În temeiul articolul 11, paragraful 4 din Legea armelor (“Jurnalul Oficial al RM”) nr. 7/2005),
ministrul sănătății, în acord cu ministrul afacerilor interne adoptă
REGULAMENTUL PRIVIND
TIPUL ȘI METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXAMENULUI MEDICAL PENTRU
STABILIREA APTITUDINILOR DE SĂNĂTATE NECESARE PENTRU DEŢINERE ŞI
PORT ARMĂ ŞI LISTA BOLILOR ȘI STĂRILOR DE SĂNĂTATE CARE FAC O
PERSOANĂ INAPTĂ PENTRU DEŢINERE ŞI PORT ARMĂ ŞI METODOLOGIA ŞI
PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI MEDICAL

Articolul 1
Prezentul Regulament prescrie tipul și metodologia de efectuare a examenelor medicale
pentru stabilirea capacităţii din punct de vedere medical pentru deținerea și port armă, lista de
boli și afecțiuni medicale care fac o persoană incapabilă de a deţine și purta arme, precum și
metodologia și procedura de eliberare a certificatelor medicale.
Articolul 2
Examen medical pentru stabilirea capacităţii din punct de vedere medical pentru deținere
și port armă (denumită în continuare examinare medicală) este efectuată de un doctor în
medicină, un specialist în medicina muncii, psihiatru, și medic psiholog din instituțiile medicale
de asistență medicală primară care practică medicina muncii.
Examenul medical se efectuează:

Articolul 3

1. prin preluarea anamnezei personale, a familiei şi de lucru;
2. vizionarea dosarelor medicale și
3. examinarea de specialitate a tuturor organelor și sistemelor de organe, controlul stării psihice,
examinarea sistemului nervos central și periferic și testarea simțurilor vederii și auzului.
Articolul 4.
Se consideră că o persoană fizică este aptă de a deţine și purta arme, în cazul în care
examinarea medicală stabilește că nu există boli și afecțiuni medicale care afectează manipularea
în condiții de securitate a armelor, precum și boli și afecțiuni medicale care fac o persoană
incapabilă de a deţine și purta arme, identificate în lista bolilor și a stării de sănătate care fac o
persoană incapabilă de a deţine și purta arme. (Anexa nr. 1).
Articolul 5
Unei persoane fizice i se eliberează un certificat medical de aptitudine medicală pentru
deținerea și portul de arme (Anexa nr. 2), pe baza examinării medicale, semnate de un medic, un

specialist în medicina muncii, care a fost implicat în efectuarea examenului medical într-o
instituție medicală.
Articolul 6
Procedura de eliberare a unui certificat medical de aptitudine medicală pentru deținerea și
purtarea de arme se inițiază la cererea unei persoanei fizice care solicită stabilirea unor puncte de
vedere medicală pentru deținerea și purtarea de arme.
Articolul 7
Persoana fizică care nu este satisfăcută de evaluarea conținută în certificatul medical
menționat la articolul 5 din prezentul regulament poate depune o cerere de reexaminare
medicală care va fi efectuată de Comisia medicală pentru stabilirea unui punct de vedere medical
pentru deținerea și purtarea de arme (denumită în continuare Comisia).
Cererea menționată la paragraful 1 din prezentul articol, se depune la Comisia
comopetentă a instituției medicale relevante menționate la articolul 2 din prezentul regulament,
în termen de 15 zile de la primirea certificatului medical.
Articolul 8.
Din Comisia menţionată la articolul 7 din acest regulament, formată de ministrul
sănătății, fac parte un medic de la medicina muncii, un medic specialist în medicina muncii, un
psiholog și specialiști de consultare care nu au efectuat examenul medical anterior și nu au
evaluat capacitatea de sănătate pentru deținerea și purtarea de arme.
Articolul 9
Pe baza reexaminării medicale, Comisia eliberează un certificat medical (Anexa nr.3), în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de reexaminare medicală.
Articolul 10
În cazul unor modificări ale stării de sănătate care afectează capacitatea de sănătate a
persoanei de a deţine și de a purta arme, examenul medical se repetă.
Articolul 11
Certificatele medicale de la articolele 5 și 9 din prezentul regulament se transmit la
unitatea organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne unde a fost depusă cererea de autorizare
pentru achiziționarea de arme.
Articolul 12
Documentația medicală întocmită pentru emiterea certificatelor medicale de la articolele
5 și 9 din prezentul regulament și copii ale certificatelor medicale sunt păstrate în cartoteca
separată, înregistrate cu numărul din evidenţa adeverinţelor eliberate de instituțiile medicale.
Articolul 13
Anexele de la 1 până la 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Articolul 14
Prezentul regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării sale în ("Jurnalul
Oficial al Republicii Macedonia").
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Anexa nr. 1
LISTA BOLILOR ȘI CONDIȚIILOR DE SĂNĂTATE CARE FAC PERSOANELE
INCAPABILE DE A DEŢINE ȘI PURTA ARME
I.

STĂRI ȘI BOLIL NEUROLOGICE, PSIHOLOGICE ȘI PSIHIATRICE

1. Condiții psihice anormale și de boli care se manifestă ca insuficienţă intelectuală,
disturbări, scăderea sau lipsa atenţiei si a concentrării, retard psihomotoric și motoric, lipsa
controlului și devieri de personalitate;
2. Demența tuturor etiologiilor;
3. Psihoză acută, indiferent de etiologie sau psihoză cronică cu modificări reziduale pronunţate
sau modificări regresive;
4. Modificări patologice pronunţate în sfera afectivă și moral-etică a personalității;
5. Disturbări nevrotice grave pronunţate;
6. Sindromul de dependență de alcool, cu excepția cazurilor de abstinenta controlate medical
timp de cel puțin 12 luni și nici o schimbare în complicatii mentale sau neurologice;
7. Dependența de droguri ilegale, cu excepția cazurilor de abstinenta controlate medical timp de
cel puțin 12 luni, fără modificări psihice sau complicații neurologice;
8. Condițiile și bolile care se manifestă cu dificultăți în coordonare, rigiditate, tremor, și mişcări
horeatski atetozice ;
9. Toate formele de epilepsie sau alte tulburări de conștiință, cu excepția cazurilor controlate
medical în care cu ajutorul terapiei crizele nu apar timp de cel puțin doi ani;
10. Afecțiuni neurologice, boli, leziuni si anomalii ale nervilor și mușchilor care cauzează
disfuncționalități grave.
II. CONDIȚII ȘI BOLI OFTALMOLOGICE
1. Acuitatea vizuală, corectată sau necorectată mai mică de 0,8;
2. Protanopie, Deuteranopie.
III. STĂRI ȘI BOLI ALE ORGANELOR PENTRU ECHILIBRU ȘI AUZ
1. Boli ale aparatului vestibular cu tulburări de echilibru severe;
2. Surditate practică (Fowler mai mare de 90%)

IV. STĂRI ŞI BOLI CARDIACE ŞI SANGUINE
1. Formele severe de boli și afecțiuni coronariene, după un atac de cord până la stabilizare;
2. Bolile cardiace care provoacă perturbări semnificative hemodinamice și ritm
sincope;
3. Maladii cardiace congenitale sau dobândite și boli ale vaselor sanguine mari, cu semne de
decompensare;
4. Forme severe ale bolilor hipertonice.
V. STAREA ȘI BOLILE SISTEMULUI RESPIRATOR
1. Insuficienţa respiratorie sau cardio-respiratorie pronunţată.
VI. BOLI ALE SISTEMULUI GASTROINTESTINAL ȘI URINAR
1. Bolile severe ale stomacului, ficatului și rinichilor, care pot provoca stare de comă.
VII. BOLI ALE SISTEMULUI ENDOCRIN
1. Diabetul zaharat cu complicaţii oftalmologice, nervoase și modificări cardiovasculare și
acidoza decompensată;
2. Forma severă de hipertiroidism cu sindrom oculobular sau complicații cardiovasculare
3. Hyper şi hipoadenocorticism în forme severe.
VIII. BOLI ALE APARATULUI CIRCULATOR
1. Hemopatii și reticuloze maligne

Anexa nr. 2
(denumirea instituţiei medicale)
Număr
anul
(localitatea)

În temeiul articolul 11, paragraf 4 din Legea armelor ("Jurnalul Oficial al RM nr. 7/2005)
și articolul 5 din Regulamentul privind tipul și metodologia de efectuare a examenului medical
pentru a determina punctul de vedere medical pentru deținerea și purtarea de arme, lista bolilor și
stărilor de sănătate, care fac o persoană incapabilă de a poseda și purta arme, precum și
metodologia și procedura de eliberare a certificatelor medicale ("Jurnalul Oficial al RM nr .-- -),
după efectuarea examinării medicale ___________________
eliberează
(Denumirea instituției medicale)
CERTIFICATUL MEDICAL
privind capacitatea din punct de vedere medical pentru deținerea și portul de arme
Prenumele, numele tatălui, şi numele
Data naşterii,
Reşedinţa
Cod Numeric Personal

, domiciliul,
,
, starea civilă

, studii

ANAMNEZA
1. Personală
- boli de care a suferit
- leziuni
- obişnuinţe
2.De muncă
-locuri de muncă până în prezent

(angajări, unde)

- boli profesionale
3.Familiei
- are- nu are boli psihice şi epilepsie în familia apropiată.

STAREA ACTUALĂ A SĂNĂTĂŢII
Rezultatatul examenului de specialitate
cardiologie
sistemul nervos şi starea psihică
starea sistemului nervos central şi periferic
tensiune
- puls
Auz
Văz
Examene speciale suplimentare de laborator şi examen funcţional şi rezultatele

Examene consultative de specialitate suplimentare şi concluzia

EVALUAREA CAPACITĂŢILOR DIN PUNCT D EVEDERE MEDICAL PENTRU
DEŢINERE ŞI PORT ARMĂ*

LS.

Semnătura,
D-r medicină,
Specialist în medicina muncii

* Evaluarea capacităţilor din punct de vedere medical poate fi după cum urmează:
- apt din punct de vedere medical pentru deţinere şi port armă
- inapt din punct de vedere medical pentru deţinere şi port armă
Certificatul medical se transmite:
- Unităţii organizatorice a Ministerului Afacerilor Interne responsabil cu emiterea licenței pentru
achiziționarea de arme

Anexa nr. 3
(denumirea instituţiei medicale)
Număr
anul
(localitatea)
În temeiul articolul 11 din Legea armelor (“Jurnalul Oficial al RM”) nr. 7/2005), şi
articolului 9 din Regulamentul privind tipul și metodologia de efectuare a examenului medical
pentru stabilirea aptitudinilor de sănătate necesare pentru deţinere şi port armă şi lista bolilor și
stărilor de sănătate care fac o persoană inaptă pentru deţinere şi port armă şi metodologia şi
procedura de eliberare a certificatului medical (“Jurnalul Oficial al RM” nr.
), Comisia
medicală pentru stabilirea capacităţilor din punct de vedere medical pentru deținere și port armă
emite
( denumirea instituţiei medicale)

CERTIFICATUL MEDICAL
Cererea de reexaminare medicală a fost depusă la data de
Ulteriort reexaminării medicale pentru a determina capacitatea dpdv medical pentru deținerea și
portul de arme, emite următoarea
EVALUAREA A CAPACITĂŢILOR DPDV MEDICAL PENTRU DEŢINERE ŞI PORT
ARMĂ *

( prenumele şi numele)
(data şi locul naşterii)

(domiciliul, reşedinţa)
(nr CI)

* Evaluarea capacităţilor din punct de vedere medical poate fi după cum urmează:

- apt dpdv medical pentru deţinere şi port armă
- inapt dpdv medical pentru deţinere şi port armă

Argumentarea evaluării

Evaluarea este definitivă

Comisia medicală pentru stabilirea
capacităţilor din punct de vedere medical
pentru deținere și port armă, compusă din:
1.
2.
3.
L.S.
Transmisă:
- Unităţii organizatorice a Ministerului Afacerilor Interne responsabil cu emiterea licenței pentru
achiziționarea de arme

