NOTĂ INFORMATIVĂ
privind activitatea de supraveghere a circulaţiei armamentului
în perioada a IX luni ale anului 2018
Pe parcursul perioadei a IX luni al anului 2018, au fost înregistrate 91 infracţiuni
comise cu aplicarea sau folosirea armelor de foc, inclusiv : cu arme la evidenţă – 37 și cu
arme deţinute ilegal - 54.
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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 - 54 (nu au fost stabilite
arma – 6, pneumatice –4, pistol cu gaze – 4, arme cu țeavă chintuită – 3 și cuarmă lungă cu
țeavă lisă – 2).
INFRACȚIUNI CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR ILEGAL

.
2%
6%
9%
33%

nu a fost stabilită arma
armă pneumatică

13%

armă cu gaze
cu țeava lungă lisă
pistol de semnalizare

15%
22%

pistol cu glonț
armă artizanală

Conform datelor statistice în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 au înregistrat creștere
la infracțiuni cu aplicarea/folosirea armelor din circuitul ilegal sectorul Botanica, Râșcani,
Ciocana, Buiucani mun. Chișinău, Sîngerei, Criuleni, Cahul, Hîncești, Nisporeni,
Ungheni și Bălți.
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Taraclia 1 infr.
1%
1%
Fălești 1 infr.
1%
Edineș 1 infr.
1%

Rezina 1
infr.
1%

Ialoveni 1 infr.
Leova 1 infr.
1%
1%

Basarabeasca 1 infr.
1%
Botanica 12 infr.
14%

Florești 1 infr.
1%
CeadÎr-Lunga 1 infr.
1%
Călărași 1 infr.
1%
Bender 1 infr.
1%
Drochia 1 infr.
1%

Briceni 1 infr.
1%
Anenii Noi 1 infr.
1%

Hîncești 10 infr.
11%

Ocnița 2 infr.
2%
Soroca 2 infr.
2%

Râșcani
mun. Chișinău
14%

Orhei 2 infr.
2%
Nisporeni 3 infr.
3%

Ciocana 7 infr.
8%

Bălți 3 infr.
3%
Buiucani 4 infr.
5%
Ungheni 3 infr.
3%

Centru
mun. Chișinău 3 infr.

Sîngerei 4 infr.
5%
Criuleni 4 infr.
5%

Cahul 4 infr.
5%

Analizând datele acumulate, s-a constatat că persoanele suspecte de săvârșirea
infracțiunilor, s-a dovedit a fi tineri cu vârstele cuprinse între 31 - 50 ani și adulți cu vârste
cuprinse între 51 - 65 ani, de gen masculin, preponderent neangajați în câmpul muncii.
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Cu referire la timpul comiterii se constată că pe parcursul perioadei 01.01.2018 –
30.09.2018 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 ale săptămânii
sunt JOI și VINERI, au fost înregistrate câte 16 și respectiv 15 cazuri, fiind urmată de ziua
de SÎMBĂTĂ – 19 cazuri și DUMINICA – 10 cazuri.
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Totodată, în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 potrivit analizelor datelor procesate cu
privire la infracțiuni au fost înregistrate în total 151 incidente, dintre care: cu arme la evidenţă
– 42, cu arme deţinute ilegal - 109.
INCIDENTE CU APLICAREA/FOLOSIREA ARMELOR
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imprudență, provocate de
victimă; 2

altele ; 7

Vînat ilicit ; 5
deteriorări; 5
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Conform datelor obținute în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 au înregistrat incidente
cu arme ilegale Inspectoaratele de poliție Râșcani, Centru mun. Chișinău, Ștefan Vodă,
Basarabeasca, Buiucani, Telenești, Călărași și Edineț.

Subdiviziuni care au înregistrat incidente
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Analiza datelor a permis de a releva faptul că cele mai afectate zile ale săptămânii sunt
JOI și VINERI, când au fost înregistrate câte 20 cazuri, fiind urmate de zilele SÎMBĂT 30 cazuri și SÎMBĂTĂ – 27 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
intențiile de răzbunare și încredearea în sine criminală, 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 116 infracţiuni privind purtarea, păstrarea,
procurarea, fabricarea ilegală a armelor de foc şi muniţiilor.
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Subdiviziuni care au relevat infracțiuni

Obiectul infracțiunii
Muniții 71 infr.

armă cu glonț 15 infr.

pistol cu glonț 11 infr.

grenade 8 infr.

armă atipică 5 infr.

armă lungă cu țeavă lisă 5 infr.

armă pneumatică 1 infr.
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INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Conform datelor din evidenţele deţinute de către poliţie în perioada 01.01.2018 –
30.09.2018 pe întreg teritoriul Republicii Moldova constatăm că au fost înregistrate, 24 cazuri
de furturi de arme din circuitul civil.
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Analizând ponderea armelor sustrase pe teritoriul Republicii Moldova a fost stabilit :
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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 – 9, automobil – 6, dulapuri – 5, dormitor – 2 și
din toc – 1.
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Controlul asupra circulaţiei armelor
La evidenţa organelor de poliţie se află:
- 264 obiective a sistemului autorizări, care deţin şi folosesc 3920 arme de foc;
- 58758 persoane fizice în proprietatea cărora se află 70802 arme de foc, din ele:
- cu ţeava ghintuită – 21077 unităţi, cu ţeava lisă – 42962 unităţi, cu bile de cauciuc
- 2633 unități, arme pneumatice –555 unități, pistoale cu gaz – 3649 unități.
Respectarea condiţiilor de păstrare a armelor
Au fost efectuate în total 31089 de verificări privind respectarea condiţiilor de deţinere
a armelor, dintre care: 30817 la persoane fizice şi 272 la persoane juridice.
Urmare s-au înaintat 14 sesizări persoanelor juridice.
Constatate contravenţii.
Au fost întocmite total 1005 procese-verbale contravenționale privind circulaţia
armelor în privinţa persoanelor fizice – 1003 (suma amenzilor aplicate constituie 831930 lei),
inclusiv:
- 21 în baza art. 360 CC (înstrăinarea ilegală a armelor individuale);
- 502 în baza art. 361 CC (încălcarea regulilor de deţinere şi port a armei);
- 457 în baza art. 362 CC (încălcarea regulilor de reînregistrare a armelor);
- 25 în baza art. 363 CC (tragerea din arma de foc în locurile populate sau nerezervate
pentru aceasta).
Armament ridicat
În total au fost ridicate 1554 arme de foc, după cum urmează:
- pentru încălcarea regulilor de deţinere – 298 unităţi;
- arme predate benevol – 122 unităţi;
- arme deţinute ilegal – 181 unităţi;
Din armele ridicate au fost transmise la Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea
şi rebutarea armelor individuale – 519. Au fost ridicate 4124 cartuşe de diferit calibru.
Urmarea încălcărilor depistate, pe parcursului anului curent au fost anulate 238 permise
de armă.

Activitatea armurierilor licenţiaţi din R. Moldova
Conform datelor de evidenţă, pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistraţi 11
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 798 de arme; fiind importate – 776 de arme; procurate la
consignaţie – 111 de arme.
Activitatea de contracarare a braconajului şi tăierii ilicite a vegetaţiei forestiere.
Organizate şi desfăşurate 613 întruniri cu colectivele de vânători şi pescari, membrii
agenţiilor silvice, totodată au fost efectuate 1287 razii de contracarare a braconajului şi tăierii
ilicite a fâşiilor verzi, la care au fost implicaţi 2092 angajaţi ai poliţiei, 630 persoane din alte
servicii, precum şi 985 unităţi de transport.
În rezultatul măsurilor întreprinse au fost constatate 48 de contravenţii, după cum
urmează:
- 23 în baza art. 122 CC (tăierea ilicită sau vătămarea arborilor şi arbuştilor);
- 45 în baza art. 128 CC (încălcarea regulilor de vânătoare).
- 162 în baza art. 114 CC (încălcarea regulilor de pescuit );
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. 34/4-37d din 08.08.2018 ,,Cu privire
la activitatea poliţiei în domeniul prevenirii şi contracarării vânatului ilicit, pe perioada
sezonului de vânătoare 2018-2019”, 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.
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