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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

În temeiul articolului 77-a din Legea armelor ("Monitorul Oficial al Republicii Macedonia"  
nr.7/2005, 47/2006, 42/2007 și 86/2008), ministrul afacerilor interne adoptă 

REGULAMENTUL PRIVIND FORMULARELE ŞI APROBĂRILE PENTRU 
TRANSPORTUL ARMELOR ŞI MUNIŢIEI DIN IMPORT, PENTRU TRANSPORTUL 

ARMELOR ŞI MUNIŢIEI PENTRU EXPORT, PENTRU TRANSFERUL ARMELOR ȘI 
MUNIȚIEI DIN IMPORT, PENTRU TRANSFERUL ARMELOR ȘI MUNIȚIEI PENTRU 

EXPORT, PENTRU TRANSFERUL ARMELOR ȘI MUNIȚIEI ÎN TRANZIT ȘI PENTRU 
TRANSPORTUL ARMELOR ŞI MUNIŢIEI ÎN TRANZIT CARE SE EMIT ÎN FORMAT 

ELECTRONIC 

Articolul 1 

Prezentul regulament defineşte formularele pentru cererile și aprobările necesare 
pentru transportul armelor şi muniţiei din import, pentru transportul armelor şi muniţiei 
pentru export, pentru transferul armelor și muniției din import, pentru transferul armelor 
și muniției pentru export, pentru transferul armelor și muniției în tranzit și pentru 
transportul armelor şi muniţiei în tranzit pentru care se emit în format electronic. 

Articolul 2 

Formularul de cerere pentru transportul de arme și muniții din import conţine o rubrică 
pentru datele destinatarului / importatorului de arme de foc și / sau muniție, expeditorul / 
exportatorul de arme și / sau muniții, țara de origine / exportatori, țara de destinație, 
punctul de trecere a frontierei și ruta, datele referitoare la operatorul  transportului, la 
conducătorul auto, date privind transportul, rubrică pentru numărul contractului sau a 
altui document care face referire la cantitatea contractată de arme sau muniții din 
import, rubrică pentru anexe și rubrică pentru pentru descrierea mărfurilor (date privind 
armele și / sau muniția transportată provenită din import). (Formularul 1). 

Formularul de aprobare pentru transportul de arme și muniții din import conține numărul 
de referință, data și locul eliberării aprobării, datele despre destinatar / importatorul de 
arme de foc și / sau muniție, despre expeditor / exportatorul de arme și / sau muniții, 
țara de origine / exportatorul, țara de destinație, punctul de trecere a frontierei şi ruta, 
datele referitoare la transportator şi conducătorul auto, datele referitoare la transport, 
informații despre arme și / sau munițiile transportate din import, rubrică pentru eventuale 
măsuri de securitate în timpul transportului, perioada de valabilitate a aprobării, 
menţiuni şi rubrică pentru ștampila și semnătura persoanei autorizate a autorității 
competente (Formularul 2). 
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Articolul 3 

 Formularul de cerere pentru transportul de arme și muniții pentru export conține 
rubrică pentru informații despre expeditor / exportatorul de arme și / sau muniții, 
destinatar / importatorul de arme de foc și / sau muniție, țara de origine / exportator, țara 
de destinație, punctul de trecere a frontierei la ieșire și ruta, datele referitoare la 
operatorul  transportui, la conducătorul auto și date referitoare la transport, informații 
despre arme și / sau muniția transportată pentru export, rubrică pentru anexe și rubrică 
pentru descrierea mărfurilor (Formularul 3). 

 Formularul de aprobare pentru transportul de arme și muniție pentru export 
conține numărul de referință, data și locul eliberării aprobării, informații cu privire la 
expeditor / exportatorul de arme și / sau muniții, destinatarul / importatorul de arme de 
foc și / sau muniție, țara de origine / exportator, țara de destinație, punctul d etrecere a 
frontierei la ieşire şi ruta, datele referitoare la transportator, conducătorul auto, date 
referitoare la transport, informații despre arme și / sau muniția transportată pentru 
export, rubrică pentru eventualele măsuri de securitate în timpul transportului, perioada 
de valabilitate a aprobării, menţiuni și rubrica pentru ștampila și semnătura persoanei 
autorizate a autorității competente (Formularul 4). 

Articolul 4 

Formularul de cerere de transfer de arme și muniții din import conţien rubrică pentru 
informații despre destinatar / importatorul de arme de foc și / sau muniție, expeditor / 
exportatorul de arme și / sau muniții, țara de origine / exportator, țara de destinație, 
punctul de trecere a frontierei la intrare și ruta, date despre transportator, despre 
conducătorul auto, datele privind transportul, rubrică pentru numărul contractului sau a 
altui document care face referire la cantitatea contractată de arme sau muniții din 
străinătate, rubrică pentru anexe și rubrică pentru descrierea mărfurilor (date privind 
armele și / sau muniția transportată din import). (Formularul 5). 

Formularul de aprobare a transferului de arme și muniții din import conține numărul de 
referință al licenţei, data și locul eliberării aprobării, date despre destinatar / importatorul 
de arme de foc și / sau muniție, expeditor / exportatorul de arme și / sau muniții, țara de 
origine/ exportator, țara de destinație, date despre armele și / sau munițiile transferate 
din import, perioada de valabilitate, menţiuni şi rubrică pentru ștampila și semnătura 
persoanei autorizate a autorității competente (Formularul 6). 

Articolul 5 

Formularul de cerere de transfer de arme și muniții destinate exportului conține rubrică 
pentru date cu privire la expeditor / exportatorul de arme și / sau muniții, destinatar / 
importatorul de arme de foc și / sau muniție, țara de origine / exportator, țara de 
destinație, rubrică pentru dovadă - certificatul privind beneficiarul final, rubrică pentru 
anexe și rubrică pentru descrierea mărfurilor (date privind armele și / sau muniția 
transferată pentru de export) (Formularul 7). 
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Formularul pentru aprobarea de transfer de arme și muniții pentru export conține 
numărul de referință al liccenţei, data și locul eliberării aprbării, date despre la expeditor 
/ exportatorul de arme și / sau muniții, destinatar / importatorul de arme de foc și / sau 
muniție, țara de origine / exportator, țara de destinație, date despre arme și / sau 
munițiile transferate pentru export, termenul de valabilitate al aprobării, rubrică pentru 
ștampila și semnătura persoanei autorizate a autorității competente (Formularul 8). 

Articolul 6 

Formularul de cerere de transfer de arme și muniții în tranzit conține date cu privire la 
distributorul general care efectuează transferul de arme și muniții, țara de origine/ 
exportator, țara de destinație / țara de import, date privind expeditorul / destinatarul și 
exportatorul / importatorul între care se efectuează transferul de arme și muniții, rubrică 
pentru contract sau alt document care face referire la cantitatea contractată de arme și 
muniții, rubrică pentruz anexe şi rubrică pentru descrierea mărfurilor (date privind 
armele și / sau muniția transferată. (Formularul 9). 

Formularul aprobării de transferar de arme și muniții în tranzit conține numărul de 
referință al licenței, data și locul eliberării aprobării, datele cu privire la distributorul 
general care efectuează transferul de arme și muniții, țara de origine / exportator, țara 
de destinație / țara de import, date privind expeditorul / destinatarul și exportatorul / 
importatorul între care se efectuează transferul de arme și muniții, date  despre arme și 
/ sau munițiile transferate, perioada de valabilitate a aprobării, menţiuni și rubrică pentru 
ștampila și semnătura persoanei autorizate a autorităţii competente (Formularul 10). 

Articolul 7 

Formularul pentru cererea de transport de arme și muniții în tranzit conține rubrică 
pentru date despre distribuitorul general care efectuează transportul de arme și muniții 
în tranzit, țara de origine / ţara de export, țara de destinație / țara de import, datele de 
identificare ale expeditorului / destinatarului și exportatorului / importatorului între care 
se efectuează transportul arme și muniții aflate în tranzit, punctul de trecere a frontierei 
la intrare, traseul, punctul de trecere a frontierei la ieșire, datele referitoare la 
transportator, conducătorul auto, datele privind transportul, rubrică pentru contract sau 
alt document care face referire la cantitatea contractată de arme sau muniție, rubrică 
pentru anexe și rubrică pentru descrierea mărfurilor (date privind armele și / sau muniția 
transportată în tranzit) (Formularul 11). 

Formularul de aprobare pentru transportul de arme și muniții în tranzit se eliberează pe 
coală de hârtie albă, 21 x 30 cm. Autorizația conține numărul de referință al licenței, 
data și locul eliberării aprobării, datele cu privire la distribuitorul general care efectuează 
transportul în tranzit de arme și muniții, țara de origine / de export, țara de destinație / 
țara de import, datele de identificare ale expeditorului / destinatarului și exportatorului / 
importatorului între care se efectuează transportul în tranzit de arme și muniții, punctul 
de trecere a frontierei la intrare, traseul, punctul de trecere a frontierei la ieșire, datele 
referitoare la transportator, la conducătorul auto, datele privind transportul, informații 
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despre arme și / sau muniția transportată în tranzit, rubrică pentru eventuale măsuri de 
securitate în timpul transportului, perioada de valabilitate, menţiuni și rubrică pentru 
ștampila și semnătura persoanei autorizate a autorității competente (Formularul 12). 

Articolul 8 

Formularele de la numerele 1 până la 12 sunt parte integrantă a prezentului 
regulament. 

Articolul 9 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare după data publicării sale în 
"Monitorul Oficial al Republicii Macedonia". 

Nr. 14.1-48132/1 Ministrul 
21. iulie 2009 Skopje  afacerilor interne,  
                                                                             m-r Gordana Jankuloska, s.s. 
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Anexa nr. 1 

1032 MAI – Aprobare pentru transportul armelor şi muniţiei din import 

CERERE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE TRANSPORT A ARMELOR ŞI 
MUNIŢIEI DIN IMPORT 

CUI al Importatorului/Destinatarului/:  

Denumirea şi adresa: 

Ţara de origine/export: Ţara de destinaţie: 

Nr. aprobărilor anterioare:  

Expeditor/Exportator: 

Adresa: 

Localitatea: Ţara:  

PTF intrarea: 

TRANSPORT EFECTUAT DE 

Transportatorul: 

Adresa:  

Localitatea:  

Ţara: 

Numele şi prenumele conducătorului auto: 

Adresa: 

Nr. paşaport:  

Naţionalitatea conducătorului auto 

Codul de ţară: 

Tipul transportului: 

Identitatea mijlocului de transport:  
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Nacionalitatea mijlocului de transport:  

Ruta: 

Nr. contract beneficiar final: 

Nr. permis ADR  (conducător  auto): 

Nr. permis ADR (mijloc de transport): 

Nr. contract sau alt document privind  

cantitatea de arme şi muniţii contractată  

(AM) DIN IMPORT: 

Anexa 1: Contract sau alt document privind cantitatea de arme şi muniţii contractată sau 
dovada, certificatul privind beneficiarul final (end user) 

Descrierea mărfurilor: 

Cod tarif: 

Descriere cod tarif:  

Descriere comercială: 

Model (tip):  

Categoria: 

Marca: 

Calibru (mm):  

Cantitatea în UM:  

Producător:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara:  

Menţiuni: 
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Formularul nr. 2 

 

        Nr. ref. |032 

(logo-stema) 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării autorizaţiei/aprobării 

Locul eliberării autorizaţiei/aprobării Skopje 

  

Nr. ref. |032 

În temeiul art. 56. al Legii armelor ("Monitorul Oficial al RM" nr.7/2005, 47/06, 42/07 şi 86/08), 
se eliberează 

 

APROBAREA DE TRANSPORT PENTRU ARMELE ŞI MUNIŢIA DIN IMPORT 

TRANSPORTUL DE ARME ŞI MUNIŢII DIN IMPORT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

 

Destinatar / importator: cu CUI Adresa: 

Localitatea:  
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Ţara: 

Expeditor / exportator:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Ţara de origine/de export:  

Ţara de destinaţie / de import:  

PTF intrarea-ruta: 

Transportator:  

Localitatea:  

Ţara: 

Numele şi prenumele conducătorului auto:  

Nr. paşaport: 

Permis ADR conducător auto: 

Tipul transportului:  

Ident. mijloc de transort:  

Permis ADR mijloc de transp.: 

Aprobarea se eliberează pentru: 

Măsuri de securitate cu prilejul transportului 

Aprobarea se emite cu termen de valabilitate de 3 luni, dar care nu depăşeşte termenul 
de valabilitate al aprobării emise anterior pentru transfer. 

MENŢIUNI 

Solicitant/importator/distributor general: 
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a depus la data de  cererea cu nr.  pentru obţinerea aprobării de transport arme şi 
muniţii din import. 

Aprobarea pentru transportul de arme și muniții din import se eliberează pe baza 
aprobării obținute anterior pentru transferul de arme și muniții din import, eliberate de 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, înregistrată cu (numărul de 
referință al aprobării) nr. 

Ministerul Afacerilor Interne al RM, acționând la cererea depusă, constată că au fost 
îndeplinite condițiile pentru transportul de arme și muniții din import, În temeiul 
articolului 56 din Legea armelor, motiv pentru care s-a decis conform dispozitivului 
prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător. 

PERSOANA   

                                                      LS    AUTORIZATĂ 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       
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Formularul nr. 3 

 

E022 MAI – Aprobare pentru transportul de arme şi muniţii pentru export 

CERERE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE TRANSPORT A ARMELOR ŞI 
MUNIŢIEI PENTRU EXPORT 

CUI 

Expeditor/Exportator: 

Denumirea şi adresa: 

Ţara de origine/exportator: Ţara de destinaţie: 

Nr. aprobare anterioară:  

Imortator/Beneficiar:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: PTF ieşire: 

TRASNPORT  EFECTUAT DE 

Transportator: 

Adresa: Localitatea:  

Ţara: 

Numele şi prenumele conducătorului auto:  

Adresa: 

Nr. paşaport:  

Naţionalitatea conducătorului auto:  

Tipul transportului: 

Identitatea mijlocului de transport:  
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Naţionalitatea mijlocului de transport: 

Ruta: 

Nr. contract beneficiar final: 

Nr. permis ADR (cond. auto): 

Nr. permis ADR (mijloc transp.): 

Anexa 1: Nr. contract sau alt document privind cantitatea de arme şi muniţii contractată 
sau dovada, certificatul privind beneficiarul final 

Descriere mărfurilor 

Cod tarif: 

Descriere cod tarif:  

Descriere  comercială:  

Model (tip):  

Categoria: 

Marca: 

Calibru (mm):  

Cantitatea în UM:  

Producător:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara:  

Menţiuni: 
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Formularul nr. 4 

       Nr. ref. E022 

(logo- stema) 

  

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării aprobării 

Locul eliberării aprobării Skopje 

  

 

 

În temeiul art. 56. al Legii armelor ("Mon. Of al RM" nr.7/2005, 47/06, 42/07 şi 86/08), se 
eliberează 

APROBAREA DE TRANSPORT PENTRU ARMELE ŞI MUNIŢIA PENTRU EXPORT 

TRANSPORTUL DE ARME ŞI MUNIŢII PENTRU EXPORT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

 

Expeditor / exportator: şi CUI: 

Localitatea:  

Ţara: 
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Destinatar / importator: Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Ţara de origine/de export:  

Ţara de destinaţie/de import  

PTF la ieşire -ruta: 

Transportator:  

Localitatea:  

Ţara: 

Nmele şi prenumle conducătorului auto:  

Nr. paşaport: 

Permis ADR cond. auto: 

Tipul transportului:  

Ident. mijlocului de transport: 

Permis ADR mijlocul de  transport: 

Aprobarea se eliberează pentru: 

 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       
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Măsuri de siguranţă cu prilejul transportului 

Aprobarea se eliberează cu termen de valabilitate de 3 luni, dar care nu depăşeşte  
valabilitatea aprobării emise anterior pentru transfer. 

MENŢIUNI 

Solicitantul/exportator/distributor general : 

a depus la data de   cererea cu nr.   pentru obţinerea aprobării de transport arme şi 
muniţii din export. 

Aprobarea pentru transportul de arme și muniții din export se eliberează pe baza 
aprobării obținute anterior pentru transferul de arme și muniții din import, eliberate de 
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, înregistrată cu (numărul de 
referință al aprobării) nr. 

Ministerul Afacerilor Interne al RM, acționând la cererea depusă, constată că au fost 
îndeplinite condițiile pentru transportul de arme și muniții din import, În temeiul 
articolului 56 din Legea armelor, motiv pentru care s-a decis conform dispozitivului 
prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător. 

LS       PERSOANA AUTORIZATĂ 

Dat. creării  Dat. modificărilor  Statut  Solicitant  Operator 
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Formularul nr.5 

 

[03] MAI-Aprobare pentru transferul de arme şi muniţii din import 

CERERE DE OBŢINERE A APROBĂRII PENTRU TRANSFERUL ARMELOR ŞI 
MUNIŢIEI DIN IMPORT 

CUI 

Importator/destinatar: 

Denumirea şi adresa: 

Ţara de origine/export: Ţara de destinaţie: 

TRANSFERUL SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE 

CUI 

Importator/Primalac:  

Denumirea şi adresa: 

Expeditor/Exportator:  

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

Numărul contractului sau a unui alt document 

privind cantitatea armelor şi muniţiei (AM) din import: 

Anexa 1: Nr. contract sau alt document privind  

cantitatea de arme şi muniţii contractată  

Descrierea mărfurilor: 

Cod tarif: 
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Descriere cod tarif:  

Descriere comercială:  

Model (tip):  

Categoria: 

Marca: 

Calibru (mm):  

Cantitatea în UM: Producător : 

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

Menţiuni 
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Formularul nr. 6 

Nr. ref. |031 

(logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării aprobării 

Locul eliberării aprobării Skopje 

În temeiul articolului 56 din Legea privind armele ("Monitorul Of. al RM", nr 7/2005, 47/06, 42/07 
și 86/08), cu dispozițiile Legii Comerțului ("Monitorul Of al RM" nr.16 / 04 , 128/06, 63/07, 
133/07 și 88/08), precum și decizia de distribuire a mărfurilor în formularele  de export și de 
import ("Monitorul Of. al RM" nr.167 / 08) se eliberează 

APROBAREA DE TRANSFER PENTRU ARMELE ŞI MUNIŢIA PENTRU IMPORT 

TRANSFERUL DE ARME ŞI MUNIŢII DIN IMPORT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Destinatar / importator: şi CUI 

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Expeditor / Exportator:  

Adresa exportatorului: 
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Localitatea: 

Ţara exportatorului: 

Ţara de origine/de export:  

Ţara de destinaţie/de import: 

Aprobarea se eliberează pentru: 

 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       

Aprobarea se eliberează cu termen de valabilitate de 6 luni de la data eliberării  

MENŢIUNI 

Solicitantul/importator/distributor general : 

a depus la data de     cererea cu nr.       pentru obţinerea aprobării de transfer de arme 
şi muniţii din import. 

La cerere s-a anexat  (contractul sau alt document cu referire la cantitatea d earme 
şi muniţii contractată.) 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, acționând la cererea înaintată și în 
urma procedurii derulate, constată că au fost îndeplinite condițiile pentru transferul  de 
arme și muniții din import, În temeiul articolului 55 din Legea armelor, motiv pentru care 
s-a decis conform dispozitivului prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător. 

LS PERSOANĂ AUTORIZATĂ 

at. creării  Dat. modificărilor  Statut  Solicitant  Operator 

 

 

 

 

 



Monitorul Oficial al RM , nr. 94 din  29.07.2009 
 

Formularul nr. 7 

E021 MAI – Aprobare de transfer a armelor şi muniţiei pentru export 

CERERE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE TRANSFER A ARMELOR ŞI MUNIŢIEI 
PENTRU EXPORT 

CUI 

Expeditor/Exportator: 

Denumirea şi adresa: 

TRANSFERUL SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE 

Expeditor/Exportator: 

Denumirea şi adresa: 

Importator/Destinatar: 

Adresa: Localitatea: Ţara: 

Ţara de origine/export: Ţara de destinaţie: 

Descrierea mărfurilor 

Nr. dovezii – certificatului privind beneficiarul final 

(end user): 

Anexa 1: Contractul privind beneficiarul final (end user) 

Cod tarif: 

Descrierea codului de tarif:  

Descrierea comercială:  

Cantitatea în UM: 

Categoria:  

Modelul (tip):  

Marca: 

Calibru (mm): Producător: Adresa: 
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Localitatea: 

Ţara: 

Menţiuni 
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Formularul nr. 8 

 

Nr. ref. E021 

(logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării aprobării 

Locul eliberării aprobării Skopje 

În temeiul articolului 55 din Legea privind armele (" Monitorul Of. al RM", nr 7/2005, 47/06, 
42/07 și 86/08), dispozițiile Legii Comerțului (" Monitorul Of. al RM" nr.16 / 04 , 128/06, 63/07, 
133/07 și 88/08), precum și decizia de distribuire a mărfurilor în formularele de export și de 
import ("Monitorul Of. al RM" nr. 167/08) se eliberează 

APROBAREA DE TRANSFER A ARMELOR ŞI MUNIŢIEI PENTRU EXPORT 

TRANSFERUL DE ARME ŞI MUNIŢIE SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Expeditor /Exportator: cu CUI 

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

Destinatar / Importator:  

Adresa: 
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Localitatea: 

Ţara: 

Ţara de origine/ de export:  

Ţara de destinaţie /de import: 

Aprobarea s eliberează pentru: 

 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       

Aprobarea se eliberează cu termen d evalabilitate de 6 luni de la data eliberării. 

 

MENŢIUNI 

Expeditorul/exportator/ distributor general : 

a depus la data de                cererea cu nr.          pentru obţinerea aprobării de transfer 
de arme şi muniţii pentru export. 

La cerere s-a anexat   (dovada-certificatul privind beneficiarul final-end 
user.) 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, acționând la cererea înaintată și în 
urma procedurii derulate, constată că au fost îndeplinite condițiile pentru transferul  de 
arme și muniții pentru export, În temeiul articolului 55 din Legea armelor, motiv pentru 
care s-a decis conform dispozitivului prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător 

LS     PERSOANĂ AUTORIZATĂ 

Dat. creării  Dat. modificărilor  Statut  Solicitant  Operator 
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Formularul nr. 9 

T002 MAI-Aprobare pentru transferul de arme şi muniţie în tranzit 

CRERE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE TRANSFER A ARMELOR ŞI 
MUNIŢIEI ÎN TRANZIT 

CUI  

Distributor general:  

Denumirea şi adresa: 

Ţara de origine/ export: 

Ţara de destinaţie: 

TRANSFERUL ÎN TRANZIT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Expeditor/Exporatator: 

Adresa: Localitatea:  

Ţara: 

Importator/Destinatar:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Nr. contract sau alt document  privind cantitatea armelor şi muniţiei contractată (AM) 
pentru tranzit: 

Anexa 1: Contractul sau alt document privind cantitatea de arme şi muniţii contractată 
(AM) pentru tranzit: 

Descrierea mărfurilor 

Cod tarif: 

Descriere cod tarif:  

Descriere comercială: 
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Model(tip): Categoria: Marca: 

Calibru (mm):  

Cantitatea în UM: Producător:  

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

Menţiuni 
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Formularul nr.10 

Nr. ref. T002 

(logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării aprobării 

Locul eliberării aprobării Skopje 

În temeiul articolului 55 din Legea privind armele ("Monitorul Of. al RM", nr 7/2005, 47/06, 42/07 
și 86/08), cu dispozițiile Legii Comerțului ("Monitorul Of al RM" nr.16 / 04 , 128/06, 63/07, 
133/07 și 88/08), precum și decizia de distribuire a mărfurilor în formularele  de export și de 
import ("Monitorul Of. al RM" nr.167 / 08) se eliberează 

APROBAREA DE TRANSFER PENTRU ARMELE ŞI MUNIŢIA ÎN TRANZIT 

 

TRANSFERUL DE ARME ŞI MUNIŢII ÎN TRANZIT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Distributorul general                                                                cu CUI 

Adresa: Localitatea:  

Ţara: 

Ţara de origine/ de export: 

Ţara de destinaţie/import: 
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TRANSFERUL D E ARME ŞI MUNIŢIE ÎN TRANZIT SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Expeditor / Exporatator:  

Adresa (sediul):  

Localitatea: 

Ţara exportatorului: 

Destinatar / importator:  

Adresa (sediul): Localitatea: 

Ţara importatorului: 

Aprobarea se eleiberează pentru: 

 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       
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Aprobarea se eliberează cu termen de valabilitate de 6 luni de la data eliberării. 

 

MENŢIUNI 

Distributorul general : 

a depus la data de        cererea cu nr.    pentru obţinerea aprobării de transfer de arme 
şi muniţii în tranzit. 

La cerere s-a anexat      (dovada-certificatul privind 
beneficiarul final-end user, contractul sau alt document referitor la cantitatea contractată 
d earme şi muniţii.) 

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, acționând la cererea înaintată și în 
urma procedurii derulate, constată că au fost îndeplinite condițiile pentru transferul  de 
arme și muniții în tranzit, În temeiul articolului 55 din Legea armelor, motiv pentru care 
s-a decis conform dispozitivului prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător 

LS     PERSOANA AUTORIZATĂ 

Dat. creării  Dat. modificărilor  Statut  Solicitant  Operator 
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Formularul nr. 11 

T003 MAI – Aprobarea pentru transferul de arme şi muniţii în tranzit 

CERERE PENTRU OBŢINEREA APROBĂRII DE TRANSPORT ARME ŞI MUNIŢIE ÎN 
TRANZIT 

CUI Distributor general: 

Denumirea şi adresa: 

Ţara de origine/export: 

Ţara de destinaţie: 

TRANSFERUL DE ARME ŞI MUNIŢII ÎN TRANZIT SE DEFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Expeditor/Exportator:  

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Importator/ Destinatar:  

Adresa: 

Localitatea: Ţara: 

PTF la intrarea:  

PTF la ieşire: 

TRANSPORTUL ESTE EFECTUAT DE: 

Transportator: 

Adresa:  

Localitatea:  

Ţara: 

Numele şi prenumele conducătorului auto: 



Monitorul Oficial al RM , nr. 94 din  29.07.2009 
 

Adresa: 

Nr. paşaport:  

Naţionalitatea cond. auto:  

Tipul transportului:  

Identitatea  mijl.transport:  

Nacionalitatea mijl. transport:  

Ruta: 

Nr. permis ADR  (cond. auto):  

Nr. permis ADR  (mijl. transp.): 

Nr. contract sau alt document privind cantitatea de arme şi muniţii contractată (AM) 
pentru tranzit: 

Anexa 1: Contractul sau alt document privind cantitatea de arme şi muniţii contractată 
sau dovada, certificatul privind beneficiarul final - end user: 

Descrierea mărfurilor 

Cod tarif: 

Descriere cod tarif:  

Descriere comercială:  

Cantitatea în UM: 

Model (tip):  

Categoria:  

Marca: 

Calibru (mm): Producător: Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 
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Menţiuni 
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Formularul nr. 12 

Nr. ref. T003 

(logo- stema) 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

BIROUL PENTRU SECURITATEA PUBLICĂ 

Secţia de Poliţie Centrală 

Departamentul pentru Afaceri Civile 

Sectorul pentru arme, materii explozive şi periculoase 

Nr. de referinţă al licenţei 

Data eliberării aprobării 

Locul eliberării aprobării Skopje 

 

În temeiul articolului 56 din Legea privind armele ("Monitorul Of. al RM", nr. 7/2005, 47/06, 
42/07 și 86/08) se eliberează 

APROBAREA DE TRANSPORT ARME ŞI MUNIŢII ÎN TRANZIT 

TRANSPORTUL DE ARME ŞI MUNIŢII SE EFECTUEAZĂ DE CĂTRE: 

 

Distributorul general cu CUI 

Adresa: 

Localitatea:  

Ţara: 

Ţara de origine/export: 

Ţara de destinaţie/import: 
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TRANSPORTUL DE ARME ŞI MUNIŢII SE EFECTUEAZĂ ÎNTRE: 

Expeditor /Exportator: 

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

Destinatar / importator: 

Adresa: 

Localitatea: 

Ţara: 

PTF intrare:  

Traseu:  

PTF ieşire: 

Tranportator: 

Localitatea: 

Ţara: 

Numele şi prenumele conducătorului auto:  

Nr. paşaport: 

Permis ADR conducător auto: Aprobarea se eliberează pentru: 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       
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Măsuri de securitate cu prilejul transportului 

Aprobarea se eliberează cu termen de valabilitate de 3 luni dar care nu depăşeşte 
termenul d evalabilitate al aprobării anterioare pentru transfer. 

MENŢIUNI 

Distributorul general : 

a depus la data de                cererea cu nr.          pentru obţinerea aprobării de transfer 
de arme şi muniţii în tranzit. 

La cerere s-a anexat      (contractul sau alt document 
referitor la cantitatea contractată de arme şi muniţii.) 

Aprobarea pentru transportul d earme şi muniţiei în tranzit se eliberează în baza 
aprobării obţinute anterior pentru transferul de arme şi muniţii în tranzit, eliberată de 
Ministerul Afacerilor Externe al Republiciii Macedonia.   

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Macedonia, acționând la cererea înaintată, 
constată că au fost îndeplinite condițiile pentru transportul  de arme și muniții în tranzit, 
În temeiul articolului 56 din Legea armelor, motiv pentru care s-a decis conform 
dispozitivului prezentei aprobări. 

Taxele conform Tarifului nr. 22, paragraful 2 din Legea privind taxele administrative, în 
valoare de 600 de denari au fost achitate în mod corespunzător 

LS    PERSOANA AUTORIZATĂ 

Cod tarif     Categoria    Model(tip)  Marca  Calibru  Cantitatea în UM  Producător    Ţara de origine                                       

 

 

 

 


