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În temeiul articolului 47 paragraful 5 din Legea  armelor ("Monitorul Oficial al Republicii 

Macedonia" nr. 7/05, 47/06 și 42/07), ministrul Afacerilor Interne, în acord cu ministrul 

Transporturilor și Comunicațiilor și ministrul Economiei adoptă 
 

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA CERINȚELE TEHNICE ȘI DE SECURITATE 

MINIME PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OBIECTIVELE ÎN CARE  

SE EFECTUEAZA  PRODUCȚIA ȘI REPARAȚIA, RESPECTIV 

COMERCIALIZAREA ŞI DEPOZITAREA ARMELOR ȘI MUNIȚIEI 

 

Articolul 1 

Prezentul regulament prevede condițiile tehnice și de securitate minime pe care trebuie să 

le îndeplinească obiectivele în care se desfăşoară producţia și repararea, respectiv 

comercializarea și depozitarea armelor și muniției. 
 

Articolul 2 

Producţia de arme și muniții și repararea armelor se efectuează în obiectivele societăților 

comerciale care au aprobarea pentru producția de arme și muniții și repararea armelor. 

Obiectivele societățillor comerciale menționate la alineatul 1 din prezentul articol, sunt 

compuse din: 

- spaţii sau spaţii de lucru în care se desfăşoară procesul de producție, respectiv repararea 

armelor; 

- spaţii sau spaţii de lucru în care se desfăşoară procesul de producție de muniție; 

- stații de teste balistice (poligon de tir); 

- spaţii administrative; 

- spaţiile securizate tehnic destinate pentru depozitarea materiilor prime, unelte și 

componente pentru arme; 

- spaţiile securizate tehnic destinate pentru depozitarea produselor și a armelor reparate și 

- spaţiile securizate tehnic destinate pentru depozitarea materiilor prime pentru producția 

de muniții și munițiile produse. 

 

Articolul 3 

Comercializarea și depozitarea armelor și munițiilor se efectuează în obiectivele  

societăților comerciale care au autorizație pentru comerțul cu arme, muniții și componente pentru 

arme și care efectuează vânzarea de arme și muniții: 

- cu ridicata; 

-  cu ridicata și cu amănuntul, sau; 

- cu amănuntul. 

Obiectivele societăților comerciale menționate la paragraful 1, paragraful 1 și 2 din 

prezentul articol, sunt compuse din: 

- spaţii de lucru în care se efectuează comercializarea armelor și muniției 

- spaţiile securizate tehnic destinate pentru depozitarea armelor sau spaţii securizate 

tehnic destinate  pentru depozitarea muniției. 

  Obiectivele societățiilor comerciale menționate la paragraful 1 alineatul 3 din prezentul 

articol, constituie o unitate funcțională și sunt compuse din: 

  - spaţii de lucru în care se desfăşoară comercializarea armelor și muniției, în care există 

un spaţiu separat sau dulapuri separate în care se depozitează armele sau muniția sau 

- spaţii de lucru în care se desfăşoară comercializarea armelor și muniției și spaţiile 

securizate tehnic destinate pentru depozitarea armelor sau spaţii securizate tehnic destinate  

pentru depozitarea muniției. 
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Articolul 4 

Obiectivele societăților comerciale menționate la articolul 2 și 3 din prezentul 

regulament, ar trebui să fie construite dintr-un material solid, îngrijite, echipate și conectate la 

instalațiile și sistemele infrastructurii comunale, inclusiv: rețelele de alimentare cu apă, 

canalizare și reţeaua electrică. 

Intrarea în obiectivele menționate la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să fie 

iluminată constant pe timp de noapte, de seara şi până la primele ore ale dimineţii. 

 

Articolul 5 

Obiectivele societăților comerciale menționate la articolul 2 și 3 din prezentul regulament, 

cu excepția obiectivelor menţionate la articolul 3, paragraful 1 alineatul 3 din prezentul 

regulament, trebuie să fie în permanenţă securizate fizic și din punct de vedere tehnic cu sistem 

de protecție împotriva efracției şi sisteme de alarmă şi detecție în caz de incendiu  și să 

beneficieze de protecție mecanică. 

Obiectivele menționate la paragraful 1 din prezentul articol, se împrejmuiesc cu un gard de 

protecție. 

Gardul de protecţie menţionat la paragraful 2 al prezentului regulament, trebuie să aibă o 

înălţime de cel puțin 2 metri și 20 de centimetri de la suprafața pe care este instalat. 

 Mijloacele, echipamentele și instalațiile de protecție contra incendiilor din obiectivele 

menționate la paragraful 1 din prezentul articolul, se amplasează în locuri vizibile și ușor 

accesibile pentru utilizare. 

 

Articolul 6 

Obiectivele menționate la articolul 2 și 3 din prezentul regulament, ar trebui să fie 

protejate cu un paratrăsnet împotriva descărcărilor atmosferice -fulgere. 

Instalația menționată la paragraful 1 din prezentul articol, în condiţii de descărcări 

atmosferice, sau în cazul loviturilor de trăsnet, nu trebuie să permită căderea scânteilor pe 

mașinile și echipamentele pentru producția de muniție. 

Structura de oțel a obiectivelor menționate la paragraful 1 din prezentul articol, mese de 

metal, usi, ferestre, conducte de încălzire, dulapuri - case de marcat, conducte de aer și alte 

obiecte metalice, precum mașinile și echipamentele menționate la paragraful 2 din prezentul 

articol trebuie să aibă împământare. 

 

Articolul 7 

Spaţiul de lucru sau spaţiile de lucru şi spaţiile securizate tehnic prevăzute în dispoziţiile 

prezentului regulament, cu excepția spațiului de lucru menționat la articolul 3, paragraful 3, 

alineatul 1 din prezentul regulament, trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 15 metri pătrați. 

Înălțimea încăperilor menționate la paragraful 1 din prezentul articol, de la podea la 

tavan, ar trebui să fie de cel puțin doi metri și 50 de centimetri. 

 

Articolul 8 

În cazul în care obiectivele menționate la articolul 2 și 3 din prezentul regulament au 

ferestre, acestea trebuie să fie protejate pe exterior cu grilaj metalic fix sau plasă din metal 

fabricate din fier masiv. 

Componentele plasei menționate la paragraful 1 din prezentul articol trebuie să fie de 

cinci milimetri grosime, și orificiile care formează componentele trebuie să aibă dimensiunile de 

cel puțin 70 mm lungime și 70 mm lățime. 

Grilajul menționate la paragraful 1 din prezentul articol, trebuie să aibă grosimea de cel 

puțin zece milimetri, cele plasate vertical la o distanță de cel puțin 100 de milimetri şi orizontal, 

la o distanță de cel puțin 300 milimetri. 
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Articolul 9 

Uşile exterioare de acces de la obiectivele menționate la articolul 2 și 3 din prezentul 

regulament, ar trebui să fie protejate din exterior, cu plasă de metal mobilă sau grilaj metalic 

mobil   fixate la un capăt de peretele exterior de susţinere şi care se încuie prin interior, două 

încuietori. 

Uşile din toate spaţiile în care se desfăşoară procesul de producţie, comercializarea şi 

depozitarea muniției trebuie să se deschidă spre exteriorul clădirii, în direcția de ieșire, și ar 

trebui să ducă spre un spațiu deschis. 

  

Articolul 10 

Pereții exteriori și tavanul obiectivelor menționate la articolul 2 și 3 din prezentul  

regulament, trebuie să fie construite din cărămidă, beton, piatră și alte materiale, care sunt 

folosite pentru construcția de clădiri. 

Materialele menționate la paragraful 1 din prezentul articol, care sunt utilizate pentru  

construirea de spații securizate tehnic, trebuie să fie rezistente la foc, respectiv: 

- pereții, minim două ore: 

- podeaua si tavanul, minim o oră şi 30 de minute 

- uşa de intrare, minim o oră 

 

Articolul 11 

 

    Încălzirea din spaţiul de muncă sau din spaţiile de muncă menționate la articolul 2, 

paragraful 2, alineatul 2, se efectuează cu instalații de apă caldă, abur sau depozit de aer, care se 

introduce în obiecte din exterior. 

Obiectivele menționate la paragraful 1 din prezentul articol nu trebuie să fie încălzite cu 

radiatoare cu o flacără deschisă. 

 

Articolul 12 

Aerisirea obiectivelor menționate la articolul 2 și 3 din prezentul regulament, trebuie să se 

facă în mod natural sau artificial (dispozitive de ventilație). 

În cazul ventilației artificiale de la paragraful 1 din prezentul articol, ușa de intrare și 

orificiile frontale ale dispozitivelor de ventilare trebuie să fie protejate cu grătare de metal iar 

canalele și construcţia aparaturii să corespundă condițiilor din obiective. 

 Pupitrul de manipulare a dispozitivelor de ventilație pentru spaţiul de lucru  sau spaţiile  

de lucru de la Articolul 2, paragraful 2, alineatul 2 ar trebui să fie plasat în afara acestui spaţiu de 

lucru sau acestor spaţii de lucru. 

 

Articolul 13 

Instalatiile electrice, echipamentele si consumabile acestora din obiectivele  menționate la 

articolul 2 și 3 din prezentul regulament, în special în obiectivele în care se desfășoară activități 

cu materiale explozive, trebuie să se facă într-un mod care corespunde activităţilor la suprafaţă 

de manipulare a materiilor explozive. 

Instalaţiile menționate la paragraful 1 din prezentul articol din obiectivele în care se 

desfăşoară producția, comercializarea și depozitarea muniției sunt marcate cu "EX", care 

corespunde gradului de pericol creat în timpul manipulării materiilor explozive- muniției. 

Instalaţiile din obiectivele prevăzute la articolul 3, paragraful 1 alineatul 3 al prezentului 

regulament se efectuează în condiţii cu grad adecvat de protecție IP mecanică (IP 54 și IP 65). 

În obiectivele prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol nu se montează și nu se 

utilizează instalaţii aeriene pentru distribuția energiei electrice. 
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Armatura de pe care sunt montate corpurile de iluminat din obiectivele menționate la 

paragraful 1 din prezentul articol trebuie să aibă o protecție mecanică și să fie fixate cu frânghii 

speciale, montate pe tavan sau pe peretele obiectivului menţionat în prezentul regulament. 

Armatura menționată la paragraf 5 din prezentul articol nu ar trebui să fie atașată la 

cablurile de alimentare cu energie electrică. 

 

Articolul 14 

În obictivele în care se desfăşoară producția, comercializarea și depozitarea muniției, ar 

trebui să existe o protecție împotriva electricității statice. 

Suprafața podelei obiectivelor menționate la alineatul 1 din prezentul articol trebuie să fie 

plană, adezivă, fără fisuri și ușor de întreținut și de curățat. 

În cazul în care cad obiecte pe suprafața menționată la paragraful 2 din prezentul articol, 

suprafața nu trebuie să provoace scântei. 

Suprafaţa menționată la paragraful 1 din prezentul articol ar trebui să fie conducătoare de 

electricitate. 

Obiectivelor menționate la paragraful 1 din prezentul articol se aplică reglementările 

corespunzătoare privind protecția materialelor explozive și a traficului de materiale explozive. 

 

Articolul 15 

În spaţiile administrative menționate la articolul 2, paragraful 2, alineatul 4 din prezentul 

regulament, se desfășoară activitățile legate de administrarea și primirea și furnizarea 

informațiilor necesare angajaţilor și vizitatorilor. 
 

Articolul 16 

Pentru spaţiile de lucru menţionate la articolul 3, paragraful 2, alienatul 1 și articolul 3, 

paragraful 3 din prezentul regulament se aplică   în mod corespunzător reglementările privind 

cerințele tehnice minime pentru spații de lucru și spațiile de comercializare. 
 

Articolul 17 

Prezentul regulament intră în vigoare în a opta zi de la data publicării sale în "Monitorul 

Oficial al Republicii Macedonia" 
 

Nr. 13.1-48217/1 Ministrul 

25 iulie 2007 afacerilor interne, 

Skopje m-r Gordana Jankuloska, s.s. 

 

Nr. 01-9830 Ministrul 

31 iulie 2007                                                        transportului şi telecomunicaţiilor, 

Skopje Mile Janakieski, s.s. 

 

Nr. 17-6570/2 Ministrul 

27 august 2007  economiei, 

Skopje                                                                                       Vera Rafajlovska,  s.s. 

 


