Anexa 1.4
Reguli generale privind utilizarea armamentului
(extras din Manualul principalelor măsuri polițienești, anexa la Dispoziția
I.G.P.R. nr. 367735 din 12.12.2019 și Dispoziția I.G.P.R. nr. 40/2020 pentru
aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române)
Se interzice cu desăvârșire mânuirea și folosirea armamentului în orice
context, cu excepția cazurilor în care polițistul este îndreptățit legal și este instruit
în acest scop sau în cadrul ședințelor de pregătire desfășurate într-un cadru organizat
(lucru la rece), astfel impunându-se respectarea unui set de reguli privind
manevrarea în siguranță a armamentului, atât în timpul ședințelor de antrenament
la rece, la intrarea/ieșirea în/din serviciu sau pe timpul executării misiunilor, astfel:
a) toate armele vor fi tratate tot timpul ca și cum ar fi încărcate, regulă
denumită în continuare DISCIPLINA ARMEI;
b) Armele vor fi îndreptate întotdeauna într-o direcție sigură, regulă
denumită în continuare DISCIPLINA ȚEVII;
c) Degetul nu va fi introdus în garda trăgaciului sau pe tragăci cu excepția
cazurilor în care polițistul este îndreptățit legal și este instruit în acest
scop, în cadrul ședințelor de pregătire, regulă denumită în continuare
DISCIPLINA TRĂGACIULUI;
d) Identificarea clară, pozitivă a țintei și a ceea ce se află în spatele acesteia,
regulă denumită în continuare DISCIPLINA ȚINTEI.
1. Preluarea armamentului
Polițistul va executa operațiuni de verificare a armamentului la preluarea
acestuia pentru a se asigura că nu există cartuș în camera cartușului, astfel:
- cu mâna erectoare (mâna puternică), va forma priza asupra mânerului
pistolului;
- va scoate încărcătorul din armă (după caz);
- va dezasigura pistolul (după caz) şi va culisa manșonul înspre înapoi, astfel
încât să poată inspecta camera cartușului.

-

2. Alimentarea/încărcarea
se va alimenta încărcătorul cu numărul de cartușe maxim prevăzut;
se va scoate pistolul din toc, cu țeava îndreptată într-o direcție sigură în raport
de configurația locului unde se execută operațiunile;
se introduce încărcătorul în pistol, operațiune după care pistolul este
considerat alimentat;
pentru încărcarea propriu-zisă, cu țeava îndreptată în aceeași direcție sigură,
polițistul va dezasigura pistolul și va culisa energic manșonul spre înapoi,
fiind astfel introdus cartuș în camera cartușului;

- pistolul va fi apoi asigurat şi introdus în toc, iar tocul va fi asigurat.
3. Descărcarea armamentului
- în locul presupus sigur/special amenajat, polițistul va dezasigura tocul
pistolului (în funcție de particularitățile armei), va scoate pistolul din toc
păstrând țeava îndreaptă într-o direcție sigură, va acționa pârghia de eliberare
a încărcătorului şi va scoate încărcătorul din armă;
- păstrând mâna efectoare (mâna puternică) pe mânerul armei, va dezasigura
pistolul (după caz), va culisa energic manșonul spre înapoi, operațiune ce va
extrage cartușul din camera cartușului (dacă a fost încărcat) şi va inspecta
vizual camera cartușului pentru a se asigura că a fost extras cartușul din
camera cartușului;
- va fi eliberat manșonul şi pistolul va fi asigurat.
4. Predarea armamentului
- după efectuarea operaţiunilor de descărcare, cartuşele vor fi scoase din
încărcător;
- pistolul, încărcătoarele şi muniţia vor fi predate separat primitorului;
Toate operaţiunile de manipulare a armamentului vor fi efectuate cu
ţeava îndreptată întotdeauna într-o direcţie sigură.
Pe durata efectuării tuturor operaţiunilor privind predarea-primirea
armamentului, alimentarea/încărcarea şi descărcarea armamentului, poliţistul nu va
introduce degetul în garda trăgaciului şi nu va acţiona trăgaciul.
Priza pe armă:
a) priză cu o singură mână - arma trebuie ţinută în aşa fel încât aceasta să fie
exact prelungirea antebraţului. Mânerul pistolului trebuie strâns cu degetul
mijlociu, inelar şi mic, cu aceeaşi forţă, în aşa fel încât degetul arătător să se poată
mişca liber. Degetul mare este paralel cu ţeava iar mânuirea lină a trăgaciului se
execută cu prima falangă a degetului arătător.
b) priză cu două mâini - în acest caz priza cu mâna puternică se execută
conform descrierii de la lit. a), iar cu mâna slabă executăm priză peste mâna
puternică în aşa fel încât degetul mare al mâinii slabe să fie paralel cu degetul mare
al mâinii puternice iar cu celelalte patru degete, sub garda trăgaciului, prindem
mânerul pistolului, având degetele mâinii slabe peste degetele mâinii puternice.
Schimbul de încărcător se realizează în următoarele situații:
a. Schimb de urgență – când trăgătorul este angajat în tragere și constată lipsa
(epuizarea) muniției din încărcătorul introdus în armă; acesta eliberează încărcătorul
gol în cel mai scurt timp posibil și introduce un încărcător cu muniție, reîncărcând
arma, după care continuă tragerea.

b. Schimb tactic – când numărul cartușelor din încărcător nu este cunoscut,
există timpul material pentru a reîncărca arma folosindu-se de un nou încărcător
alimentat cu muniție la capacitate maximă. Acesta se face de regulă după o acoperire
(structuri din beton, blocul motor al unui autovehicul, structuri metalice etc), pentru
a conferi polițistului protecție balistică, astfel: se scoate încărcătorul plin din portîncărcător, încărcătorul din pistol se scoate folosind pârghia de eliberare a
încărcătorului, se introduce încărcătorul plin în pistol, trăgătorul fiind pregătit pentru
reluarea tragerii în caz de nevoie.
2.8 Încărcătorul scos din pistol se introduce într-un alt loc decât în port încărcător.
ATENȚIE! În cazul schimbului tactic de încărcător, camera cartușului
va rămâne alimentată cu cartuș, astfel că nu este necesară reâncărcarea.
INCIDENTE CE APAR ÎN TIMPUL TRAGERII; REMEDIEREA LOR
ÎN TIMP UTIL
Închiderea incompleta a manșonului – manșonul nu executa închiderea
completa după ce este eliberat. Acest tip de incident se remediază întotdeauna la fel,
indiferent de mâna folosită. Acest incident apare de obicei atunci când se execută
încărcarea (se conduce manșonul, sau in timpul tragerii priza pe arma este prea sus,
apărând astfel o forța de frecare), iar tensiunea creata de arcul recuperator nu permite
închiderea manșonului.
Pentru a se remedia acest incident, se ia degetul de pe trăgaci, se scoate în
afara gărzii trăgaciului, după care se lovește manșonul cu podul palmei pentru a
permite închiderea completă a camerei cartușului.
INCIDENT DE TRAGERE DE TIP I
Acest incident apare când trăgătorul a omis sa armeze, nu a introdus
încărcătorul complet în arma sau când capsa detonantă nu se inițiază.
DESCRIERE:
- se fac operațiunile pregătitoare pentru tragere, se aude și se simte percutorul,
dar apăsarea pe trăgaci nu produce percutarea cartușului și implicit inițiere focului.
Înainte de a se remedia acest lucru, se scoate degetul din garda tragicului.
REMEDIERE:
- Se lovește baza încărcătorului cu podul palmei (cu degetele întinse), pentru a
se verifica introducerea corectă a încărcătorului în armă (bine poziționat si complet
introdus);
- se trage de manșon până ce ajunge complet în spate și apoi se eliberează pentru
a se închide automat sub tensiunea arcului recuperator. Pistolul se poate roti ușor
către mâna suport, pe axul său. Acest lucru permite efectuarea mai rapidă a
manevrei. Pistolul se menține orientat cu țeava către o zona sigură (direcția țintei în
poligon sau o zona nepericuloasă în alte cazuri);

- pistolul este pregătit pentru tragere, se îndreaptă către ținta, putându-se
executa/relua tragerea.
INCIDENT DE TRAGERE DE TIP II
Acest incident apare de obicei prin blocarea manșonului de către tubul
nearuncat/neextras complet, din cauza unui ejector (gheara extractoare) murdar sau
defect. Acest incident se remediază ușor prin scoaterea tubului din fereastra
manșonului, fie că este blocat în plan orizontal, fie în plan vertical.
DESCRIERE:
- în timpul tragerii, nu mai avem o imagine completă a aparatelor de ochire,
manșonul nu s-a închis complet și trăgaciul este moale.
REMEDIERE:
- se perie tubul neextras (pe verticala) cu palma mâinii suport pe deasupra
manșonului, astfel încât să nu se treacă prin fata țevii pistolului;
- se prinde manșonul pe deasupra. Manșonul se trage puțin înspre înapoi și se
eliberează ușor. Manșonul nu trebuie tras prea mult înapoi, deoarece va fi nevoie de
mai mult timp pentru rearmare și pentru pregătirea pentru tragere, existând riscul
unei duble alimentari, deoarece exista deja un cartuș pe țeava. După deblocarea
camerei, manșonul va introduce un nou cartuș în camera cartușului, pistolul fiind
pregătit pentru tragere.
INCIDENT DE TRAGERE TIPUL III
Acest incident de tragere (dubla alimentare) apare atunci când tubul cartușului
tras nu este extras, iar următorul cartuș se blochează în camera înapoia acestuia.
DESCRIERE:
- în timpul tragerii la un moment dat, se observă oprirea manșonului către
înapoi, blocarea acestuia, trăgaciul fiind moale și nu se produce tragerea.
REMEDIERE:
- cu degetul luat de pe trăgaci, se rotește ușor pistolul pentru a se putea elibera
piedica manșonului cu degetul opozabil al mâinii îndemânatice. Cu mâna suport se
trage manșonul către înapoi și se blochează;
- se scoate încărcătorul din crosa pistolului. Cartușul care se află parțial în
camera poate cădea dacă nu a rămas în încărcător;
- se trage de manșon către înapoi (cel puțin de doua ori), până când tubul este
extras și aruncat;
- se introduce încărcătorul în pistol;
- se trage energic de manșon către înapoi și se lasă să se închidă automat,
pistolul fiind gata pregătit pentru tragere;
- se verifică încărcarea pistolului (press check).

