ani au declarat mai puțin ca cei din alte grupuri de vârstă că 
„oamenii care renunță la arme” ar fi cel mai efectiv mijloc de a proteja comunitățile, dar mai mult 
ca alte grupuri de vârstă au selectat fie „regulamente mai stricte privind controlul armelor” sau 
„mai multe persoane dețin arme pentru a se apăra”. 

Figura 49: Percepțiile despre siguranța comunității
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Toate grupurile de vârstă dau vina pe media socială, spoturile video și știrile despre incidentele 
cauzate cu arme de foc pentru promovarea utilizării armelor. Femeile învinuiesc mai mult știrile în 
legătură cu incidentele cauzate cu armele de foc (44%) și spoturile video (41%), pe când bărbații 
învinuiesc mai mult media socială (40%), urmată de știri despre incidentele cu privire la armele de 
foc (38%).

Figura 50:	Factorii	care	promovează	folosirea	armelor	
Care din următoarele promovează cel mai mult folosirea armelor de foc? Vă rugăm selectați cele mai importante 
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3. RECOMANDĂRI PENTRU FACTORII DE DECIZIE 
POLITICĂ ȘI PRACTICIENI

Utilizarea necorespunzătoare, proliferarea și traficul armelor de foc rămân probleme importante 
pentru Republica Moldova, în special din cauza legăturii cu alte crime organizate și preocupări 
legate de stabilitatea și reconcilierea pe viitor. Deși au fost întreprinși pași importanți pentru a 
încerca abordarea proliferării, a utilizării necorespunzătoare și traficului SALW în țară, au fost 
elaborate următoarele recomandări pentru a stimula și promova acțiuni mai concrete de către 
factorii de decizie politică și practicieni. 

Colectarea datelor, analiza și transparența

Pentru a asigura că cadrul legislativ și de politici privind controlul SALW în Republica Moldova ține 
cont de datele și analizele detaliate, este necesar de a întreprinde un set de activități comprehensive 
pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea datelor privind distribuția și impactul SALW. Se 
recomandă următoarele: 

−	 Declasificarea datelor cu privire la deținerea SALW de către instituțiile de stat pentru a facilita 
analiza și a elabora politici și programe de control a SALW pe bază de dovezi. A se urma 
exemplul autorităților naționale din alte state din regiune, care au demonstrat o transparență 
considerabilă în această privință.

−	 Consolidarea eforturilor întreprinse prin intermediul acestui studiu și continuarea asigurării 
colectării și analizei regulate a datelor cu privire la armele de calibru mic și a tendințelor de 
securitate în Republica Moldova, precum și reflectarea acestora în noua Strategie de Control 
a SALW. În baza expertizei tehnice disponibile a continua consolidarea capacității de colectare 
sistematică a datelor despre SALW și de a facilita schimbul de experiență și bune practici în 
regiune.

−	 Desfășurarea unei cercetări detaliate a traficului de SALW în țară pentru a obține date corecte 
despre dinamica traficului, actori și tendințe și pentru a aplica politicile și programele bazate 
pe dovezi care vor stopa traficul ilicit al SALW, în particular la frontieră. Cooperarea strânsă cu 
EUBAM și autoritățile ucrainene.

−	 Conducerea unei revizuiri extensive a datelor administrative curente înregistrate și practicile 
de păstrare a datelor pentru a identifica lacunele în disponibilitatea datelor cu privire la 
armele de foc.

−	 Elaborarea metodologiei de colectare a datelor și de adoptare a procedurilor standard de 
operare, inclusiv a formularelor pentru păstrarea datelor și înregistrarea fiecărui incident comis 
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cu arme de foc, precum și oferirea instruirii profesioniștilor responsabili pentru păstrarea și 
înregistrarea datelor. Metodologia de colectare a datelor și procedurile standard de operare 
relevante se vor baza pe bunele practici, care sunt aliniate la Standardele Internaționale 
privind Controlul Armelor Mici/MOSAIC și Standardele și Directivele Regionale de Micro-
Dezarmare ca să genereze date coerente și comparabile.

−	 Asigurarea că datele despre mijloace, fie arme de foc sau altele, folosite la comiterea crimelor 
sunt colectate cu regularitate și oferite pentru fiecare crimă.

−	 Asigurarea că datele colectate captează pe deplin tipul de armă de foc și tipul de deținere a 
armei de foc (legal/ilegal) folosit în incidentele comise cu arme de foc, precum și amplasarea 
și timpul incidentului.

−	 Asigurarea faptului că datele cu privire la mijloace, fie armă de foc sau altele, sunt oferite 
pentru datele cu privire la decesele accidentale sau suicid. Aceste date vor capta și tipul de 
arme de foc și tipul de deținere a armelor de foc (legal/ilegal). 

−	 Producerea analizei riscurilor armelor de foc bazată pe datele colectate și tendințele 
documentate în acest raport și elaborarea, în proces consultativ, a recomandărilor practice 
atât pentru factorii decidenți, cât și pentru politicieni, precum și echipele de reacție rapidă 
pentru a îmbunătăți răspunsul operațional la riscurile identificate și îmbunătățirea eforturilor 
de prevenire.

−	 Integrarea deplină a activităților de mai sus în planul de acțiuni pentru implementarea 
strategiei de control a SALW și pentru a asigura procesul bugetar pentru implementarea 
activităților sus-menționate.

−	 Amenințarea prin implicarea periculoasă în încăierări și certuri: identificarea factorilor ce 
duc la utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc pentru a comite huliganism agravat 
și alte amenințări cu implicarea periculoasă în încăierări și certuri, precum și motive pentru 
majorarea semnificativă a acestor cazuri înregistrate în 2015 și 2016.

−	 Omucideri și decese accidentale:

•	 Crearea procedurilor standard de operare pentru a revizui cu regularitate fiecare 
omucidere și deces accidental bazat pe metodologiile de revizuire a fatalităților pentru 
a identifica factorii ce duc la utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc în astfel de 
incidente.

•	 Identificarea motivelor din spatele creșterii constante a cazurilor de omucideri cu arme 
de foc în perioada 2014-2016.

•	 Urmărirea tendințelor aferente numărului de femei victime a omuciderilor comise cu 
arme de foc pentru a determina dacă creșterea din 2016 este păstrată și-n următorii ani.

−	 Violența în familie și violența comisă de partenerul intim:

•	 Estimarea faptului dacă cifrele oferite despre omuciderile comise de membrii familiei și 
partenerii intimi cu arme de foc, precum și raportarea cazurilor de crime comise cu arme 
de foc de tipul violenței în familie și împotriva libertății sexuale reflectă în mod corect 
realitatea sau dacă există vreun caz de neraportare sau înregistrare greșită a datelor.
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•	 Elaborarea procedurilor standard de operare pentru a desfășura revizuirea fatalităților 
cauzate de violența în familie și a violenței comise de partenerul intim cu arme de foc 
pentru a identifica lacunele potențiale în reacția instituțională ce duce la un rezultat letal. 
În acest sens, asigurarea că datele cu privire la numărul de permise revocate din motive 
de violență în familie sunt colectate și înregistrate corect.

−	 Identificarea factorilor pentru prevalența puștilor de asalt și mașinăriei ușoare la comiterea 
omuciderilor.

Sporirea nivelului de sensibilizare
−	 Dat fiind faptul că armele de foc cu destinație civilă sunt deținute în mare parte de către 

bărbați tineri și de vârsta medie, numărul titularilor dreptului de deținere a armelor de foc, 
numărul armelor de foc vândute și deținerea armelor de foc înregistrate a crescut. Se vor 
elabora campanii de sensibilizare despre SALW și programe de schimbare a comportamentului 
care țintesc în mod specific acest segment al populației, suplimentar la populația generală și 
se va continua încurajarea predării voluntare a armelor de foc ilicite. Promovarea dialogului 
în societate cu privire la folosirea armelor de foc și utilizarea necorespunzătoare în rândul 
bărbaților, conceptele privind masculinitatea și normele culturale, precum și legătura cu 
violența în familie.

−	 Ținând cont de expunerea disproporțională a bărbaților tineri la comportamentul de risc, 
elaborarea și pilotarea unor programe de prevenire contextuale și specifice care se referă în 
mod special la bărbați tineri.

−	 Din cauza popularității în creștere a cluburilor private de tragere și a asociațiilor de tragere 
în Republica Moldova, se va pune accentul pe angajații, membrii și vizitatorii acestora 
prin intermediul campaniilor focusate pe riscurile asociate utilizării necorespunzătoare și 
proliferării SALW, precum și oferirea instruirii privind controlul furiei și rezolvării conflictului. 
Monitorizarea aplicării regulamentelor cu privire la depozitarea sigură a SALW și munițiilor 
deținute de către aceste entități private, precum și magazinele de comercializare a armelor.

Legislația 
−	 Efectuarea unei analize a legislației țării privind exportul armelor pentru a evalua conformarea 

cu Poziția Comună a UE privind exportul de arme. Implementarea recomandărilor acestei 
analize.

Aplicarea
−	 Îmbunătățirea capacității autorităților de aplicare a legii de a trimite solicitări efective și 

sistematice atât la nivel local, cât și internațional pentru a preda voluntar, sechestra, confisca 
și legaliza armele de foc. Efectuarea unei analize pentru a determina, dacă este nevoie de 
instruire, resurse și/sau echipament adițional și implementarea recomandărilor acestei 
analize.
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−	 Dat fiind numărul mic raportat de arme de foc traficate în perioada 2012 - 2016, numărul mic 
de condamnări pentru trafic și armele de foc confiscate și sechestrate, consolidarea capacității 
ofițerilor de aplicare a legii, în particular a autorităților de la frontieră pentru a detecta, 
confisca și sechestra SALW ilicite și a urma procedurile necesare să asigure condamnarea de 
succes. 

−	 Dat fiind faptul că numărul de companii private de securitate crește, iar numărul armelor 
de foc deținute în perioada 2012 – 2016 la fel a crescut, se va efectua o evaluare pentru a 
determina dacă există un control suficient asupra procedurilor și a operațiunilor.

−	 Un număr tot mai mare de titulari ai dreptului de deținere a armelor de foc și a proprietarilor 
de arme de foc înregistrate au menționat auto-apărarea drept motiv pentru deținerea armelor 
de foc, care reflectă un sens mai mare al insecurității. Aceasta ar reflecta numărul în creștere 
al crimelor, precum și scăderea confidenței în prestatorii serviciilor de securitate pentru a 
asigura siguranța comunității. Elaborarea și implementarea programelor care se focusează pe 
consolidarea încrederii, dialogului și colaborării între comunități și prestatorii de securitate, 
în particular Poliția. Aceste inițiative trebuie să asigure incluziunea atât a femeilor, cât și a 
bărbaților, precum și să țintească în special tinerii.

−	 Deoarece instituțiile de stat și private nu au raportat arme pierdute sau furate în perioada 
de cinci ani, se va efectua o cercetare pentru a determina dacă acesta este cazul și pentru a 
implementa recomandările.

−	 Revizuirea instrumentelor curente de analiză a riscului și instruirea ofițerilor din prima linie să 
asigure că răspund corect la riscurile specifice ce țin de prezența armelor de foc în contextul 
violenței în familie și a partenerului intim. 

−	 Revizuirea procesului de aplicare pentru obținerea permisului de  armă de foc și oferirea 
instruirii funcționarilor competenți pentru a asigura că ei verifică securitatea și istoria în 
conformitate cu specificul și natura violenței în familie și a partenerului intim din perspectiva 
de gen. 
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4. LACUNE ÎN DATELE SONDAJULUI

Acest studiu a avut scopul să prezinte un tablou comprehensiv al distribuției și impactului 
armelor de foc asupra cetățenilor din Republica Moldova, în baza datelor oferite de autoritățile 
moldovenești. În pofida eforturilor semnificative ale autorităților de a oferi informații corecte, unele 
date lipsesc sau sunt inconsistente, astfel, limitând amploarea analizei. Lipsa și accesul împiedicat 
la datele cu privire la distribuția și utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc au prezentat 
provocări majore pentru înțelegerea amenințărilor specifice pe care le impun proliferarea SALW 
societății, comunităților și indivizilor, atât femeilor, cât și bărbaților. În consecință aceasta împiedică 
dezvoltarea politicilor bazate pe dovezi, activitatea polițienească bazată pe informații operative și 
soluțiile efective de politici.

În câteva domenii datele nu au fost disponibile sau au fost clasificate de autorități. Aceasta include 
numărul estimat de arme de foc (dacă există) deținute ilicit de persoanele civile, armele de foc 
deținute de instituțiile de stat cheie, în particular Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării 
și Poliția. Datele cu privire la valoarea importului și exportului de arme de foc, numărul de autorizații 
de import și export eliberate și numărul de arme de foc care au fost supuse brokerajului, exportate, 
tranzitate și vândute peste hotare, la fel nu au fost disponibile.
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ANEXA A:  
STRUCTURA CHESTIONARULUI PRIVIND  
DISTRIBUIREA ARMELOR DE CALIBRU MIC ȘI  
A ARMAMENTULUI UȘOR 

În continuare este o listă de întrebări care au format Chestionarul privind distribuirea SALW transmis 
autorităților SALW din Moldova.

1. PERSOANE FIZICE
1.1  Numărul de titulari de permise de arme de foc de fiecare Categorie din numărul de licențe 

disponibile, dezagregat după sexul titularului de licență 
1.2  Numărul total de titulari de permise de arme de foc (persoane fizice) (cumulativ până la 31 

decembrie 2016), dezagregat după sexul și vârsta titularului de licență
1.3  Numărul de arme de foc înregistrate de către persoanele fizice la fiecare Categorie de licențe/

permise/autorizații disponibile 
1.4  Numărul de titulari de permise de arme de foc grupați după motivul de procurare a armelor 

persoane fizice), dezagregat după sexul titularului de licență
1.5 Numărul armelor de foc grupate după motivul de deținere de către persoanele fizice)
1.6  Numărul armelor de foc moștenite, grupate după motivul de deținere de către persoanele fizice) 

– OPȚIONAL
1.7  Numărul armelor de foc moștenite, grupate după motivul de deținere de către persoanele fizice) 

– OPȚIONAL
1.8  Numărul de cereri respinse dezagregate după sex 
1.9  Numărul de persoane a căror licențe/permise/autorizații au fost revocate, pentru fiecare an și din 

ce motive, dezagregate după sex 
1.10  Numărul armelor de foc per persoană (doar categoriile B și C) dezagregate după sexul 

proprietarului armei de foc 
1.11  Numărul estimat de arme de foc (dacă există) deținute ilegal de persoanele fizice

2. AGENȚII DE STAT
2.1 Ministerul Afacerilor Interne

2.1.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.1.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex
2.1.3 Numărul armelor de foc deținute de MAI în folosire activă  
2.1.4. Numărul armelor de foc deținute de MAI în rezervă 
2.1.5 Numărul de arme de foc în surplus
2.1.6 Numărul de muniții pentru arme de foc în surplus 
2.1.7 Numărul de arme de foc în surplus distruse
2.1.8 Numărul de muniții pentru armele de foc în surplus distruse 
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2.2 Poliția
2.2.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.2.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex
2.2.3 Numărul armelor de foc deținute de Poliție în folosire activă  
2.2.4. Numărul armelor de foc deținute de Poliție în rezervă 
2.2.5 Numărul de arme de foc în surplus
2.2.6 Numărul de muniții pentru arme de foc în surplus 
2.2.7 Numărul de arme de foc în surplus distruse
2.2.8 Numărul de muniții pentru armele de foc în surplus distruse 

2.3 Ministerul Apărării
2.3.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.3.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex
2.3.3 Numărul de SALW deținute de MA în folosire activă  
2.3.4. Numărul de SALW deținute de MA în rezervă 
2.3.5 Numărul de SALW în surplus
2.3.6 Numărul de muniții pentru SALW în surplus 
2.3.7 Numărul de muniții pentru SALW în surplus distruse
2.3.8 Numărul de muniții pentru SALW în surplus distruse

2.4 Pădurarii 
2.4.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.4.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex

2.5 Serviciul Vamal
2.5.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.5.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sexx

2.6 Ministerul Justiției
2.6.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.6.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex

2.7 Penitenciarele
2.7.1 Numărul total al angajaților dezagregat după sex
2.7.2 Numărul angajaților autorizați să poarte arme de foc dezagregat după sex

3. COMPANIILE PRIVATE DE SECURITATE
3.1  Numărul companiilor private de securitate active 
3.2  Numărul de angajați în cadrul companiilor private de securitate autorizați să poarte arme de foc 

pe parcursul activității lor dezagregat după sex
3.3  Numărul armelor de foc deținute de companiile private de securitate
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4. CLUBURI PRIVATE DE TRAGERE
4.1  Numărul de CPT
4.2  Numărul armelor de foc deținute de CPT
4.3  Numărul de angajați ai CPT autorizați să poarte arme de foc, dezagregat după sex
4.4  Numărul de membri ai CPT, dezagregate după sex
4.5  Numărul de vizitatori la cluburile de tragere, dezagregat după vârstă și sex

5. ASOCIAȚIILE DE TRAGERE
5.1  Numărul de asociații  
5.2  Numărul armelor de foc deținute de asociațiile de tragere  
5.3  Numărul de angajați ai asociațiilor de tragere autorizate să poarte arme de foc, dezagregat după sex
5.4  Numărul de membri ai asociațiilor de tragere, dezagregat după sex

6. TIRURI
6.1  Numărul de tiruri 
6.2  Numărul armelor de foc deținute de tiruri 
6.3  Numărul angajaților la tiruri autorizați să poarte arme de foc, după sex
6.4  Numărul de membri ai tirurilor, după sex 
6.5  Numărul de vizitatori la tirurile de tragere, după vârstă și sex

7. MAGAZINE DE COMERCIALIZARE
7.1  Numărul de magazine de comercializare 
7.2  Numărul armelor de foc în posesia magazinelor de comercializare 
7.3  Numărul munițiilor pentru armele de foc în posesia magazinelor de comercializare
7.4  Numărul armelor de foc vândute de magazine persoanelor fizice după Categorie
7.5  Numărul armelor de foc vândute de magazine persoanelor juridice după Categorie
7.6  Cifra de afaceri anuală

8. PRODUCEREA
8.1 Producerea legală 

8.1.1 Numărul de producători autorizați de arme de foc 
8.1.2 Numărul de muniții pentru armele de foc (cartușe) produse
8.1.3 Valoarea cifrei de afaceri anuale pentru toți producătorii în Categoria ML1
8.1.4 Numărul total de persoane angajate de toți producătorii autorizați de arme de foc 

8.2 Producerea ilegală a armelor de foc 
8.2.1 Numărul de cazuri raportate de producere ilegală de arme de foc 
8.2.2 Numărul armelor de foc produse ilegal și confiscate 
8.2.3 Numărul de ateliere de producere ilegală de arme de foc descoperite  
8.2.4 Numărul de ateliere de conversie ilegală de arme de foc descoperite
8.2.5 Amplasarea atelierelor de producere ilegală de arme de foc
8.2.6 Amplasarea atelierelor de conversie ilegală de arme de foc
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9. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE
9.1  Numărul de brokeri de arme de foc înregistrate 
9.2  Numărul de licențe de brokeraj pentru comercializarea armelor de foc aprobate
9.3  Numărul de autorizații de import acordate 
9.4  Numărul de autorizații de import eliberate 
9.5  Valoarea importurilor  (piața cu destinație civilă)
9.6  Numărul autorizațiilor de export acordate 
9.7  Numărul autorizațiilor de export eliberate
9.8  Valoarea exporturilor  
9.9  Numărul importurilor temporare
9.10  Numărul exporturilor temporare 
9.11  Destinațiile principale pentru export 
9.12  Companiile exportatoare principale (top 3 printre producători, în conformitate cu cifra de afaceri 

anuală) 
9.13  Cantitatea și tipurile armelor de foc și munițiilor supuse brokerajului, ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.14  Cantitatea și tipurile armelor de foc și munițiilor importate ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.15  Cantitatea și tipurile armelor de foc și munițiilor exportate ML1, ML2, ML3, 2012 -2016
9.16  Cantitatea și tipurile armelor de foc și munițiilor tranzitate ML1, ML2, ML3, 2012 -2016    
9.17  Cantitatea și tipurile armelor de foc și munițiilor transbordate ML1, ML2, ML3, 2012 -2016

10. ARME DE FOC PIERDUTE ȘI FURATE
10.1  Pierdute de instituțiile de stat 
10.2 Furate de la instituțiile de stat 
10.3 Pierdute de către persoanele juridice 
10.4 Furate de la persoanele juridice 
10.5 Pierdute de către persoanele fizice 
10.6 Furate de la persoanele fizice

11. DEȚINEREA ILEGALĂ DE ARME DE FOC ȘI CONFISCAREA
11.1  Numărul de cazuri de deținere ilegală a armelor de foc 
11.2 Numărul de arme de foc confiscate
11.3 Numărul de arme de foc confiscate temporar 

12. TRAFICUL 
12.1  Numărul de cazuri de arme de foc traficate înregistrate
12.2  Numărul armelor de foc traficate 
12.3  Numărul de muniții pentru arme de foc traficate 
12.4  Numărul de puncte de trecere a frontierei 
12.5  Numărul de puncte de trecere a frontierei unde au fost raportate cazuri de trafic de arme de foc 
12.6  Numărul armelor de foc traficate la punctele de trecere a frontierei  
12.7  Numărul de puncte verzi de trecere a frontierei 
12.8  Numărul de puncte verzi de trecere a frontierei unde au fost raportate cazuri de trafic de arme de foc
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12.9  Numărul armelor de foc traficate la frontierele verzi 
12.10 Numărul de puncte albastre de trecere a frontierei
12.11 Numărul de puncte albastre de trecere a frontierei unde au fost raportate cazuri de trafic de 

arme de foc
12.12 Numărul armelor de foc traficate la frontiera albastră  
12.13 Numărul de aeroporturi 
12.14 Numărul de incidente de trafic la aeroporturi 
12.15 Numărul armelor de foc traficate prin aeroporturi 
12.16 Numărul de persoane indicate pentru traficul de arme de foc 
12.17 Numărul armelor de foc traficate după tip

13. ARMELE DE FOC SECHESTRATE ȘI TRASATE
13.1  Numărul total de arme de foc sechestrate
13.2  Numărul de arme de foc sechestrate trasate pe plan intern – solicitarea de trasare expediată, dar 

fără primirea identificării 
13.3  Numărul de arme de foc sechestrate trasate pe plan intern – solicitarea de trasare expediată cu 

primirea identificării   
13.4  Numărul de arme de foc sechestrate trasate pe plan internațional – solicitarea de trasare 

expediată, dar fără primirea identificării  
13.5  Numărul de arme de foc sechestrate trasate pe plan internațional – solicitarea de trasare 

expediată cu primirea identificării  

14. ARME DE FOC LEGALIZATE
14.1  Numărul total de arme de foc legalizate
14.2  Numărul de arme de foc legalizate trasate pe plan intern – solicitarea de trasare expediată, dar 

fără primirea identificării  
14.3  Numărul de arme de foc legalizate trasate pe plan intern – solicitarea de trasare expediată cu 

primirea identificării  
14.4  Numărul de arme de foc legalizate trasate pe plan internațional – solicitarea de trasare expediată, 

dar fără primirea identificării  
14.5  Numărul de arme de foc legalizate trasate pe plan internațional – solicitarea de trasare expediată 

cu primirea identificării   

15. PREDAREA VOLUNTARĂ
15.1  Numărul total de arme de calibru mic predate voluntar  
15.2  Numărul de armament ușor predat voluntar 
15.3  Numărul de SALW predate voluntar, trasate pe plan intern, solicitarea de trasare expediată, dar 

fără primirea identificării  
15.4  Numărul de SALW predate voluntar, trasate pe plan intern, solicitarea de trasare expediată cu 

primirea identificării  
15.5  Numărul de SALW predate voluntar, trasate pe plan internațional, solicitarea de trasare expediată, 

dar fără primirea identificării 
15.6  Numărul de SALW predate voluntar, trasate pe plan internațional, solicitarea de trasare expediată 

cu primirea identificării   
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ANEXA B:  
STRUCTURA CHESTIONARULUI PRIVIND IMPACTUL 
ARMELOR DE CALIBRU MIC ȘI AL ARMAMENTULUI 
UȘOR

1. INCIDENTE CAUZATE CU ARME DE FOC- ȘI TIPUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
1.1  Crime cauzate cu arme de foc după tipul de proprietate – legal sau/și ilegal
1.2  Delicte cauzate cu arme de foc după an

2. INCIDENTE CAUZATE CU ARME DE FOC
2.1  Numărul total de omoruri (nu doar cu arme de foc) dezagregat după sexul victimei 
2.2  Numărul de omoruri cauzate cu arme de foc dezagregat după sexul și vârsta victimei  
2.3  Numărul de leziuni cauzate cu arme de foc dezagregat după sexul și vârsta victimei  
2.4  Numărul de decese accidentale cauzate cu arme de foc dezagregate după sexul și vârsta victimei 
2.5  Omoruri ale partenerilor intimi dezagregate după sexul victimei  
2.6  Utilizarea necorespunzătoare a armelor de foc în contextul violenței în familie și crimele împotriva 

libertății sexuale

3. INFRACTORI
3.1  Numărul de infractori dezagregat după sexul infractorului și tipul infracțiunii cauzate cu arma de 

foc 
3.2  Numărul de infractori ce au comis omoruri cu arme de foc dezagregat după sexul și vârsta 

infractorului
3.3  Numărul de crime comise cu arme de foc de către angajații instituțiilor de stat dezagregat după 

sexul infractorului

4. SUICIDE
4.1  Suicide dezagregate după sex și vârsta 

5. CARACTERISTICILE INCIDENTELOR 
5.1  Numărul deceselor după tipul de arme de foc folosite după an 
5.2  Numărul de persoane omorâte cu arme de foc după locație și dezagregat după sexul victimei 

(pentru fiecare an)
5.3  Numărul incidentelor cauzate cu arme de foc ce rezultă în omor și leziuni dezagregat după luna în 

care au fost comise și sexul victimei 
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ANEXA C:  
INSTUMENTUL STUDIULUI DE PERCEPERE A 
 ARMELOR DE FOC

  QUESTION ROMANIAN
  

  Your	opinion	is	important	to	us.	
Thank	you	for	your	participation.

Opinia	dumneavoastră	este	importantă	pentru	
noi.	Vă	mulțumim	pentru	cooperare.

  
Q0 16+ What is your age and gender? Menționați vârsta și sexul Dvs.

  Male Bărbat

  Female Femeie
  
Module	A	

Q1 Anchored Generally, do you feel that your 
neighborhood is: În general, consideranți cartierul Dvs. ca fiind:

  Very safe Foarte sigur

  Safe Sigur

  Somewhat unsafe Oarecum periculos

  Very unsafe Foarte periculos
 

Q2 Anchored Over the last 4 years, has the level 
of safety in your community: 

Pe parcursul ultimilor 4 ani, nivelul de siguranță 
din comunitatea Dvs.:

  Improved S-a îmbunătățit

  Stayed about the same A rămas același

  Become worse S-a înrăutățit
	s
Module	B	

Q3a Q3a+b+c 
randomized order Are you currently employed? Sunteți angajat în prezent?

  Yes, full-time Da, cu normă deplină

  Yes, part-time Da, cu normă redusă

  No - I am looking for work Nu - caut de lucru

  No - I am not looking for work Nu - nu caut de lucru

  Student Sunt student

  Retired Sunt pensionar
  

Q3b Q3a+b+c 
randomized order What is your marital status? Mentionați starea Dvs. civilă

  Single, never married Necăsătorit(ă), nu am fost căsătorit/ă niciodată
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  Married Căsătorit(ă)

  Widowed Văduv(ă)

  Divorced / Separated Divorțat(ă)/separat(ă)
 

Q3c Q3a+b+c 
randomized order Where do you live? Unde locuiți?

  Capital În capitală

  Town În oraș

  Village În sat

  Suburb În suburbie
  
Module	C

Q4a
anchored at 
beginning of 
Module C

Have you ever experienced the use 
of a gun?

Ați avut vreo experiență legată de utilizarea unei 
arme de foc?

 

go to 4b

Yes, I have had a gun directed at me Da, am fost amenințat(ă) cu o armă de foc

 Yes, I have used a gun Da, am folosit o armă de foc

 Yes, I have both used a gun and had 
one directed at me

Da, am folosit o armă de foc și am fost 
amenințat(ă) cu o armă de foc

 Yes, but indirectly (witnessed) Da, dar indirect (martor)

 go to 4d No, but someone close to me has Nu, dar cineva apropiat a fost

 go to 4e No, not at all Nu
  

Q4b
only if experienced 
(first 3 options 
in 4a)

Which of the following best 
describes the situation in which 
you have MOST FREQUENTLY 
experienced gun use?

Care dintre exemplele de mai jos descriu cel mai 
bine situația în care ați avut o experiența legată 
de utilizarea unei arme de foc?

(or) Only if indirectly 
(witnessed)

Which of the following best 
describes the situation in which you 
have MOST FREQUENTLY witnessed 
gun use?

Care dintre exemplele de mai jos descriu cel mai 
bine situația în care ați fost martor FRECVENT la 
folosirea unei arme de foc?

 Q4c Armed robbery Jaf armat

 Q4c Riot or protest Revoltă sau protest

 Q4c Ethnically motivated Etnic motivat

 Q4c Intimidation and threats Intimidări și amenințări

 Q4bb Domestic Violence Violență domestică

 Q4c Sexual violence Violență sexuală

 Q4d Accidental shot Foc de armă accidental

 Q4d Celebration shooting Foc de armă de sărbătorire

 Q4c Assault Asalt

 Q4c Property Issues Probleme legate de bunuri materiale

 Q4c Armed Conflict Conflict armat

 Q4d Hunting or Sport Vânătoare sau sport

 Q4c It’s part of my job Ca parte a serviciului meu

 Q4c Other Altele
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Q4bb  Who committed the gun violence? Cine a comis acest act de violență cu armă de 
foc?

 Q4b partner Husband or Boyfriend Soț sau Iubit

 Q4b partner Wife or Girlfriend Soție sau Iubită

 Q4d Father Tată

 Q4d Mother Mamă

 Q4d Brother Frate

 Q4d Sister Soră

 Q4d Female Relative Rudă/de sex feminin

 Q4d Male Relative Rudă/de sex masculin
 

Q4b	partner  Which best describes what the gun 
was used for:

Ne puteți spune dacă arma de foc a fost folosită 
la:

  Assault Asalt

  Sexual violence Intimidare și amenințare

  Impose financial control Impunerea controlului financiar

  Limit movement and contacts Limitare mișcării și a contactului

  Intimidate and threaten Violență sexuală

  Other Altele
  

Q4c  Who committed the MOST RECENT 
act of gun violence?

Cine a fost implicat cel mai recent într-un act de 
violență cu armă de foc?

  Close family/relative Membru al familiei/rudă apropiată

  Neighbor Vecin

  Thief Hoț

  Police or military Poliție sau militari

  Criminal Alți infractori

  Partner Partener

  Ex-partner Fost-partener

  Friend / Acquaintance Prieten/cunoștință

  Unknown / Don’t know Necunoscut/Nu știu
  

Q4d  When was it? Când s-a întâmplat?

  Within this year Anul acesta

  1 to 5 years ago 1 - 5 ani în urmă

  6 to 15 years ago 6 - 15 ani în urmă

  More than 15 years ago Mai mult de 15 ani în urmă

  Don’t know / can’t remember Nu știu/nu țin minte
 

Q4e  Who do you feel is committing more 
gun crimes in your community?

De către cine credeți că sunt comise cele mai 
multe atacuri cu arme de foc în comunitatea Dvs.?

  Juveniles Minorii

  Adults Adulții
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  Both equally Ambele grupuri în mod egal
 
Module	D

Q5a Randomize Q5a + 
b + c

Which of the following would be 
most effective to making your 
community safer?

Care din următoarele măsuri ar fi cele mai 
eficiente pentru a face comunitatea Dvs.mai 
sigură?

  More police or authorities present Prezența mai mare a poliției sau a autorităților

  Violence awareness campaigns Campanii de conștiintizare a violenței

  Stricter gun control regulations Reglementări mai stricte cu privire la controlul 
armelor de foc

  More people owning guns so that 
they can protect themselves

Mai multe persoane - deținători de arme de foc 
pentru a se putea proteja

  Weapons risk education Educație despre riscul armelor

  People giving up their guns Persoane care renunță voluntar la arme de foc
  

Q5b Randomize Q5a + 
b + c

Would having a gun at home make 
you feel:

Dacă ați avea o armă de foc acasă, cum v-ar face 
să vă simțiți?

  Safer Mai în siguranță

  Less safe Mai puțin în siguranță
 

Q5c Randomize Q5a + 
b + c Would you personally own a gun? Ați dori să dețineți o armă de foc?

 If yes go to Q5d Yes Da

 If no go to Q5e No Nu
 

Q5d anchor behind 
Q5c. If Q5c = yes

What would be the main reason for 
owning a gun?

Care ar fi motivul principal pentru care ați dori să 
dețineți o armă de foc

  For protection/safety Pentru protecție/siguranță

  Everyone has one Toată lumea deține una

 IF A MAN A man should carry a gun Bărbatul trebuie să poarte armă de foc

 IF A WOMAN A woman should carry a gun Femeia trebuie să poarte armă de foc

  It inspires fear in others Insuflă frică în alte persoane

  Hunting and sport Pentru vânătoare și sport

  Tradition Tradiție

  Other Altele
 

Q5e
Anchor behind 
Q5c. If Q5c =  No/
Unsure

What is the main reason you would 
not own a gun?

Care este motivul principal pentru care nu ați 
dori să dețineți o armă de foc?

  Not legal in my country Nu este legal în țara mea

  Don’t need one Nu am nevoie

  It’s unsafe to have a gun Este periculos să deții o armă de foc

  Can’t afford one Nu-mi permit

  Don’t know how to get one Nu știu cum să obțin o armă de foc

  Don’t know how to use one Nu știu cum să folosesc o armă de foc

  Other Altele
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Q5f Anchor at end of 
Module

Are you aware that there are 
penalties for illegal possession of 
weapons?

Știați că există sancțiuni pentru portul ilegal de 
arme de foc?

  Yes Da

  No Nu
 
Module	E

Q6 MULTISELECT
Which of the following most 
promotes the use of guns?  
(Select the top two)

Care din următoarele promovează cel mai mult 
folosirea armelor de foc? Vă rugăm selectați cele 
mai importante două opțiuni.

  Pictures or posters of guns Fotografii sau postere cu arme de foc

  Social media Mass media

  Videos showing guns, incl. movie 
trailers and music videos 

Spoturi video ce arată arme de foc, inclusiv filme 
și videoclipuri

  Music lyrics about guns Versurile despre arme de foc din cântece

  News on firearm-related incidents Știri cu privire la incidentele cu arme de foc

  Seeing friends or other people with 
guns Prieteni sau alte persoane care dețin arme de foc

  Pro-Gun lobby groups Grupuri de lobby pro-arme

Complete  Complete Complete

Module	F

Q7a Randomize 
Q7a+b+c

What is the highest level of 
education you have completed? Care este ultimul nivel de studii obținut de Dvs?

  Primary Primar

  Secondary Secundar

  Post-secondary vocational training Formare profesională post-secundară

  Bachelor’s degree Diplomă

  Master’s degree or higher Masterat sau mai înalt
 

Q7b Randomize 
Q7a+b+c

Including yourself, how many 
people live in your home?

Câte persoane locuiesc în casa Dvs., inclusiv 
Dvs.?

  1 1

  2 2

  3 3

  4 4

  5 5

  6+ 6+
 

Q7c Randomize 
Q7a+b+c

In Euros, what is your monthly 
household income?

Care este venitul lunar al gospodării Dvs. în 
Euro?

  No income Nu am venit

  Less than 200 EUR Mai puțin de 200 EUR

  200-500 EUR 200-500 EUR

  More than 500 EUR Mai mult de 500 EUR

  Thank	you Mulțumim
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