
 

 
 

În temeiul articolul 14, paragraful 11 din Legea armelor ("Monitorul Oficial  al Republicii 

Macedonia” nr. 7/2005), ministrul afacerilor interne adoptă 

 

REGULAMENTUL PRIVIND PROGRAM DE INSTRUCTAJ PENTRU UTILIZAREA, 

PĂSTRAREA ŞI INTRETINEREA CORECTĂ A ARMELOR, METODOLOGIA DE 

IMPLEMENTARE A INSTRUCTAJULUI PRACTIC PENTRU MANIPULAREA 

ARMELOR ȘI METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE 

SPECIALITATE PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR TEHNICE PRIVIND 

UTILIZAREA CORECTĂ A ARMELOR  ȘI A CUNOAȘTERII REGLEMENTĂRILOR 

PRIVIND ARMELE 

 
I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Articolul 1 

Prezentul regulament defineşte Pogramul de instructaj pentru manipularea, păstrarea și 

întreținerea corespunzătoare a armelor, metodologia de desfășurare a instructajului practic de 

maniupulare a armelor, precum și metodologia de desfășurare a examenului de specialitate pentru 

verificarea cunoștințelor tehnice pentru utilizarea corectă a armelor și cunoașterea reglementărilor 

privind armele. 

 
II. PROGRAMUL DE INSTRUCTAJ PRIVIND UTILIZAREA, PĂSTRAREA ŞI 

INTREŢINEREA CORECTĂ A ARMELOR 

 

Articolul 2 

Instructajul pentru utilizarea, păstrarea și întreținerea corectă a armelor se efectuează în 

conformitate cu Programul de instructaj pentru manipularea, păstrarea și întreținerea corectă a 

armelor, (denumit în continuare: Program) (Anexa nr.  1). 

 
Articolul 3 

Programul este compus din partea teoretică și practică, care cuprind: 

 

A. Partea teoretică 

I. Legea privind armele ("Monitorul Oficial al RM", nr. 7/2005), precum și norme legale  care 

decurg din Legea armelor: 

II. Codul penal ("Monitorul Oficial al RM" nr 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 și 19/04.); 

III. Primul ajutor şi 

IV.Cunoștinţe teoretice de manipulare în condiții de securitate a armelor și muniției 

(dezasamblare, asamblare, curățare și întreținere a armelor și muniției). 

II.  Izvođenje gađanja oružjem. 

 

B. Partea practică 

I. Cunoștințe practice de manipulare în condiții de securitate a armelor și muniției 

(dezasamblare,asamblare, curățare și întreținere a armelor și muniției) și 

II. Executarea tragerii cu arma. 
 



III. METODOLOGIA DE INSTRUCTAJ PRACTIC PENTRU MANIPULAREA ARMELOR 

 

Articolul 4. 

Instructajul practic privind manipularea armelor este efectuat de persoana juridică  autorizată, 

asociaţii de vânătoare sau de tir (denumită în continuare: persoană juridică autorizată). 

Instructajul practic prevăzut la paragraful 1 din prezentul articol se realizează prin 

desfăşurarea a cinci cursuri, pentru fiecare parte a programului. 

Cursurile menționate la paragraful 3 din prezentul articol de predare, durează 45 de minute. 

 
Articolul 5 

Cursuri teoretice sunt susţinute de persoane fizice (denumite în continuare: lectori) care au 

semnat un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată cu persoana autorizată în cadrul căreia se 

desfăşoară instructajul practic de manipulare a armelor. 

Instructajul pentru cunoștințe teoretice de manipulare în condiții de securitate a armelor și a 

muniției (dezasamblare, asamblare, curățare și întreținere a armelor și muniției) și cursurile practice 

sunt susţinute de persoane fizice (denumite în continuare instructori) și de persoane fizice (denumite 

în continuare: instructor asistent) care au încheiat un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată 

cu persoana autorizată, care asigură instructajul practic de manipulare a armelor. 

În cazul în care persoana juridică autorizată în cadrul căreia se desfăşoară instructajul practic 

de manipulare a armelor nu beneficiază de persoane angajate care îndeplinesc criteriile menționate la 

alineatele 1 și 2 ale prezentului articol, instructajul teoretic și practic va fi efectuat de către 

persoanele fizice care au încheiat cu persoana autorizată un contract corespunzător pentru efectuarea 

predării. 

 
Articolul 6 

Lectorul de la articolul 5, paragraful 1 al prezentului regulament, potrivit legii ar trebui să fie 

o persoană care a absolvit facultatea de drept (pentru cursurile din Legea armelor și Codul penal), sau 

facultatea de medicină (pentru cursurile de prim ajutor). 

 

Articolul 7 

Instructorul menţionat la articolul 5, paragraful 2 din prezentul regulamant, în conformitate 

cu legea ar trebui să fie o persoană care a absolvit Facultatea de Educație Fizică, Secţia antrenor de 

tir sportiv. Instructorul asistent menţionat la articolul 5, paragraful 1 al prezentului regulament, 

potrivit legii ar trebui să fie o persoană cu minim studii medii. 

 
Articolul 8 

 La instructajul pentru cunoștințele teoretice de manipulare în condiții de securitate a armelor și 

muniției (dezasamblare, asamblare, curățare și întreținerea armelor și munițiilor), precum și punerea în 

aplicare a instruirii practice, pe lângă instructorii și instructorii asistenți participă și lectorul pentru 

disciplina Prim ajutor. 

 

 

Articolul 9. 

Ulterior finalizării instructajului practic de manipulare a armelor, persoană juridică autorizată 

emite solicitantului (denumit în continuare candidatul) autorizației pentru achiziționarea de arme o 

dovadă (Anexa nr.2). 



 

IV. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE SPECIALITATE  

PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA 

CORECTĂ A  ARMELOR ȘI CUNOAȘTEREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND 

ARMELE 

 

Articolul 10 

Ulterior finalizării instructajului practic pentru manipularea armelor, candidatul va depune 

cererea pentru examenul de specialitate de verificare a cunoștințelor tehnice pentru utilizarea corectă 

a armelor și cunoașterea regulementărilor privind armele (Anexa 3). 

Cererea de înscriere menționată la paragraful 1 din prezentul articol se depune la unitatea 

organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, în funcţie de domiciliul sau reședința  candidatului 

din Republica Macedonia.  

 
Articolul 11 

Examenul de specialitate pentru verificarea cunoștințelor tehnice privind utilizarea corectă a 

armelor și cunoașterea regulementărilor privind armele (denumite în continuare susținerea 

examenului de specialitate) se susţine în fața unei comisii formate din președinte, secretar, trei 

membri și trei membri supleanţi. 

Președinte, unul dintre membrii comisiei și secretarul sunt reprezentanții Ministerului 

Afacerilor Interne, al doilea membru al comisiei este reprezentantul Federației de tir sportiv a 

Macedoniei și al treilea membru este reprezentantul unei persoane juridice care desfăşoară 

instructajul de manipulare a armelor. 

Articolul 12 

Ulterior primirii cererii, președintele comisiei stabilește data și ora susţinerii examenului de 

specialitate, după care informează membrii comisiei, și candidații cel mai devreme cu două luni 

înainte de data stabilită pentru susţinerea examenului de specialitate și nu mai târziu de opt zile 

înainte susţinerea examenului de specialitate. 

 

Articolul 13 

Examenul de specialitate constă în susţinerea examenului teoretic și parte practică a 

programului şi se desfăşoară în termen de cel puțin două zile. 

În prima zi se susţine partea teoretică a examenului de specialitate. 

Candidații care au promovat partea teoretică a examenelor de specialitatee, susţin  partea 

practică a examenului specialitate, a doua zi lucrătoare de la data susţinerii părții teoretice a 

examenului de specialitate. 

 
Articolul 14 

Examenul de specialitate se desfășoară în sediul persoanei juridice autorizate care efectuează 

instruirea practică pentru manipularea armelor de cel puțin două ori pe lună pe parcursul anului. 

 

Articolul 15 

Partea teoretică a examenului de specialitate se susţine prin încercuirea răspunsului corect din 

trei răspunsuri oferite la cele 20 de întrebări conținute în proba scrisă. 

Răspunsul corect la aceste întrebări este punctat. 



Întrebările menționate la paragraful 1 din prezentul articol sunt pregătite de Comisie imediat 

înainte de susţinerea părții teoretice a examenului de specialitate şi sunt identice pentru toți candidații 

care susţin în același timp această parte a examenului de specialitate. 

 
Articolul 16 

Partea teoretică a examenului de specialitate durează 45 de minute și este susţinută de toți 

candidații înscrişi, în același timp. 
 

 

Articolul 17 

Prin susţinerea părții practice a examenului de specialitate se stabilesc cunoștințele candidatului în 

privinţa: 

- ţinerii armei în securitate și în direcția corectă; 

- controlul încărcăturii de muniție a armei; 

- funcționarea tuturor componentelor exterioare ale armelor; 

- încărcarea armei cu muniție şi descărcarea muniției; 

- demontarea și asamblarea armelor; 

- curățarea și întreținerea armei și muniției; 

- selectarea muniției corespunzătoare pentru armă; 

- pregătirea armei și ţinerea corectă a armei; 

- demontraţia practică a eliminării disfuncţionalităţilor cu prilejul utilizării armelor; 

- utilizarea echipamentului de protecție și 

- execuţia tragerilor 

. 

Articolul 18 

 Tragerile cu armele de foc scurte se execută la țintă circulară, cu dimensiuni de 50 cm x 50 

cm, la o distanță de 10 metri de la locul de tragere. 

 Tragerile cu arme pneumatice se execută la țintă circulară, dimensiunea de 15,5 cm x 15,5 

cm, de la o distanță de 10 metri de la locul de tragere 

 Tragerile cu arme de foc lungi cu ţevi ghintuite, se execută la  țintă circulară cu dimensiuni 

de100 cm x 100 cm, de la o distanță de 100 de metri de la locul de tragere, iar tragerile cu arme de 

foc lungi cu ţevi neghintuite se execută la țintă circulară, cu dimensiuni de  100 cm x 100 cm, de la o 

distanță de 35 de metri de de la locul de tragere 

Pentru execuţia tragerilor cu arma menționate la paragrafele 1, 2 și 3 din prezentul articol se 

trag trei focuri în interval de trei minute, iar la evaluarea părții practice a examenului de specialitate 

se trag zece focuri, în interval de până la zece minute. 

Candidatul este instruit pentru a trage numai cu  tipul de arme pentru care a depus o cerere de 

autorizare pentru achiziționarea de arme. 

 
      Articolul 19 

În timpul desfășurării probei de tragere, pe lângă candidați și membri ai comisiei, participă şi 

instructorii, instructorii asistenți și lectorul care a efectuat predarea primului ajutor. 

 

 

Articolul 20 

Rezultatele candidaților la examenul de specialitate este evaluat cu "a promovat examenul de 

specialitate" sau "nu a promovat examenul de specialitate". 



Candidatul a promovat examenele teoretice, în cazul în care la proba scrisă a obţinut cel puțin 

75% din totalul de puncte posibile. 

Candidatul a promovat partea practică a examenului de specialitate, în cazul în care a 

manipulat în securitate arma cu prilejul execuţiei tragerii şi a obţinut peste 30% din totalul punctelor 

posibile. 

 
Articolul 21 

Candidatul care nu a promovat partea teoretică a examenului de specialitate, poate depune o 

cerere de reexaminare pentru examenul teoretic, în termen care nu este mai mic de șapte zile şi nici 

mai mare de 14 zile de la examenul de specialitate desfăşurat anterior . 

Candidatul care nu a promovat partea practică a examenului de specialitate, poate depune o cerere de 

reexaminare pentru examenul practic, într-o perioadă de cel puțin trei zile de la data când a promovat 

partea practică. 

Candidaţii care în termenele prevăzute la paragrafele 1 și 2 din prezentul articol, nu se înscriu 

pentru reexaminare sau care la reexamniare nu obţin rezultate satisfăcătoare, se consideră că nu au 

promovat examenul. 

Examenul de reexaminarea părţii teoretică și practice a examenului de specialitate se susţine în fața 

comisiei menţionate la articolul 11 din prezentul regulament. 

 
Articolul 22. 

Candidatului care a promovat examenul de specialitate, Comisia îi emite o dovadă (Anexa nr.4). 

 

Articolul 23 

Anexele 1 până la 4 sunt parte integrantă a prezentului regulament. 

 
V. DISPOZIȚII FINALE 

 

Articolul 24 

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

Republicii Macedonia " 

 
Nr. 17.1-53577/1  Ministrul 

13. septembrie 2005   afacerilor interne, Skopje 

 Ljubomir Mihajlovski, s.s. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 



Anexa nr. 1 

 

PROGRAMUL 

instructajului pentru manipularea, păstrarea și întreținerea corectă a armelor 

  

 

A. PARTEA TEORETICĂ 

I. Legea armelor ("Monitorul Oficial al RM", nr. 7/2005), precum și alte norme legale din care decurge 

Legea armelor. 

I / 1 Dispoziții generale; 

I / 2 Achiziţionarea și deținerea de arme și muniții;  

I / 3 Procedura de manipulare a armelor și muniției; 

I / 4 Producţia și repararea de arme și muniții;  

I / 5 Trafic de arme, muniții și componente pentru arme; 

I / 6 Transportul de arme și muniții;  

I / 7 Poligoane civile; 

I / 8 Transferul de arme și muniții peste frontiera de stat; 

I / 9 Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene; 

 I / 10 Evidenţa; 

I / 11 Monitorizare și 

I / 12 Norme legale din care decurge Legea armelOR. 

II. Codul penal ("Monitorul Oficial al RM", nr. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 și 19/04) 

II / 1 Infracțiuni și responsabilitate penală și 

II / 2. Producerea,deţinerea și comerțul ilegal cu arme și substanțe dispersive. 

III. Primul ajutor 

III / 1 Ce este primul ajutor; 

III / 2 mijloace pentru acordarea primului ajutor;  

III / 3 Obligaţia acordării primului ajutor; 

III / 4 Acordarea primului ajutor răniților la faţa locului;  

III / 5 Verificarea funcţiilor vitale; 

III / 6 Hemoragii; 

III / 7 Tipuri de leziuni și 

III / 8 Îngrijirea și transportul răniților. 

IV. Cunoștinţele teoretice de manipulare în condiții de securitate a armelor și a muniției 

(dezasamblare, asamblare, curățarea și întreținerea armelor și muniției) 

IV / 1 Demontare, asamblare, curățarea și întreținerea armelor și muniției; 

IV / 2 Caracteristicile tehnice ale anumitor tipuri de arme;  

IV / 3 Manipularea în siguranță a armelor și 

IV / 4 Folosirea echipamentelor de protecție în timpul tragerilor. 

 
B. PARTEA PRACTICĂ 

I. Cunoștințe practice de manipulare în condiții de siguranță a armelor și a muniției 

(demontare,asamblare, curățarea și întreținerea armelor și muniției) 

I/ 1. Ţinerea armei într-un mod sigur și în direcția corectă; 

I / 2 Controlul încărcăturii armei cu muniție;  

I / 3 Funcționarea tuturor componentelor exterioare ale armelor; 



I / 4 Încărcarea şi descărcarea armei ;  

I / 5 Demontarea și asamblarea armelor; 

I / 6. Curățarea și întreținerea armelor; 

I / 7. Selectarea munițiee corespunzătoare pentru armă; 

I / 8. Pregătirea armei şi ţinerea corectă a armei; 

I / 9. Demontraţie practică de înlăturare a diisfuncţionalităţilor cu prilejul utilizării armelor și 

I / 10. Utilizarea echipamentului de protecție. 

II. Execuţia tragerii cu arma 
II / 1 Execuţia probei de tragere cu arme de foc scurte și lungi, precum și cu pistoale pneumatice (cu aer 

comprimat), cu trei gloanțe, în interval de până la trei minute într-o țintă circulară, la o distanță de 10 

metri, 35 de metri și 100 de metri, în funcție de tipul de armă; 

II / 2 Execuţia probei de tragere cu arme de foc scurte, într-o țintă circulară, cu dimensiuni de 50 cm x 50 

cm, la o distanță de 10 de la locul de tragere; 

II / 3 cu arme cu aer comprimat într-o țintă circulară, dimensiunea de 15,5 cm x 15,5 cm, de la o distanță 

de 10 de metri de la locul d etragere; 

II / 4Execuţia probei de tragere cu arme de foc lungi cu ţevi ghintuite într-o țintă circulară, cu dimensiuni 

de 100 cm x 100 cm, de la o distanță de 100 de metri de locul de tragere, execuţia probei de tragere cu 

arme de foc lungi cu țevi neghintuite într-o  țintă circulară cu dimensiuni de 100 cm x 100 cm, de la o 

distanță 35 de metri de la locul de tragere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

Anexa nr. 2 

 

 

REPUBLICA MACEDONIA 
 

 
         

( denumirea persoanei autorizate, respectiv a asociaţiei d e vânătoare sau tir) 

 
 
 
 

În temeiul articolul 14, paragraful 5 și 6 din Legea armelor ("Monitorul Oficial al RM", nr. 7/2005) 

și articolul 9 din Regulamentul privind Programul de instructaj pentru utilizarea , depozitarea și 

întreținerea corespunzătoare a armelor, metodologia de pregătire practică pentru manipulare 

armelor, precum și metodologia de desfășurare a examenului de specialitate pentru verificarea 

cunoștințelor tehnice pentru utilizarea corectă a armelor și cunoașterea regulementărilor privind 

armele, ("Monitorul Oficial al RM" nr.   /     )  , emite 
(persoana juridică autorizată, asociaţia d e vânătoare sau  de tir) 

 

 
 

D O V A D A   
 

 

Persoana    

născut/ă 

 

  anul   în localitatea     , 

 
CNP   ,   ,  

a urmat cursurile practice de instructaj pentru manipularea armelor. 

 
 
 

 
Lectori- instructori 

 
1.     

 

2.     

 

LS 3.     

 

4.     



        Anexa nr. 3 

CERERE  

 
PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE SPECIALITATE PENTRU 

VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR TEHNICE PENTRU UTILIZAREA 

CORECTĂ A ARMELOR ȘI CUNOAȘTEREA REGLEMENTĂRILOR 

PRIVIND ARMELE 

 
                                           INFORMATII DESPRE SOLICITANT  

                                                             (CANDIDAT) 

 

Prenumele, prenumele tatălui, numele     

Data naşterii    

Ţara şi locul naşterii  
 

Domiciliul, reşedinţa    strada   numărul     

Telefon    

CNP   

E specialitate pentru testarea cunoștințelor tehnice privind utilizarea corectă a armelor și 

cunoașterea reglementărilor privind armele pentru următoarele discipline: 

 

Nr. curent Disciplina  Susţinerea examenului 

pentru prima oară 

Susţinerea examenului 

pentru a doua oară 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

La cerere anexez dovada efectuării plăţii taxei pentru susţinerea examenului de specialitate  

în valoare de   denari. 

Identitatea candidatului a fost stabilită în baza cărţii de identitate sau a paşaportului imediat 

înainte de începerea examenului de specialitate de către preşedintele Comisiei. 

 

La    SEMNĂTURA SOLICITANTULUI 

Data                   Pagina 1 



RAPORT PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE SPECIALITATE PENTRU 

VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR TEHNICE DE UTILIZARE CORECTĂ A 

ARMELOR ȘI A CUNOAȘTERII REGLEMENTĂRILOR PRIVIND ARMELE 
 

 
 

Data   _ anul, la   ora la sediul 

 

  candidatul    

 

A susţinut examenul d especialitate în faţa comisiei şi a promovat următoarele discipline: 

 
1.    

 

2.    

 

3.    

 

4.    

 

5.      

 

6.      
 

 
 

În temeiul celor de mai sus candidatul    

 

1. A promovat examenul de specialitate: 

a) integral  

       b) parţial 

 
2. Nu a promovat examenul de specialitate 

 

La    Comisia: 

 

Data   1.    

 

   L.S.  2.       

 
     3.       
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Anexa nr. 4 
 

 
 

REPUBLICA MACEDONIA  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Nr.   

 

Data    
 

 
 
 

În temeiul articolului 22 din Regulamentul privind Programul de instructaj pentru utilizarea 

,păstrarea și întreținerea corespunzătoare a armelor, metodologia de pregătire practică pentru 

manipulare armelor, precum și metodologia de desfășurare a examenului de specialitate pentru 

verificarea cunoștințelor tehnice pentru utilizarea corectă a armelor şi cunoașterea regulementărilor 

privind armele,  ("Monitorul Oficial al RM" nr.       /     ), comisia formată de ministrul afacerilor 

interne, emite 

 
 

DOVADA 

 , născut/ă    
( prenumele, prenumele tatălui, numele)                                        ( data, localitatea şi ţara naşterii) 

 

 

din   srada   nr.   , CNP    
( domiciliul, adresa ) 

 
la data   , a susţinut examenul de specialitate privind cunoştinţele tehnice pentru 

utilizarea, păstrarea şi întreţinerea corespunzătoare a armelor şi cunoaşterea reglementărilor 

privind armele şi  
 

A PROMOVAT EXAMENUL DE SPECIALITATE PRIVIND VERIFICAREA 

CUNOȘTINȚELOR TEHNICE DE UTILIZARE VORECTĂ A ARMELOR ȘI 

CUNOAȘTEREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND ARMELE 
 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
 

                 
    L.S. 

 


