NOTĂ INFORMATIVĂ
privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului
în perioada a 12 luni ale anului 2018
Pe parcursul perioadei a XII luni al anului 2018, au fost înregistrate 104
infracţiuni comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc, inclusiv : cu arme la evidenţă
– 41 și cu arme deţinute ilegal - 63.

TOPUL INFRACȚIUNILOR
Huliganismul 45 fapte
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Determinarea la sinucidere 3 fapte
Tentativă de omor 2 fapte
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Tălhărie 9 fapte
Lipsirea vieții din imprudență 3
faptă
violență în familie 2 fapte
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Amenințare sau violență art. 349 1
faptă

La capitolul calificării infracțiunilor cu aplicarea/folosirea armelor de foc a fost
posibil de constatat că în majoritatea cazurilor s-a folosit arme deţinute ilegal - 63 (nu au
fost stabilite arma – 21, pneumatice –13, pistol cu gaze – 8, arme cu țeavă chintuită – 5, cu
armă lungă cu țeavă lisă – 8 și alte arme - 7).
INFRACȚIUNI CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR ILEGAL
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Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei 01.01.2018 –
31.12.2018 s-au conturat următoarele intervale orare, care dețin pondere înaltă de comiterea
infracțiunelor, după cum urmează:





Ziua (orele 12 - 18)
Seara (orele19 – 24)
De noapte (orele 24 - 6)
Dimineața (orele 6 - 12)

- 29 fapte
- 39 fapte
- 27 fapte
- 9 fapte

Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile ale săptămânii
sunt VINEREA și SÎMBĂTA, au fost înregistrate câte 21 și respectiv 24 cazuri, fiind
urmată de ziua de JOI – 14 cazuri și DUMINICA – 14 cazuri.
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Totodată, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 potrivit analizelor datelor procesate cu
privire la infracțiuni au fost înregistrate în total 186 incidente, dintre care : cu arme la
evidenţă – 56, cu arme deţinute ilegal -130.
INCIDENTE CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR
vînătoare; 2
deteriorări; 8

cauzări de liziuni din
imprudență, provocate de
victimă; 4

sinucideri; 12

cauzări leziuni ușoare; 25

amenințare cu armă; 46

Incidente cu aplicarea
armelor contrar destinației;
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ARME LEGAL DEŢINUTE
pistol cu gaze 4
armă pneumatică 2

pistoale cu bile
cauciuc 2

armă cu țeavă lisă
29

arme cu țeavă
ghintuită 19

CU ARME ILEGAL DEŢINUTE

Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei 01.01.2018 –
31.12.2018 în comiterea incidentelor s-au conturat următoarele intervale orare, după cum
urmează:

Ziua (orele 9 - 17)
-54 fapte

Seara (orele 18 – 24)
- 66 fapte

Nu a fost posibil de stabilit - 27 fapte

Dimineața (orele 1 - 8)
- 27 fapte

Nu a fost stabilit timpul
- 12 fapte
Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile ale săptămânii sunt
SÎMBĂTA și DUMINICĂ, când au fost înregistrate câte 29 și respectiv 48 cazuri, fiind
urmate de zilele VINERși JOI – 22 cazuri.
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Reieșind din faptul că, principalele motive care au favorizat la săvârșirea infracțiunilor
și incidentelor cu arme din circuitul civil, vizate sunt consumul excesiv de băuturi alcoolice
și intențiile de răzbunare, aceste acțiuni ilegale au fost îndreptate împotriva persoanelor din
diferite categorii de vârstă. În majoritatea cazurilor ca victime au fost indentificați tineri (25
- 34 ani) preponderant neangajați în câmpul muncii și adulți (35 – 64 ani) angajați sau
neangajați în câmpul muncii.
În perioada de referinţă au fost relevate 147 infracţiuni privind purtarea, păstrarea,
procurarea, fabricarea ilegală a armelor de foc şi muniţiilor.

Obiectul infracțiunii
Muniții 83 infr.
Grenade 12 infr
Armă lungă cu glonț 15 infr.
Armă atipică 5 infr.
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INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Conform datelor din evidenţele deţinute de către poliţie în perioada 01.01.2018 –
31.12.2018 pe întreg teritoriul Republicii Moldova constatăm că au fost înregistrate, 38
cazuri de furturi de arme din circuitul civil.

Analizând ponderea armelor sustrase pe teritoriul Republicii Moldova a fost stabilit :
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Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei 01.01.2018 –
31.12.2018 în comiterea furturilor s-au conturat următoarele intervale orare, care dețin
pondere înaltă de comitere, după cum urmează:
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Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile a săptămânii sunt
SÎMBĂTA și DUMINICĂ, când au fost înregistrate 4 și respectiv 3 cazuri, fiind urmate de
zilele JOI și VINER – 1 caz.
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Cu referire la armele ce au fost sustrase a fost posibil de constatat că în majoritatea
cazurilor a fost păstrate în safeuri metalice – 16, automobile – 10, dulapuri, dormitor – 11
și din toc – 1.
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Controlul asupra circulaţiei armelor
La evidenţa organelor de poliţie se află:
- 267 obiective a sistemului autorizări, care deţin şi folosesc 3803 arme de foc;
- 59102 persoane fizice în proprietatea cărora se află 70549 arme de foc, din ele:
- cu ţeava ghintuită – 21349 unităţi, cu ţeava lisă – 43041 unităţi, cu bile de cauciuc
- 2694 unități, arme pneumatice –801 unități iar pistoale cu gaz – 3509 unități.
Respectarea condiţiilor de păstrare a armelor
Au fost efectuate în total 45686 de verificări privind respectarea condiţiilor de
deţinere a armelor, dintre care: 45332 la persoane fizice şi 354 la persoane juridice.
Urmare s-au înaintat 6 sesizări persoanelor juridice.
Constatate contravenţii.
Au fost întocmite total 1328 procese-verbale contravenționale privind circulaţia
armelor în privinţa persoanelor fizice – 1325 (suma amenzilor aplicate constituie 975650
lei), inclusiv:
- 24 în baza art. 360 CC (înstrăinarea ilegală a armelor individuale);
- 617 în baza art. 361 CC (încălcarea regulilor de deţinere şi port a armei);
- 656 în baza art. 362 CC (încălcarea regulilor de reînregistrare a armelor);

- 28 în baza art. 363 CC (tragerea din arma de foc în locurile populate sau nerezervate
pentru aceasta).
Activitatea armurierilor licenţiaţi din R. Moldova
Conform datelor de evidenţă, pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistraţi 9
armurieri licenţiaţi în domeniul activităţii de confecţionarea a armelor şi muniţiilor cu
destinaţie civilă, dintre care 7 în mun. Chişinău (SRL „Agnicondo”, SRL „Sniper Elite”,
Î.S. „Cartuş”, ÎS „Pulbere”, ÎS „Dinamo-MA”, A.O Societatea Vînătorilor şi Pescarilor
din RM, ÎCS „Tactical Internaţional Group” SRL); 1 armurier în or. Cahul (SRL „Arme &
Muniţii”); 1 armurier în or. Briceni (SRL „Armament”) şi 1 armurier în domeniul reparării
armelor şi muniţiilor (SRL „Meşter Rojic”).
Conform informaţiilor prezentate lunar de către armurierii licenţiaţi pe parcursul
anului 2018 au fost comercializate 202 de arme; fiind importate – 0 de arme; procurate la
consignaţie – 18.
Activitatea de contracarare a braconajului şi tăierii ilicite a vegetaţiei forestiere.
Organizate şi desfăşurate 11099 întruniri cu colectivele de vânători şi pescari,
membrii agenţiilor silvice, totodată au fost efectuate 1746 razii de contracarare a
braconajului şi tăierii ilicite a fâşiilor verzi, la care au fost implicaţi 2775 angajaţi ai poliţiei,
970 persoane din alte servicii, precum şi 1388 unităţi de transport.
În rezultatul măsurilor întreprinse au fost iniţiate în TOTAL 18 infracţiuni privind tăierea
ilegală a vegetației forestiere, distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere, precum
îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte explorări ale apelor:
- 12 (2) infracţiuni în baza art. 233 (Vânat ilicit);
- 4 (2) infracţiuni în baza art. 231 (Tăierea ilegală a arborilor și/sau arbuștilor din fondul
forestier sau din fondul ariilor naturale protejate de stat);
- 2 (2) infracţiuni în baza art. 234 (Îndelitnicirea ilegală cu piescuitul, vînatul sau cu altele exploatări
ale apelor);

În perioada de referinţă au fost constatate 303 (672) proceduri contravenţionale,
inclusiv:
– 181 (458) în baza art. 114 CC (încălcarea regulilor de pescuit );
– 91 (98) în baza art. 128 CC (încălcarea regulilor de vânătoare);
– 31 (309) în baza art. 122 CC (tăierea ilicită sau vătămarea arborilor şi arbuştilor);
– 0 (1) în baza art. 123 CC (distrugerea sau vătămarea arborilor şi arbuştilor);
– 0 (6) în baza art. 140 CC (colectarea sau nimicirea plantelor incluse în Cartea roşie);
– 0 (4) în baza art. 182 CC (vătămarea sau tăierea samo volnică a plantelor din
zonele verzi ale oraşelor);
Secţia supravegherea circulaţiei armament a DAL a DGSP şi inspectorii
supraveghere armament şi activităţi licenţiate din inspectoratele teritoriale de poliţie, în
cadrul întrunirilor cu membrii Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova,
reprezentanţii Agenţiilor ecologice teritoriale şi Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”,
administraţia publică locală şi societatea civilă, au abordat următoarele subiecte:
- măsurile care urmează a fi întreprinse pentru prevenirea şi contracararea
braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere;
- relevarea şi prevenirea de comun acord a fenomenului infracţional la general;

- excluderea cauzele care generează incidente cu utilizarea armelor de foc şi impactul
negativ al acestora asupra societăţii;
- respectarea regulilor tehnicii securităţii la mânuirea armelor de foc şi la efectuarea
vânătoriei;
- măsurile de asigurare a protecţiei regnului animal;
- exercitarea controlului asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal;
- răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia şi folosirea
resurselor regnului animal;
- paza regnului animal şi vegetal, efectuarea în comun a raziilor de prevenţie;
- noile prevederi ale legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie
civilă.
Subsecvent, în conformitate cu Dispoziţia IGP nr. 34/4-45d din 18.08.2017 ,,Cu
privire la activitatea poliţiei în domeniul prevenirii şi contracarării vânatului ilicit, pe
perioada sezonului de vânătoare 2017-2018”, angajaţii Secţiei supraveghere circulaţiei
armament a DAL a DGSP a IGP în comun cu specialiștii superiori al serviciului
supraveghere circulaţie armament şi activităţi licenţiate a Inspectoratelor de Poliţie
teritoriale şi reprezentanţii instituţiilor abilitate în domeniu, au desfăşurat razii specializate
din domeniul de referinţă pe terenurile de vânătoare.
În cadrul acestor măsuri speciale au fost verificaţi colectivele vânătoreşti aflaţi pe
terenurile de vânătoare la compartimentul respectării legislaţiei privind respectarea regulilor
şi termenilor de vânătoare, precum şi cota stabilită de recoltare, existenţa fişelor de
recoltare, carnetelor de vânător precum şi valabilitatea permiselor de
armă.

