ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DISPOZIȚIA
INSPECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
Nr. 23 din 14.02.2020
pentru aprobarea TEMATICII-CADRU
a cursului de instruire teoretică şi practică a persoanelor fizice
care doresc să deţină și/sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii
letale și/sau neletale supuse autorizării, în condițiile legii

În scopul eficientizării activității de organizare și desfășurare a cursurilor de
instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, de către persoanele
juridice autorizate,
Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Poliției Române sub
aspectul exercitării controlului, potrivit legii, asupra persoanelor juridice care doresc
să organizeze și să desfășoare cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul
armelor și al munițiilor,
În temeiul art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea
Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în
baza art. 126 – 127 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 11/2018, emit următoarea
DISPOZIȚIE
ART. 1.
Se aprobă TEMATICA-CADRU a cursului de instruire teoretică şi practică a
persoanelor fizice care doresc să deţină și/sau să poarte şi să folosească arme şi
muniţii letale și/sau neletale supuse autorizării, în condițiile legii, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
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ART. 2.
(1) Difuzarea prezentei dispoziții către unitățile interesate se realizează prin
grija Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.
(2) Conducerile inspectoratelor de poliție județene și cea a Direcției Generale
de Poliție a Municipiului București vor lua măsurile necesare astfel încât prezenta
dispoziție să fie adusă la cunoștința structurilor arme, explozivi și substanțe
periculoase, precum și a personalului cu atribuții pe această problematică.
Art. 3.
TEMATICA-CADRU a cursului de instruire teoretică şi practică a persoanelor
fizice care doresc să deţină și/sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale
și/sau neletale supuse autorizării, aprobată prin prezenta dispoziție, va fi publicată
prin grija Direcției Comunicații și Tehnologia Informației pe pagina de internet a
Poliției Române, www.politiaromana.ro.
Art. 4.
Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 01.03.2020, dată la care se abrogă
dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 50 din 27.04.2018.

INSPECTOR GENERAL
Chestor principal de poliție
Liviu VASILESCU
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Anexă la Dispoziția I.G.P.R. nr. 23 din data de 14.02.2020

TEMATICA-CADRU
a cursului de instruire teoretică şi practică a persoanelor fizice
care doresc să deţină și/sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii
letale și/sau neletale supuse autorizării, în condițiile legii

Capitolul I
Aspecte generale
Art. 1.
Tematica-cadru reprezintă documentul care stabilește principalele repere
privind noțiunile teoretice și practice ce vor fi avute în vedere de către organizatorii
cursurilor, în activitatea de pregătire teoretică și practică a persoanelor fizice care
doresc să deţină și/sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale și/sau neletale
supuse autorizării.
Art. 2.
Cursurile privind activitatea didactică de pregătire teoretică și practică în
domeniul armelor și al munițiilor se desfășoară de către persoane juridice autorizate
în acest sens, pe o perioadă de 80 de ore, în decursul a cel puțin 15 zile.
Art. 3.
Pentru a fi admiși la examenul de obținere a certificatului de instruire teoretică
și practică în domeniul armelor și al munițiilor, cursanții au obligația de a participa la
cel puțin 90% din durata totală a cursurilor, precum și la cel puțin două ședințe de
mânuire a armamentului și de executare a tragerilor într-un poligon autorizat conform
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 4.
Prezența cursanților se certifică în registrul întocmit în acest sens de către
persoana juridică autorizată, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la
Metodologia privind autorizarea persoanelor juridice pentru organizarea și
desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al
munițiilor, aprobată prin Dispoziția I.G.P.R. nr. 21 din data de 14.02.2020, în care se
va consemna semnătura cursantului în prezența formatorului.
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Art. 5.
Programa de pregătire va fi structurată după următorul format:
a) 34 de ore – teme de cunoaștere a legislației privind regimul armelor și al
munițiilor;
b) 8 ore – teme de cunoaștere a aspectelor de natură juridică, referitoare la uzul
de armă;
c) 8 ore – teme de cunoaștere a procedurii de acordare a primului ajutor în
cazul rănirii cu arma de foc;
d) 14 ore – teme privind cunoașterea părților componente și a modului de
funcționare și folosire a armelor și a munițiilor și balistică;
e) 16 ore – activitate practică de executare a ședințelor de tragere într-un
poligon autorizat conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al
munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6.
(1) Cursurile vor fi susținute de personal cu pregătire superioară de lungă
durată, licențiat în studii juridice sau de apărare, ordine publică și securitate națională,
ce deține un permis de armă aflat în termenul de valabilitate, precum și de personal
care a absolvit cursuri de pregătire medicală, pentru cei care urmează să susțină
temele privind acordarea primului-ajutor în cazul rănirii provocate cu arme de foc.
(2) Cel puțin 25% din orele alocate pregătirii teoretice vor fi rezervate pentru
dezbateri și seminarii.
Capitolul II
Temele de curs
Art. 7.
În cadrul programului de curs vor fi abordate următoarele teme:
1. Cunoașterea legislației privind regimul armelor și al munițiilor:
a) dispoziții generale privind regimul armelor și al munițiilor;
b) termeni și definiții, folosite în domeniul armelor și al munițiilor;
c) categorii de arme și muniții;
d) clasificarea armelor din punct de vedere al destinației;
e) clasificarea armelor din punct de vedere constructiv;
f) regimul juridic al armelor deținute ilegal sau al căror deținător nu este
cunoscut ori a decedat;
g) condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea
armelor letale și neletale, precum și a muniției aferente, de către persoanele fizice;
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h) procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurarea, deținerea,
portul și folosirea armelor letale și neletale supuse autorizării;
i) procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în
permisul de armă și eliberarea acestuia;
j) condițiile păstrării și asigurării securității armelor și munițiilor, letale și
neletale supuse autorizării, de către persoanele fizice;
k) regimul armelor letale și neletale, aflate în proprietatea unor persoane fizice
care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau port și folosire;
l) procedura de prelungire a valabilității permisului de armă;
m) procedura autorizării schimbărilor în situația armei sau a titularului
dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire;
n) procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a
dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor aferente;
o) procedura privind eliberarea pașaportului european pentru arme de foc;
p) autorizarea călătoriilor în state terțe cu arme și muniții letale și neletale;
q) procurarea și înstrăinarea armelor de foc în afara teritoriului României de
către persoanele fizice;
r) regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor de
către cetățenii români pe teritoriile statelor membre;
s) regimul călătoriilor în state terțe cu armele și munițiile deținute de către
cetățenii români;
t) furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum și
a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele;
u) regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor neletale supuse
notificării, și eliberarea certificatului de deținător pentru persoanele fizice.
v) uzul de armă, conform prevederilor art. 46 - 523 (Capitolul III – Uzul de
armă) din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu
modificările și completările ulterioare.
2. Regimul juridic al contravențiilor și al infracțiunilor în domeniul
armelor și al munițiilor:
a) răspunderea juridică contravențională, conform Legii nr. 295/2004 privind
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și H.G. nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, precum și O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare;
6/7

b) răspunderea juridică penală, conform art. 342 – 344 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și art. 271 din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările
ulterioare;
c) cauzele justificative și de neimputabilitate care înlătură caracterul
penal/contravențional al faptei;
d) confiscarea specială ca măsură de siguranță penală;
e) sancțiunile complementare contravenționale la regimul armelor și al
munițiilor.
3. Datele tehnico-balistice ale armelor și munițiilor:
a) tipurile de armament prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul
armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) datele tehnice ale armelor și munițiilor aferente, prevăzute de
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
c) piesele și componentele esențiale ale armelor și munițiilor, prevăzute de
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
d) incidente de tragere.
4. Acordarea primului ajutor în cazul rănirii cu arme de foc:
a) algoritmul de bază al acordării primului ajutor medical;
b) plăgi prin împușcare:
i) clasificarea anatomopatologică;
ii) mecanismele de producere.
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