
REGULAMENT 
 

PRIVIND CONDIŢIILE MAI APROPIATE PENTRU REALIZARE, 
MODUL DE DESFĂŞURARE ŞI PROGRAMUL DE INSTRUCTAJ 

PENTRU MANIPULAREA ARMELOR DE FOC 
 

("Monitorul oficial  RS", nr. 1/99 i 30/2000) 
 

Art.  1 
 
Prin prezentul regulament se stipulează condiţiile mai apropiate pentru realizarea 
instructajului pentru   manipularea armelor de foc (în continuare: instructaj),  modul de  
desfăşurare a instructajului  şi Programul de instructaj (în continuare: Program), anexat 
prezentul regulament şi prezintă parte integrantă a acestuia.   
 

Art.  2 
 
Cu instructajul se pot ocupa, potrivit prezentei legi, organizaţiile de tir şi alte organizaţii şi 
instituţii autorizate (în continuare: organizaţii autorizate), care: 
 
1) asigură poligoane de tir corespunzătoare pentru instructaj,  spatiu pentru păstrarea 
armelor de foc şi muniţiei şi încăpere pentru partea teoretică a instructajului; 
 
2) asigură arme pentru instructaj; 
 
3) asigură mijloace didactice pentru instructaj; 
 
4) dispune de cadre didactice de specialitate pentru realizarea instructajului;   
 
5) întruneşte alte condiţii mai apropiate stipulate prin prezentul regulament. 
 

Art.  3 
 
Poligonul de tir pentru exercitarea  tragerii din arme de foc (în continuare: poligon de tir) . 
 
Poligoanele de tir pot fi deschise sau închise.  
 
Armele pentru instructaj, în sensul prezentului regulament,  prezintă armele de foc  de tip 
al armelor pentru care se face instructajul, cu muniţia aferentă.  
 
Mijloace didactice, în sensul prezentului regulament, prezintă echipamentul necesar pentru 
realizarea instructajului în conformitate cu Programul (ţinte, muniţie şcolară, antifoane, 
mijloace pentru curăţarea armelor ş.a.). 
 

Art.  4 
 

Poligonul de tir se construieşte astfel încât să asigure măsuri de protecţie care cu ocazia 
exercitării tragerii să facă imposibilă  ieşirea proiectilului din zona sau spaţiul poligonului de 
tir  şi respingerea  proiectilului tras, respectiv garantează   securitatea  persoanei în 
interiorul şi exteriorul poligonului de tir, precum şi aplicarea  măsurilor  prevăzute  de 
aparare impotriva incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător . 



 
Poligoanele de tir închise se construiesc astfel încât, pe lângă condiţiile de la alin. 1 din 
prezentul articol, să asigure cum urmeaza:  
 
1)  lăţimea minimă a trecerii  şi ieşirii la calea de evacuare  să fie de 0.90 m; 
 
2) calea de evacuare trebuie să fie construită din material rezistent la foc timp de 90 min; 
 
3) deasupra ieşirii de evacuare să fie instalată  lanterna cu sursa independenta de 
alimentare; 
 
4) elementele de construcţie şi de interior să fie executate din material incombustibil; 
 
5) elementele de interior  cu funcţie de cerinţe balistice,  trebuie să fie protejate  cu grunturi de 
grad  de rezistenţă minimă la foc  pe durata de 30 min;   
 
6) sistemul de ventilaţie a încăperilor unde se antrenează tragerea din arme de foc trebuie 
să fie independentă, cu cel puţin de cinci schimbătoare de aer la ora, cu blocade electrice 
ale instalaţiilor de iluminaţie, şi  deplasator de ţintă şi cu ventilator  în protecţia  anti-
explozivă; 
 
7)  în faţa captatorului de glonţ trebuie încorporată bandă de cauciuc – perdea, pentru a 
face imposibilă respigerea glonţului;    
 
8) toate proeminenţele, stâlpii, golurile, canalele de ventilaţie şi instalaţiile electrice trebuie 
să fie protejate cu blend-uri; 
 
9)  între locurile de tir pe linia de foc  trebuie montate compartimentări impenetrabile, care 
fac imposibilă penetrarea  proiectilului tras lateral,  mişcarea necontrolată a tuburilor , 
vătămarea sau deranjarea  trăgătorului învecinat;   
 
10) ziduri şi pardosele interioare  trebuie să fie plate şi netede; 
 
Poligoanele de tir se construiesc astfel că pe lângă condiţiile de la alin. 1 din prezentul 
regulament  trebuie să se asigure condiţiile de la alin. 2 pct. 7) până la  9) din prezentul 
articol. 
 

Art.  5 
 
Partea teoretică şi practică a instructajului pot realiza formatorii şi instructorii cu 
specializare şi experienţă corespunzătoare şi anume:   
 
1) formator  pentru domeniul  "Aspectul juridic al ţinerii, purtării şi utilizării armelor de foc”  -  
absolvită facultatea de drept sau şcoala superioară de afaceri interne şi cel puţin trei ani de 
experienţă  de lucru în activităţi de specialitate juridică; 



2) formator  pentru domeniul “Bazele balisticii şi terhnica tragerii”  - cel puţin studii medii cu 
durata de patru ani şi cel puţin trei ani de experienţă de lucru în activităţi corespunzătoare;   
 
3) instructor pentru domeniul  "Manipulare securizată a armelor de foc” şi “Tragere practică 
din armele de foc”;   
 
(1) cel puţin studii medii cu durata de patru ani şi cel puţin trei ani de experienţă în calitate 
de  persoană oficial autorizată în organul competent, apartenent al Armatei Iugoslave,  
sportive cu rang în sportul de tir sau şef militar în rezervă. 
 
(2) promovat examenul de specialitate în domeniul protecţiei anti-incendiu.  
 
Verificarea cunoştinţelor se poate efectua de către  persoane care, pe lângă condiţiile 
corespunzătoare de la alin.1 al prezentului articol,  au cel puţin absolvită şcoală superioară. 

 
Art.  6 

 
Organizaţia autorizată asigură ca depunerile de particule de praf nearse de pe pereţii şi 
pardoselile poligonului de tir vor fi eliminate în fiecare zi, la sfârşitul programului de tir,  iar 
curăţarea canalelor  de ventilaţie şi tavanelor poligoanelor de tir, precum şi înlocuirea 
filterelor de ventilaţie  se va efectua la fiecare 20.000 cărtuşe trase:    
 

Art.  7 
 
Cererea pentru eliberarea autorizărilor pentru realizarea instructajului se depune la 
organul competent şi trebuie să conţină:    
 
1) denumirea, sediul şi activitatea organizaţiei, respectiv a instituţiei care intenţionează să 
realizeze intructajul; 
 
2) numele personal, codul numeric personal, adresa de domiciliu şi semnătura persoanei 
autorizate , respectiv a instituţiei de la pct. 1) din prezentul alineat; 
 
3)  indicaţia privind tipul armelor de foc care se vor utiliza pentru realizarea instructajului;   
 
La cererea de la alin.  1 din prezentul articol, organizaţia respectiv instituţia care 
intenţionează să realizeze instructajul, trebuie să anexeze: 
 
1) dovada că sunt asigurate:  poligonul de tir, spatii pentru arme şi mijloace didactice, în 
conformitate cu prezentul regulament;   
 
2) lista formatorilor,  instructorilor care  efectuează verificarea cunoştinţelor precum şi dovezi 
privind pregătirea lor profesionala şi experienţa prevăzută  pentru realizarea instructajului;  
 
Când stabileşte că condiţiţiile stipulate sunt asigurate, organul competent emite decizie  
prin care se aprobă realizarea instructajului. 
 
 
 



Când organizaţia autorizată încetează să intrunească vreuna din condiţiile stipulate pentru 
realizarea instructajului, organul competent  prin decizie va stabili că organizaţia respectivă 
nu întruneşte condiţile pentru  desfăşurarea activitatii de instructaj. 
 

Art.  8 
 
Instructajul cuprinde: 
 
1) partea teoretică,  pentru  domeniile: 
 
(1) Aspectul juridic al deţinerii, purtării şi utilizării armeilor de foc,   (2) Manipularea armelor 

în siguranţă, 

(3) Bazele balisticii şi tehnica tragerii;  
 
2) partea practică, pentru domeniile: 
 
(1) Manipelarea armelor în siguranţă, 
 
(2) Tragerea practică din arme de foc; 
 
3) verificarea cunoştinţelor  - proba teoretică şi proba practică;   
 
Instructajul se realizează se potrivit Programului. 
 

Art.  9 
 
La finalizarea  partii teoretice si practice a instructajului, organizaţia autorizată eliberează 
persoanei care a frecventat instructajul certificat despre frecventarea regulară a 
instructajului.    
 

Art.  10 
 
Persoana care deţine certificat că este instruită pentru manipularea armelor de foc  de un 
anumit tip, cu ocazia manipulării armelor de foc de alt tip,  frecventează doar partea 
teoretică şi  se prezintă la verificarea practică a cunoştinţelor  pentru tipul respectiv de 
arme.      
 

Art.  11 
 
Persoanele care regular frecventează instructajul se prezintă la verificarea cunoştinţelor, 
în faţa comisiiei compusă din  preşedinte şi doi membri (în continuare:  membrii comisiei). 
 
Membrii comisiei sunt numiţi de organizaţia autorizată, dar un membru al comisiei este 
numit din rândul reprezentanţilor organului competent.    
 

Art. 12 
 

Organizaţia autorizată determină data şi ora probei de verificare cunoştinţe, despre care 
notifică persoanele care au frecventat regular instructajul şi care au depus cerere pentru 
verificarea cunoştinţelor (în continuare:  candidaţi). 



 
La cererea pentru verificare a cunoştinţelor se anexează un exemplar al adeverinţei despre 
frecventarea regulara a instructajului. 
 
Organizaţiei care organizează instructajul poate înainta cerere şi candidatul care a 
frecventat instructajul în altă organizaţie autorizată.   
 

Art.  13 
 
Verificarea cunoştinţelor este compusă din probă teoretică şi probă practică.  
 
Prin proba teoretică se examinează teme din partea teoretică a instructajului, iar prin proba 
practică verificarea cunoştinţelor din partea practică a instuctajului.  
 
Din fiecare domeniu candidatul primeşte câte trei întrebări reprezentând teme din 
anumite domenii.   

Art.  14 
 
Calificativul din fiecare domeniu separat, precum şi  calificativul general, sunt: "satisface" 
şi "nu satisface". 
 
  Calificativul  "satisface"  obţine candidatul care acest calificativ obţine din toate 
domeniile. 
 

Art.  15 
 
Cu privire la examinarea fiecărui candidat se intocmeste proces verbal care conţine:  
numele personal al candidatului, numarul adeverinţei despre frecventarea regular a 
instructajului;  locul şi vremea verificării cunoştinţelor; nota generala; numele personal şi 
semnătura membrilor comisiei; denumirea şi ştampila organizaţiei autorizate în care a 
avut loc verificare cunoştinţelor.   
 
Documentaţia privind verificarea cunoştinţelor cu proces verbal de la examinarea 
candidaţilor se păstrează doi ani la organizaţia autorizată care a  organizat verificarea 
cunoştinţelor.   
 

Art.  16 
 
Candidatului care obţine calificativul general “satisfăcător” organizaţia autorizată îi 
eliberează certificat că este instruit pentru manipularea armelor de foc.    
 

Art.  17 
 
Candidatul care dintr-un domeniu obţine calificatul “nesatisfăcător”  se poate prezenta din 
nou la verificare cunoştinţelor în termen de trei luni,  fără a trece printr-un nou instructaj. 



Candidatul de la alin. 1 din prezentul articol după expirarea termenului de trei luni, 
candidatul care din mai multe  domenii obţine calificativul “nesatisfăcător”  precum şi 
candidatul care la verificarea repetată obţine calificativul “nesatisfăcător”, vor frecventa din 
nou instructajul complet şi se vor prezenta la verificarea completă a cunoştinţelor.     
 

Art.  18 
 
Candidatul care din motiv justificat întrerupe frecventarea insructajului  sau nu se  
prezintă la verificarea cunoştinţelor poate, în termen de trei luni, să continue frecventarea 
instructajului, respectiv să se prezinte la verificare cunoştinţelor.    
 
Candidatul care fără motive justificate intrerupe frecventarea instructajului sau nu se 
prezintă la verificarea cunoştinţelor,  se consideră  că nu a frecventat instructajul.    
 

Art. 19 
 
Prezentul regulament intră în vigoare a opta zi după  publicarea în "Monitorul oficial al 
Republicii Serbia”, iar prevederile art. 4 alin. 2 pct. 1) până la 6) şi art. 5  pct. 3) subpct. (2), 
se va aplica de la  1 iulie  1999. 
 
 
PROGRAMUL DE INSTRUCTAJ PENTRU MANIPULAREA ARMELOR DE FOC ŞI 

TEME ŞI INTREBĂRI PENTRU PROBA TEORETICA    
 

Aspect  juridic al deţinerii, portului şi  folosirea armei de foc   
 
Noţiunea armă; tipul de armă; clasificarea armelor  în baza destinaţiei lor şi tipurilor 
speciale;   noţiunea armă de foc;  arme pentru securitatea personală; noţiunea de armă de 
vânătoare;  arme  şi dispositive “interzise”; procurarea  de arme de foc, piese conexe şi 
muniţie; permisul pentru port armă pentru securitatea persoanală;  deţinere arme şi muniţie; 
port arme şi muniţie; interzicerea folosirii şi  acordarea armei spre deservire;  înstrăinarea şi 
schimbul armelor;  schimbarea domiciliului proprietarului armei;  procedura cu arma 
persoanei decedate;  ridicare certificatului (foaie) de armă, a armei şi muniţiei; dispariţia, 
respectiv găsirea armei;  procurarea, deţinere, portul, fabricarea, schimbul sau vânzarea 
armei de foc, a muniţiei sau materialelor explozive;  contravenţiile cu privire la arme; 
apărarea strict necesară – noţiune şi elemente; depăşirea apărării strict necesare;  
necesitate strict necesară – definiţie şi elemente. 
 
                                 Manipularea armelor în siguranţă 
 
Condiţiile de siguranta pentru depozitarea armelor; influenţa căldurii asupra percutării 
muniţiei; mijloace pirotehnice şi muniţia;  pericol de explozive iniţiale şi praf; explozii, 
detonare şi deflagrare;  muniţia – tipuri, calibru, caracteristici şi modul de întretinere; 
specificarea unor tipuri de arme şi piese conxe (se descrie arma pe care candidatul doreşte 
să o posede); caracteristici tehnice (arme concrete); compararea şi delimitarea (în raport cu  
alte arme de acelaşi tip); percutare (rectificare) arme; întretinere arme (inspecţia, curăţarea, 
lubrifierea, conservarea); mijloace de curăţat şi lubrifierea armelor;   cele mai frecvente 
depuneri la arme şi înlăturarea acestora.  



Bazele balisticii şi tehnica de tragere din arme de foc  
 
Procesul de percutare cărtuş; forma şi elementele traiectoriei proiectilului prin aer; factorii 
care influenţează asupra mişcării proiectilului prin aer; energia şi penetrabilitatea 
proiectilului la ţintă; distanţa maximă a proiectilului; ricoşet;  poziţii pentru tragere; tipul şi 
specificarea unor poziţii; şi cele mai  convenabile poziţii pentru unele tipuri de tragere; 
ţinerea corectă a armei; modul de ochire cu anumit tip de arme şi ochire şi selectarea 
punctului de ochire; respiraţia, pauza respirativă şi tragerea orozului;  cele mai frecvente 
greşeli la tragere. 
 
                  II TEME SI SARCINI PENTRU PROBA PRACTICĂ  
 
                                       Manipularea armei în siguranţă 
 
Descărcarea şi încărcarea armei; dezasamblarea şi asamblarea armei; curăţarea şi 
lubrifierea armei; eliminarea celor mai frecvente  depuneri de pe arma 
 

Antrenament de tir 
 
1) pistol şi revolver – ţintă circulară 50x50 cm la 15 m,  cu cinci cărtuşe de probă şi 10 
cartuşe pentru  notă, şi ţinta toracică la 10 metri,  de la 10 metri pentru notă; 
 
2) puşcă de calibru mic – ţintă circulară serie MK puşcă la 50 m, poziţie culcat, cu cinci 
cărtuşe de probă şi zece pentru notă  şi la 25 m, poziţie în picioare; 
 
3) carabină de vânătoare – ţintă circulară 50x50 cm la 100 m poziţie culcat,  cu cinci 
cărtuşe de probă şi zece cărtuşe pentru notă, şi la 50 m poziţie în picioare, cu zece  
cărtuşe pentru notă;  
 
4)  puşcă cu ţeavă neghintuită – ţinta circulară 50x50 cm la 35 m, cu cinci cărtuşe cu lisă. 
 
MENŢIUNE: viitorii proprietari ai armelor scurte cu muniţie de puşcă, promovează  proba 
după criteriile pentru carabine de vânătoare. 
 
Proprietarii  armelor combinate  promovează  proba după criteriile valabile pentru carabine 
de vânătoare şi puşti cu ţevi neghintuite.  
 
                                      III NUMĂRUL CURSURILOR 
 
Numărul  cursurilor pe domenii:   
 
1) Aspect juridic al ţinerii, portului şi folosirii armelor de foc – două ore;   
 
2) Manipularea armelor în siguranţă (parte teoretică) – o oră; 
 
3)  Bazele balisticii şi tehnica tragerii – o oră; 
 
4) Manipularea armelor în siguranţă (parte practică) – o oră; 
 

5) Antrenament de tir – două ore. Durata unei ore -  45 minute. 


