Anexă
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Model Autorizaţie de procurare armă şi muniţie (persoane fizice)
FAŢĂ
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr______data_________
AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
ARMĂ ŞI MUNIŢIE - PERSOANE FIZICE
Se autorizează domnul/doamna______________________, cetăţenie
___________ cu domiciliul/reşedinţa în localitatea __________________, str.
____________________,
nr.
______,
cod
numeric
personal
___________________act de identitate, ____seria, nr_________ pentru a procura:
1. Armă letală cu destinaţia__________, şi cantitatea de ____cartuşe calibrul
aferent acesteia.
2. O ţeavă de rezervă calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________ (categoria)____________ (seria)___________ deţinută în baza
permisului de armă tip____, seria____, nr____________
*Specificaţii suplimentare_________________________________
Termenul de valabilitatea al autorizaţie până la data de __________
ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.
Se prelungeşte până la data de _____________
ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.
* se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitată

VERSO
Data procurării_______________________
Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ________________________
din localitatea _____________________________________________________
că domnul ______________________________________________________
a procurat:
1.
armă
din
categoria
__________destinaţia_____________
__________calibrul _____

__________,
cu
caracteristicile
marca _______________________seria

2.
O
ţeavă
de
rezervă,
Seria__________________marca___________________

calibru

_____

a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
înstrăinează) __________________________________, titular al permisului de
armă/autorizaţie de deţinere şi folosire, seria______nr.__________ /factura
numărul__________ din data de __________.
b) Din străinătate conform documentului__________.
Poziţia din registrul
nr________/__________

de

evidenţă

Semnătura gestionarului/organul vamal
Loc ştampilă

a

armelor/registrul

vamal

Model Autorizaţie de transfer a armelor (persoane fizice)
RO M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr_________data_________
AUTORIZAŢIE DE TRANSFER A ARMELOR
( PERSOANE FIZICE )
Autorizăm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de către domnul _____
____________________________ din localitatea ______________ strada
_______ nr______ judeţul (sectorul), ________, CNP_________________,
posesorul permisului de armă TIP A, de deţinere seria ____ nr_________ eliberat
de _________________la data____________, vizat la data de _______________.
A. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor arme:
1.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
2.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
3.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
4.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
5.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
B. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor cantităţi şi calibre de
muniţie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
5. Cantitatea ___________calibrul ________________
Transferul
armei/muniţiei
va
avea
loc
pe
traseul
________________________ ruta ______________________________________
Scopul transferului______________
Mijloc de transport _____________
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei __________

INSPECTOR ŞEF
L.S.
În baza cererii numărul______/_______se
autorizaţiei până la data de ____________

prelungeşte

valabilitatea

INSPECTOR ŞEF
L.S.
* pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se
ataşează o anexă cu datele de identificare ale armelor/muniţiilor
*categoria de arme conform Legii 295/2004 poate fi :B,C,D astfel că în cerere se menţionează
în raport de situaţie una din categoriile specificate
* caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere
a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B,C,D.

Model Autorizaţie temporară de transport şi folosire a armei (persoane fizice)

RO M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr__________ data_________
AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI
( PERSOANE FIZICE )
Autorizăm efectuarea transportului de arme şi/sau muniţii, de către domnul
____________________________________ din localitatea ______________
strada
____________________nr______
judeţul
(sectorul),
________,
CNP_________________, posesorul permisului de armă TIP A, de deţinere seria
____ nr_________ eliberat de ________la data_______, vizat la data de
_______________.
A. Autorizaţia se acordă pentru transportul şi folosirea armei categoria _______,
caracteristicile armei___________________ marca _______seria _______calibrul
______, cartea de identitate a armei seria ________ nr.________
B. Autorizaţia se acordă pentru transportul muniţiei corespunzătoare:
1.Cantitatea ___________calibrul ________________
Transportul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ________________________
_______________________________ ruta ____________________________
Mijloc de transport _____________
Titularul este autorizat să folosească arma şi muniţia în poligonul aparţinând
societăţii_______________, situat la adresa______________________________
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei __________
INSPECTOR ŞEF
L.S.
În baza cererii numărul______/_______se
autorizaţiei până la data de ____________
INSPECTOR ŞEF
L.S.

prelungeşte

valabilitatea

Model Atestat de colecţionar (persoane fizice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI____________

ATESTAT DE COLECŢIONAR
Seria C nr 0001234
Atestăm
prin
prezentul
că
domnul
/doamna
__________________________________, domiciliat (ă) în localitatea
__________________, str. ___________________________ , nr._____,
bloc______, scara_____, apt.______, judeţ (sector) _____________________,
C.N.P. __________________________ , îndeplineşte condiţiile legale privind
statutul de colecţionar de arme, calitate care îi conferă dreptul de a procura şi
deţine arme pentru colecţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare .
Nr___________data__________
INSPECTOR ȘEF
L.S.
MENȚIUNI PRIVIND VIZA ATESTATULUI DE COLECȚIONAR

Nr. de

Nr. de

Nr. de

înregistrare……………… înregistrare……………… înregistrare………………
…………..

…………..

…………..

Data ------------------------- Data ------------------------- Data -----------------------------------------------

-----------------------

-----------------------

ŞEFUL SERVICIULUI

ŞEFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

L.S.
Nr. de

Nr. de

Nr. de

ŞEFUL SERVICIULUI

înregistrare……………… înregistrare……………… înregistrare………………
…………..

…………..

…………..

Data ------------------------- Data ------------------------- Data -----------------------------------------------

-----------------------

-----------------------

ŞEFUL SERVICIULUI

ŞEFUL SERVICIULUI

ŞEFUL SERVICIULUI

L.S.

L.S.

L.S.

Model Autorizaţie de scoatere temporară din ţară a armelor/muniţiilor (persoane
fizice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr_________data_________
AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A
ARMELOR/ MUNIŢIILOR
( PERSOANE FIZICE )
Autorizăm scoaterea temporară din România a armelor şi/sau muniţiilor,
aparţinând
domnului
________________________
din
localitatea
______________ strada ___________________nr______ judeţul (sectorul),
________, CNP_________________, posesorul permisului de armă TIP A / TIP
B, de deţinere seria ____ nr_________ eliberat de _______________la
data________, astfel:
A. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor arme:
1.Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
2.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
3.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
4.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
5.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
B. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor cantităţi
şi calibre de muniţie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
5. Cantitatea ___________calibrul ________________

Transportul armelor/muniţiei va avea loc pe traseul
__________________________________
_____________________________ruta________________________________
________________________
P.C.T.F. / Ieşire ______________________________/ Intrare
_______________________________
Scopul transportului______________
Mijloc de transport _____________
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei __________
* pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se
ataşează o anexă cu datele de identificare ale armelor/muniţiilor.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Aviz de înstrăinare a armei/muniţiei pe teritoriul României
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________

AVIZ
DE ÎNSTRĂINARE A ARMEI/ MUNIŢIEI
PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Avizăm înstrăinarea pe teritoriul României de către domnul (doamna
______________________, domiciliat în _______________________________,
posesor al paşaportului/actului de identitate seria _____, nr._____________,
eliberat de autorităţile statului __________________ la data de
_________________, a următoarelor:
A. Armă din categoria __ caracteristicile armei ____ cu destinaţie __________
marca _______________seria _________________________calibrul ______;
B. Muniţie:
Cantitatea ___________calibrul ___________,
deţinute în baza permisului de armă seria ______, nr. ______________, eliberat la
data de ____________ de _____________
Avizul va fi prezentat autorităţilor de frontieră la ieşirea din România pentru
justificarea înstrăinării armei/muniţiei
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie temporară de procurare a armei şi muniţiei letale (persoane
fizice străine)
FAŢĂ
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI____________
Nr__________ data_________
AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ
DE PROCURARE A ARMEI ŞI MUNIŢIEI LETALE
Se autorizează domnul (doamna) _________________________________ ,
domiciliat în_______________________________________________________,
posesor al paşaportului/actului de identitate seria _____, nr._____________,
eliberat de autorităţile statului _____________________,valabil până la
____________ pentru a procura din România:
A. Armă
din
categoria
_____,caracteristicile
armei_______
destinaţia________.
B. Ţeavă
rezervă
din
categoria_____caracteristici____destinaţia____________.
C. Muniţie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
5. Cantitatea ___________calibrul ________________
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei: __________
În termen de 3 zile de la data achiziţionării armei/muniţiei, posesorul acestei
autorizaţii are obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o,
având asupra sa actul de provenienţă al acestora, prezenta autorizaţie, cartea de
identitate a armei şi arma procurată, (în vederea sigilării acesteia).
INSPECTOR ŞEF
L.S.
VERSO
Data procurării_______________________
Se certifică de către armurierul ______________________________________
din localitatea ___________________________________________________

că domnul ______________________________________________________
a cumpărat armă (ţeava) letală din categoria __________, caracteristicile
___________
destinaţia________
marca
____________seria
__________________calibrul _____________
cu factura numărul_____________________din data de ____________________
poziţia din registrul de evidenţă a armelor________
Semnătura gestionarului
Loc ştampilă

Model Autorizaţie de scoatere definitivă de pe teritoriul României a armelor şi
muniţiilor letale (persoane fizice străine)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr_________data_________
AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE DEFINITIVĂ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE
Se autorizează domnul/doamna ____________________________ domiciliat(ă)
în ________________________________ având paşaportul/actul de identitate
seria ____ nr_________ eliberat de _______________ la data ___________
pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul României a următoarelor:
A. Armă din categoria ______, caracteristicile armei____ destinaţie
_____________ marca_________________seria___________________calibrul
______, cartea de identitate a armei seria _____ nr. ___________
B. Ţeavă de rezervă seria _________ calibrul_____________
C. Muniţie:
1.
2.
3.
4.
5.

Cantitatea ___________calibrul ________________
Cantitatea ___________calibrul ________________
Cantitatea ___________calibrul ________________
Cantitatea ___________calibrul ________________
Cantitatea ___________calibrul ________________

Ţara de destinaţie________________/ruta______________________
Mijloc de transport ________________________________________________
P.C.T.F. - Ieşire _________________________________
Termenul de valabilitatea a autorizaţiei: _______________
Arma a fost sigilată la data de _________de către __________________ cu
sigilul Ministerului Administraţiei şi Internelor, numărul ________________
INSPECTOR ŞEF
L.S.
* caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere a
poziţiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D.

Model Dovadă notificare procurare armă neletală de către persoanele fizice
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________

DOVADA NOTIFICĂRII
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice
Ca urmare a notificării prealabile a domnului ____________________cu
domiciliul/reşedinţa în localitatea _____________________, str. __________,
nr._____, judeţul (sectorul) ____________,CNP.___________________________
document de identitate, seria____nr_________ se eliberează prezenta dovadă,
pentru procurarea unei arme neletale cu caracteristicile _____.
În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are obligaţia de a
se prezenta la organul de poliţie competent cu arma şi documentul de provenienţă
în vederea eliberării certificatului de deţinător.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Certificat de deţinător pentru arme neletale (persoane fizice)

FAŢĂ
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Seria___nr_________
Nr. _____________data _____________

CERTIFICAT DE DEŢINĂTOR
PENTRU ARME NELETALE
- PERSOANE FIZICE În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, domnul
(doamna) ____________________, din localitatea __________________, str.
_________________, nr.________, judeţul (sectorul) ______________, posesor
al documentului de identitate seria _________, nr.______________, C.N.P.
__________________, este deţinător al armelor/muniţiilor neletale, după
cum urmează:
1.ARME:
Nr.
Destinaţia
crt.
1
…
10

Caracteristicile

Marca

Seria

Calibrul

VERSO
2.MUNIŢIE
Nr.c
Cantitatea (buc.)
rt.
1
…
10

Calibrul

Alte caracteristici

INSPECTOR ŞEF
L.S.
* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având
alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de deţinător.

Model Aviz de scoatere definitivă din România a armei şi muniţiei neletale
(persoane fizice)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr___________data_________
AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA
A ARMEI ŞI MUNIŢIEI NELETALE
ESTE AVIZAT domnul/doamna _____________________________________
domiciliat (ă) în _____________________________________________având
paşaportul/actul de identitate seria____ nr__________ eliberat de
______________ la data ____________, pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul
României a armei şi/sau muniţiei neletale:
A. Arma neletală, cu caracteristicile________, destinaţia _____________
marca ___________________seria ______________________calibrul __
B. Muniţia:
1.
Cantitatea ___________calibrul ________________
2.
Cantitatea ___________calibrul ________________
3.
Cantitatea ___________calibrul ________________
Ţara de destinaţie________________/ruta_______________________________
Mijloc de transport _________________________________________________
P.C.T.F. - Ieşire _________________________________
Termenul de valabilitatea a dovezii: _______________
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Aviz pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României (persoane
fizice străine)

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________

AVIZ
pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul
României
Ca
urmare
a
notificării
prealabile
a
domnului/doamnei
_________________cu
domiciliul/reşedinţa
în
localitatea
_____________________, str. __________, nr._____, ţara_____________,
document de identitate______ seria ____nr______, adresată misiunii diplomatice
române din __________se acordă AVIZUL pentru introducerea armei neletale, cu
caracteristicile____marca___________seria________________calibrul________.
Avizul este valabil de la data ________ până la data___________

INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie de procurare arme şi muniţii letale/ neletale (persoane juridice)

FAŢĂ
R O MÂ N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________
AUTORIZAŢIE
DE PROCURARE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
Se autorizează ________________________cu sediul în localitatea
__________________, str. ____________________ , nr. ______, Codul Unic de
înregistrare nr ________________________________ pentru a procura:
1. Armă cu destinaţia _______________şi cantitatea de ________cartuşe
calibrul aferent acesteia.
2. O ţeavă de rezervă calibrul________, pentru arma: (denumirea) _________ (categoria)____________ (seria)___________ deţinută în baza
permisului de armă tip____, seria____, nr______
*Specificaţii suplimentare_______________________________________
Termenul de valabilitate al autorizaţiei până la data de __________
ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.
Se prelungeşte până la data de _____________
ŞEFUL POLIŢIEI
L.S.
În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a se
prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma procurată,
actul de provenienţă şi cartea de identitate a armei, în cazul când aceasta există.
* se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitată

VERSO
Data procurării_______________________
Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ________________________
din localitatea _____________________________________________________
că persoana juridică ______________________________C.U.I____________cu
sediul în localitate_________________________
a procurat:
1.
Armă
din
categoria
__________,
cu
caracteristicile
______destinaţia___________ marca ____________seria _______calibrul _____
2. O ţeavă de rezervă, calibru _____ Seria______________marca_____________
a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
înstrăinează) __________________________________, titular al permisului
de armă/autorizaţie de deţinere şi folosire, seria______nr.__________
/factura numărul__________ din data de __________.
b) Din străinătate conform documentului _____________
Poziţia
din
registrul
de
evidenţă
a
armelor/registrul
vamal
nr________/__________
Semnătura gestionarului/organul vamal
Loc ştampilă

Model Autorizaţie de deţinere și folosire arme şi muniţii letale/neletale (persoane
juridice)
FAŢĂ
R O MÂ N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
seria ___nr________
Nr. _____________ data _____________
AUTORIZAŢIE
DE DEŢINERE ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizăm ______________________________________, cu sediul în localitatea
______________, strada ____________________, nr______, judeţul (sectorul),
________, Codul Unic de Înregistrare nr. ________________, pentru a deţine
armele şi muniţiile specificate în prezenta.
Adresa la care vor fi deţinute armele:
1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………
1. ARME
categor
ia
Nr.
Crt

Destinaţia

Marcă Serie Calibrul

Carte de
identitate

Adresa
deţinerii

Semnătura
şi ştampila

caracte
ristici
1.
…
INSPECTOR ŞEF
L.S.
* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având
alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţia de deţinere

VERSO
2.
Nr.
crt.

3.

MUNIŢIE
Cantitatea

Calibrul

Observaţii

VIZA AUTORIZAŢIEI
VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie de folosire - arme şi muniţii letale (persoane juridice)
FAȚĂ
R O MÂ N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
seria ____nr______
Nr. _____________ data _____________
AUTORIZAŢIE
DE FOLOSIRE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE
(PERSOANE JURIDICE)
În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizăm ______________________________________, cu sediul în localitatea
______________, strada ____________________, nr______, judeţul (sectorul),
________, Codul Unic de înregistrare nr. ________________, pentru a folosi
armele şi muniţiile specificate în prezenta.
Adresa la care se păstrează armele/muniţia:
………………………………………………………………………………
………………..
1.

ARME

categoria
Nr.
Crt

Destinaţia

Marcă

Serie

caracteristici

Cartea
Calibrul
de
identitate

Semnătura
şi ştampila

1.
…

INSPECTOR ŞEF
L.S.

*Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având
alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţie.

VERSO
2.
Nr.
crt.
1.
…

MUNIŢIE
Cantitatea

Calibru

Observaţii

C. VIZA AUTORIZAŢIEI
VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie de transfer a armelor (persoane juridice)
RO M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr____
___data_________
AUTORIZAŢIE DE TRANSFER A ARMELOR
( PERSOANE JURIDICE )
Autorizăm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de către
______________________________________, cu sediul în localitatea
______________, strada ____________________, nr______, judeţul (sectorul),
________, Codul Unic de Înregistrare nr. ________________, autorizaţia de
deţinere seria ____ nr ______.
A. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor arme:
1.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
2.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
3.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
4.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
5.
Armă
din
categoria____caracteristicile
armei____destinaţia__________________marca
___________________seria
_____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
B. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor cantităţi şi calibre de
muniţie:
6. Cantitatea ___________calibrul ________________
7. Cantitatea ___________calibrul ________________
8. Cantitatea ___________calibrul ________________
9. Cantitatea ___________calibrul ________________
10. Cantitatea ___________calibrul ________________
Transferul
armelor/muniţiei
va
avea
loc
pe
traseul
________________________ ruta ______________________________________

Scopul transferului______________
Mijloc de transport _____________
Termenul de valabilitatea al autorizaţiei __________
INSPECTOR ŞEF
L.S.
În baza cererii numărul______/_______se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei
până la data de ____________
INSPECTOR ŞEF
L.S.
* pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se
ataşează o anexă cu datele de identificare ale armelor/muniţiilor
*categoria de arme conform Legii 295/2004 poate fi :B,C,D astfel că în cerere se menţionează
în raport de situaţie una din categoriile specificate
* caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere
a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D

Model Autorizaţie de scoatere temporară din ţară a armelor/muniţiilor letale
(persoane juridice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________
AUTORIZAŢIE
DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/
MUNIŢIILOR LETALE (PERSOANE JURIDICE)
Se autorizează scoaterea temporară din România a armelor şi/sau muniţiilor
letale, aparţinând _________________________________________, cu sediul în
localitatea ______________, strada ____________________, nr______, judeţul
(sectorul), ________, Codul Unic de Înregistrare nr. ________________,
posesoare a autorizaţiei de deţinere de arme şi muniţii seria ____ nr_________
eliberată de _______________la data________.
A. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor arme:
1. Armă din categoria____caracteristici____destinaţia_____________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria
___nr__________
2. Armă din categoria____caracteristici____destinaţia____________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria
___nr__________
3. Armă din categoria____caracteristici____destinaţia_____________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria
___nr__________
4. Armă din categoria____caracteristici____destinaţia_____________marca
___________________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria
___nr__________
5. Armă din categoria____caracteristici____destinaţia_______marca
________seria _____________calibrul ______ C.Id. seria ___nr__________
B. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor cantităţi şi
calibre de muniţie:
1. Cantitatea ___________calibrul ________________
2. Cantitatea ___________calibrul ________________
3. Cantitatea ___________calibrul ________________
4. Cantitatea ___________calibrul ________________
Reprezentantul autorizat al __________________________________ este
domnul(doamna) ________________________, CNP _____________
Motivul scoaterii temporare din ţară____________________________

Mijloc de transport ______________________________
P.C.T.F. / Intrare ______________________________/ Ieşire
_______________________________
Ţara de destinaţie a armei/muniţiei________________
Termenul de valabilitatea al autorizaţie până la data de __________
INSPECTOR ŞEF
L.S.
* pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se
ataşează o anexă cu datele de identificare ale armelor/muniţiilor

Model Certificat de deţinător arme neletale (persoane juridice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Seria___ nr_______
Nr. _____________ data _____________
CERTIFICAT
DE DEŢINĂTOR ARME NELETALE
(PERSOANE JURIDICE)
În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor
________________________, cu sediul în localitatea _____________, str.
____________, nr._____, judeţul (sectorul) ________________, cod unic de
înregistrare nr. _________________________, este deţinătoare a armelor /
muniţiilor neletale, după cum urmează:
1.ARME:
Caracteristicile armei
prevăzute în Anexa la
Legea 295/2004
Nr
Poziţia din
crt.
Anexă la lege
1.
…
10.
2.MUNIŢIE
Cantitatea (buc.)
1.
…
10.

Destinaţia

Calibrul

Marca

Seria

Calibrul

Alte caracteristici

* Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având
alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de deţinător.
** caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în
cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D

INSPECTOR ŞEF
L.S.

VERSO
VIZA CERTIFICATULUI
VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZAT ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

Model Dovadă notificare armă neletală (persoane juridice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________
DOVADA NOTIFICĂRII
ARMĂ NELETALĂ
(PERSOANE JURIDICE)
Ca urmare a notificării prealabile a SC ____________________ cu sediul în
localitatea _____________________, str. _______________________, nr._____,
judeţul (sectorul) ________________, cod unic de înregistrare nr.
_________________________,
reprezentată
prin
domnul
(doamna)
_________________,C.N.P. ____________________, se eliberează prezenta
dovadă,
pentru
procurarea
de
arme
neletale
în
cantitate
de
____________________, având destinaţia ______________.
În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveţi obligaţia de a vă
prezenta la organul de poliţie competent cu arma (armele) şi documentul de
provenienţă în vederea eliberării certificatului de deţinător.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie de funcţionare a poligonului de tragere (persoane juridice)

FAȚĂ
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Seria ____nr__________
Nr. _____________ data _____________
AUTORIZAŢIE
DE FUNCŢIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE
În
temeiul
____________________________________________se
AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA poligonului de tragere pentru:
1. arme letale
2. arme neletale
situat în localitatea ____________________________, judeţul (sectorul)
____________, strada __________________________ nr. ________, aparţinând
societăţii comerciale _____________________________, cu sediul în
________________________, Codul Unic de Înregistrare nr. _______________.

1.
8

În poligon se pot efectua trageri cu următoarele categorii de arme:
Letale:
Categoria B,
Caracteristicile armei
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2. Categoria C ,
19

20

21

Caracteristicile armei
22

3. Categoria D,
Neletale:
* se va marca cu X în dreptul categoriei şi caracteristicilor corespunzătoare armei.

INSPECTOR ŞEF
L.S.
VERSO
VIZA AUTORIZAŢIEI
VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

VIZA ÎN
ANUL _________
LUNA__________
ZIUA __________

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

ŞEFUL POLIŢIEI

Model Autorizaţie pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi
pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii (persoane juridice)
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI_______
Seria___nr_____
Nr. ___________ data_________

AUTORIZAŢIE
PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSULUI
DE INIŢIERE ŞI PREGĂTIRE TEORETICĂ
ŞI PRACTICĂ PE LINIE DE ARME ŞI MUNIŢII

Se autorizează societatea comercială________________________ cu sediul
în localitatea ______________ strada ____________________nr______ judeţul
(sectorul), ________, Codul Unic de Înregistrare_____________________, să
organizeze şi să desfăşoare cursuri de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe
linie de arme şi muniţii. Activităţile se vor desfăşura la:
pregătirea
teoretică
la
sediul
din
_____________________,
str.____________________, nr. ____, judeţ (sector)_______________;
- pregătirea practică la poligonul situat în _____________________________,
aparţinând_________________________________________.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Atestat de instructor în poligonul de tragere
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI_______
Seria ____nr_______
Nr. ___________ data ______________

ATESTAT
DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE
Domnul /Doamna __________________________________ , domiciliat(ă)
în
localitatea
______________________,
str.
____________________________ , nr. _____, bloc _____, scara _____,
apt.______, judeţ(sector)________________ CNP ______________________
îndeplineşte condiţiile legale şi a obţinut calitatea de instructor în poligonul de
tragere cu arme şi muniţii, care îi conferă drepturile conexe prevăzute în Legea
nr.295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

*VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII ATESTATULUI
NR.
Crt.

Nr. şi data vizei

Organul de
poliţie

Valabil până
la data de:

Semnătura şi
ştampila

*Prezentul atestat se vizează la intervale de 5 ani.

Model Aviz de principiu pentru includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor
cu arme şi muniţii
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________
AVIZ
de principiu pentru includerea în obiectul de activitate
a operaţiunilor cu arme şi muniţii
Urmare a solicitării domnului _________________________________,
adresată
în
calitate
de
__________________
al
SC
____________________________cu
sediul
în
localitatea
_____________________, str. _______________________, nr._____, judeţul
(sectorul)
________________,
cod
unic
de
înregistrare
nr.
_________________________, se acordă AVIZUL de principiu, în vederea
includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:
1. ___________________________________- COD CAEN ___________;
2. ___________________________________- COD CAEN ___________;
3. ________________________________ - COD CAEN ___________;
4. __________________________________ - COD CAEN ___________;
5. __________________________________ - COD CAEN ___________;
6.________________________________ - COD CAEN ___________;
Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.
INSPECTOR ŞEF
L.S.

Model Autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii letale
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
seria ___nr________
Nr. _____________ data _____________

AUTORIZAŢIE
PENTRU EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR CU
ARME ŞI MUNIŢII LETALE
În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor,
autorizăm _______________________________________, cu sediul în
localitatea ______________, strada ___________________________, nr______,
judeţul (sectorul), _______________, Codul Unic de Înregistrare nr.
___________________, pentru a efectua următoarele operaţiuni cu arme şi
muniţii:
1. ___________________________ - COD CAEN ___________;
2. ____________________________- COD CAEN ___________;
3. ____________________________ - COD CAEN ___________;
4. ____________________________ - COD CAEN ___________;
5. ____________________________ - COD CAEN ___________;
6. ____________________________ - COD CAEN ___________;
7. ____________________________ - COD CAEN ___________;
8. ____________________________ - COD CAEN ___________;
INSPECTOR ŞEF
L.S..

Model Aviz pentru operaţiuni de import/export cu arme și muniţii (armurieri)

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Nr. _____________ data _____________
AVIZ
pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii
(armurieri)
Se acordă AVIZUL pentru efectuarea de operaţiunii de import/export cu
arme şi muniţii,____________________________________________, cu sediul
în localitatea _____________________, str. _______________________,
nr._____, judeţul (sectorul) ________________, cod unic de înregistrare nr.
_________________________, astfel:
A.
1. _________ (bucăţi) arme din categoria ______________, caracteristicile
_______ marca ______________________, calibrul________;
2. _________ (bucăţi) arme din categoria _____________, caracteristicile
_______ marca ______________________, calibrul________;
B.
1. ___________ (bucăţi) muniţie, calibrul ________________;
2. ___________ (bucăţi) muniţie, calibrul ________________.
Ţara de unde/unde se importă/exportă armele/muniţia________________
Termenul de valabilitatea al avizului până la data de _________________
Mijloc de transport ____________________________________________
P.C.T.F. INTRARE/IEŞIRE _____________________________________
Paza transportului este asigurată de _______________________________
în baza contractului nr. ________________/_______________.
INSPECTOR ŞEF
L.S.
* caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere
a poziţiei ( nr. curent ) din anexa la lege, la categoriile B,C,D
** În cazul în care caracteristicile enunţate vor necesita completarea listei cu mai mult de 2
puncte, vor exista anexe.

Model Aviz pentru efectuarea transportului de arme şi muniţii
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________
Nr. _____________ data _____________
AVIZ
PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE ARME ŞI MUNIŢII
În baza autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii
seria ________nr __________societatea comercială _______________________,
cu sediul în 1.________________________________________, Codul Unic de
Înregistrare nr. ________________, este avizată să efectueze transportul
2.
_________________de arme şi muniţii după cum urmează:
*A.
1. _________ (bucăţi) arme din categoria ____,caracteristicile________
destinaţie ______________marca ______________________, calibrul________;
2. _________ (bucăţi) arme din categoria ____,caracteristicile________
destinaţie _____________ marca ______________________, calibrul________;
*B.
___________ (bucăţi) muniţie, calibrul ________________;
___________ (bucăţi) muniţie, calibrul ________________.
Transportul se va efectua cu:
1. Auto tip _________marca _____________, nr. înmatriculare _____________,
omologare R.A.R nr. _____________ din _________, A.N.O.A.M. nr. ______
din _________, licenţă de execuţie pentru transport de materiale periculoase
A.R.R. nr._________/________,
2. Auto tip _________ marca _____________, nr. înmatriculare _____________,
omologare R.A.R. nr. _____________ din _________, A.N.O.A.M. nr. _______
din ____________, licenţă de execuţie pentru transport de materiale periculoase
A.R.R. nr._________/________,
Conducători auto autorizaţi:
1. _________________________________;
2. _________________________________;
3. _________________________________.
Ruta utilizata _______________________________________

P.C.T.F. intrare/ieşire _____________________________________
Paza transportului este asigurată de _______________________________
în baza contractului nr. ________________/_______________.
Termenul de valabilitate al avizului este până la data de _________.
Transportul armelor şi muniţiilor se va face cu îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor şi normelor de aplicare ale acesteia
INSPECTOR ŞEF
L.S.
1.

adresa completă
intern/internaţional
* În cazul în care caracteristicile enunţate vor necesita completarea listei cu mai mult de 2
puncte, vor exista anexe.
2.

Model Permis de transfer al armelor letale din România către un stat membru al
Uniunii Europene
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI………..
Seria…………nr……..

PERMISUL DE TRANSFER AL ARMELOR LETALE DIN ROMÂNIA
CĂTRE UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE
1. Nr. autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii:
2. Datele de identificare ale armurierului (exportatorului):
Denumirea
Adresa (sediul social)
Nr.telefon/fax/e-mail
3*. Tipurile de arme/muniţii care fac obiectul operaţiunilor de transfer
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cat.
Armei

Caracteristici

Marca

Seria

Calibrul

Observaţii

4. Datele de identificare ale destinatarului/beneficiarului:
Numele şi prenumele sau denumirea
Adresa
Autorizaţia
5. Datele de identificare ale persoanei care a solicitat transferul:
Numele şi prenumele
Adresa
Permisul/autorizaţia
6. Autorizaţia emitentă:
7. Nr. de înregistrare la autoritatea care a eliberat permisul de transfer al armelor:

8. Data eliberării:
9. Perioada de valabilitate a permisului de transfer al armelor:
10. Mijlocul de transfer:
11. Data plecării:
12. Data estimativă a sosirii:
13. Ţările tranzitate:
Funcţia semnatarului
Semnătura
L.S.
*Pentru un număr mai mare de 10 arme se va completa formularul pe verso

VERSO

Nr.
crt.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
....
49.
50.

Cat.
Armei

Funcţia semnatarului
Semnătura
L.S.

Caracteristici

Marca

Seria

Calibrul

Observaţii

Model Permis de transfer al armelor/muniţiilor letale din România către un stat
membru al Uniunii Europene (armurieri)

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI………..
Seria…………nr……..

PERMISUL DE TRANSFER AL ARMELOR/MUNIŢIILOR LETALE DIN ROMÂNIA
CĂTRE UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

1. Nr. autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii:
2. Datele de identificare ale armurierului (exportatorului):
Denumirea
Adresa (sediul social)
Nr.telefon/fax/e-mail
3*. Tipurile de arme/muniţii care fac obiectul operaţiunilor de transfer
A) arme
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Cantitatea
Buc.

Cat. armei

Caracteristici

Marca

Calibrul

B) muniţii
Nr.
crt.

Cantitatea
Buc.

Calibrul

Alte date

4. Datele de identificare ale importatorului (bemeficiarului)
Denumirea persoanei
Adresa
Autorizaţia

Observaţii

5. Autoritatea emitentă:
6. Nr. de înregistrare la autoritatea care a eliberat permisul de transfer:
7. Data eliberării:
8. Perioada de valabilitate a permisului de transfer:
9. Mijlocul de transfer:
10. Data plecării:
11. Data estimativă a sosirii:
12. Ţările tranzitate:
Funcţia semnatarului
Semnătura
L.S.
*pentru un număr mai mare de 5 arme şi o cantitate mai mare de muniţie se va ataşa anexa
care să conţină aceleaşi rubrici de la pct.3.

Model Autorizaţie de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale
din România către un stat membru al Uniunii Europene

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .........
Nr. ...... din .........
AUTORIZAŢIE DE TRANSFER
FĂRĂ ACORD PREALABIL A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR
LETALE CORESPUNZĂTOARE ACESTORA DIN ROMÂNIA CĂTRE UN
STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE
Se autorizează transferul de arme/muniţii aparţinând armurierului ......... din
..............., cu sediul în ............ str. ......... nr. ......... bl. ......... apt. .... judeţ/sector
........ posesorul autorizaţiei seria ..... nr. ...... pentru efectuarea operaţiunilor cu
arme şi muniţii, către armurierul ....................... din ..........., cu sediul în ........... str.
......... nr. ......... bl. ......... apt. .... judeţ/sector ........ posesorul autorizaţiei seria ........
nr. ...... pentru efectuarea operaţiunilor de ........ cu arme şi muniţii, cu valabilitate
până
la
data
de........................................................................................
Armele/muniția
ce
fac
obiectul
transferului:
A. ........ buc. arme letale din categoria ........ caracteristici ........ marca ..............
calibrul
............
B.
..............................buc.
muniție
calibrul
....................................
Statele
care
permit
acordul:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
INSPECTOR ŞEF
L.S.
NOTĂ
*)

Pe

fundalul

autorizaţiei

este

reprezentată

stema

României.

Model Autorizaţie deţinere, producere, preparare, transportare, comercializare şi
folosire materii explozive

MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL.............
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ........
sau
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Nr. ........ din ...........
Nr. ........ din ...........
AUTORIZAŢIE
În baza art. 8 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995,
cu modificările şi completările ulterioare", se autorizează ............................... cu
sediul în ...................... str. .................... nr. .................... judeţul ...................... de a
produce, prepara, deţine, transporta, comercializa şi folosi materii explozive, cu
respectarea prevederilor din reglementările în vigoare*).
INSPECTOR ŞEF,
Inspectorat de poliţie al judeţului ...........
sau
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti
................ .....................
VIZE ANUALE

ŞEF
ITM al judeţului........

Model Autorizaţie pentru depozitarea materiilor explozive
MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢULUI ..........................

AL JUDEŢULUI ..............
sau

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. ........ din ...........

Nr. ........ din ...........

AUTORIZAŢIE

În baza art. 9 din "Legea privind regimul materiilor explozive nr. 126/1995, cu
modificările şi completările ulterioare", se autorizează funcţionarea depozitului de
materii explozive, amplasat pe teritoriul (comună, oraş, municipiu)
........................... judeţul ................... aparţinând de .................. cu sediul în
........................ str. .......................... nr. ......... judeţul ............................
Depozitul are caracter ...................................................*) şi poate fi utilizat
pentru păstrarea cantităţilor de materii explozive specificate pe verso.

INSPECTOR ŞEF,
Inspectorat de poliţie al judeţului ...........
sau
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

ŞEF ITM al judeţului

VIZE ANUALE

VERSO-UL AUTORIZAŢIEI
Nr. camerei

Materii explozive

U/M

...........

....................

......... ....................

...........

....................

......... ....................

...........

....................

......... ....................

...........

....................

......... ....................

Echivalent în trotil

Specimen Autorizaţie pentru transferul explozivilor

D93/15/CEE

ANEXA 6
Seria BC nr.000001
AUTORIZAŢIE
PENTRU TRANSFERUL EXPLOZIVILOR

Transfer de explozivi pe teritoriul României şi /sau al unui stat membru al Uniunii
Europene (cu excepţia muniţiilor) (art.16-25 din Hotărârea de Guvern nr.207/2005)
1.Tipul autorizaţiei
Data expirării *)
Transfer unic (art.20 din Hotărârea de
Guvern nr.207/2005)
2. Informaţii asupra operatorilor

Transferuri multiple-durată determinată (art. 21
din Hotărârea de Guvern nr.207/2005)

2.1 Destinatar *)
Denumirea

2.2 Furnizor
Denumirea

Adresa (sediul social)

Adresa (sediul social)

Nr. telefon

Nr. telefon

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

Semnătura:
2.3 Transportator/ transportatori
Denumirea
Denumirea

Denumirea

Adresa (sediul social)

Adresa (sediul social)

Adresa (sediul social)

Nr. telefon

Nr. telefon

Nr. telefon

Fax:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

E-mail:

Model Cerere aviz pentru executarea jocurilor de artificii
Către,
I.P.J. / D.G.P.M.B. _____________
Serviciul / Biroul A.E.S.P.__________________
S.C._____________________________
cu
sediul
în_________________________________________________________________
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. _______________________şi
C.U.I. ______________________ posesoarea autorizaţiei eliberată în baza art. 8
din Legea nr. 126/1995, republicată şi cu modificările ulterioare, de I.T.M.
_________________ / Bucureşti cu nr. _____________________ şi I.P.J.
_________________ / Bucureşti cu nr. ______________vă rugăm a acorda avizul
pentru executarea unui joc de artificii în data de ________________ la
______________________________________________________________cu
durata de __________________, ce va fi executat cu articole pirotehnice din
clasa/ele / categoria/ele _______________ .
Persoana/ele desemnată/e pentru executarea jocului de artificii sunt
pirotehniştii
____________________________________________________
posesor/i carnet/e pirotehnist/i nr. ____________ .
Alăturat anexăm următoarele documente:
□ delegaţia persoanei care depune documentaţia;
□ copie autorizaţie art. 8 din Legea nr. 126/1995, republicată şi cu
modificările ulterioare (dacă este cazul);
□ declaraţie pe propria răspundere;
□ acord unitate pompieri (ptr. clasele/categoriile III, IV, T1, T2);
□ acord primarie (ptr. clasele/categoriile III, IV, T1, T2);
□ schiţă loc de tragere;
□ tabel cu obiectele pirotehnice folosite care va cuprinde : denumire
produs, cod produs, calibru, furnizor şi nr. bucăţi ce urmează a fi folosite.
Semnătura,
Ştampila

Model Licenţă de funcţionare firmă de protecţie şi pază

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
DIRECŢIA DE ORDINE PUBLICĂ
LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE
Nr........din.........................

În conformitate cu art. ..... din Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările
şi completările ulterioare, în baza Deciziei nr. ....., constatăm că sunt
îndeplinite condiţiile de aprobare a dreptului ca Societatea Comercială
................................, cu sediul social în ............, înmatriculată la oficiul registrului
comerţului cu codul unic ......... şi înregistrată sub nr. de ordine ......., să efectueze
următoarele
activităţi:
........................................
.............................................................................
DIRECTOR
L.S.

Loc
timbru

Perioadă de valabilitate ..........
Nr. dosar ....................

Model Cerere avizare lucrări care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii
pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau a pietonilor
CERERE
1. Denumire solicitant:_______________________________________________
2. Datele de identificare ale solicitantului (adresa, nr.de telefon/fax, actul şi datele
de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv codul unic de înregistrare în
cazul
persoanelor
juridice)________________________________________
__________________________________________________________________
3. Categoria drumului (naţional, judeţean, comunal, vicinal, strada din localitatea)
şi poziţiile kilometrice ale limitelor sectorului pe care se vor executa lucrările sau
numerele imobilelor, în cazul străzilor: __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Categoria lucrărilor ce se vor executa:__________________________________
5. Durata execuţiei: __________________________________________________
6. Perioada pentru care se solicită aplicarea închiderii sau instituirii restricţiilor de
circulaţie:__________________________________________________________
7. Implicaţia asupra traficului: - închidere
- instituire de restricţii de circulaţie
8. Executantul lucrării (inclusiv cele ale subantreprenorului): ________________
__________________________________________________________________
9. Persoana desemnată să răspundă de respectarea condiţiilor şi aplicarea măsurilor
cuprinse în actul de aprobare:
 numele şi prenumele:____________________________________________
 seria şi numărul actului de identitate:________________________________
 codul numeric personal: _____________________________________
 organul emitent: ________________________________________
 domiciliul: __________________________________________________
 funcţia: _______________________________________________________
 telefon de contact:_________________________________________ .
Data:_________
(ştampilă):____________

Semnătura solicitant

Model Solicitare pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie
rutieră
S.C. _____________________
Str. ______, nr.__, Bl__, sc.__, apt.__, judeţul_______
Nr.înregistrare la Registrul Comerţului J_/_____/
C.U.I. RO_________________________________
Telefon________ fax________________________
SOLICITARE
pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră
Nr.___din ___
Către: Inspectoratul General al Poliţiei Române
Direcţia Rutieră
Domnule Director,
Prin prezenta vă rugăm să ne asiguraţi însoţirea cu echipaje de poliţie rutieră
a transportului agabaritic cu următoarele dimensiuni:
Lungime=
Lăţime=
Înalţime=
Greutate=
Punctul de încărcare/intrare pe teritoriul României este_____, punctul de
descărcare/părăsire a teritoriului naţional este_____, transportul urmând a se
deplasa pe următorul traseu:__________________________________________,
transportul fiind programat să plece în data de_____, ora___.
Persoana de contact din partea societăţii noastre este domnul____________,
telefon_________________
Recepţia serviciului efectuat de poliţia rutieră se va face prin proces verbal
întocmit între reprezentantul societăţii noastre menţionat mai sus şi lucrătorii de
poliţie desemnaţi pentru efectuarea acestui transport.
Plata contravalorii prestaţiei se va face din contul nostru IBAN
RO__________________________ deschis la ___________, în termen de maxim
30 de zile de la primirea facturii, în original, la adresa specificată în antet, prin
virament, în contul unităţii de poliţie, specificat în factură.
Menţionăm pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal,
că societatea noastră nu se află în stare de faliment, lichidare ori altele asemenea,
că şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de Ministerul Administraţiei şi Internelor

pentru servicii anterior angajate, că şi-a achitat obligaţiile de plată exigibile a
impozitelor şi taxelor către stat şi că nu furnizează informaţii false în documentele
prezentate.
Cu stimă,
_____________________
(Semnătura şi ştampila)

Model Declaraţie pentru reprezentanţii legali ai operatorilor economici în vederea
obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a………………………………………………………...........,
fiul/fiica lui …………………………………….şi al …………………………..
nascut/ă
la
data
de………………………………în
localitatea
…...…………………………,
de
cetăţenie…………………………cu
domiciliul……………………………………………………..şi
reşedinţa
în………………….. ……………..…………posesor al actului de identitate cu
seria
………şi
numărul………………………………..,
identificat
prin
C.N.P.…………………………….., declar următoarele:
- nu sunt funcţionar public şi nu ocup o altă funcţie incompatibilă cu cea
îndeplinită în cadrul societăţii comerciale ...……………………………………..;
- sunt instruit şi cunosc prevederile legale aplicabile activităţii de schimb
valutar;
- nu am fost şi nu sunt în cercetare penală pentru fapte în legătură cu
activitatea de schimb valutar şi care sunt menţionate în Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 664/14.05.2012
- .............................................................................................................
Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând prevederile
din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Data

Semnătura
DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ……........................... (nume prenume), fiul/fiica lui
…........…. (prenumele tatălui) şi al ……...........................(prenumele mamei),
născut/ă la data de ….........… (data naşterii) în localitatea
…........................................... (localitatea), de cetăţenie .................…. (cetăţenia),
cu domiciliul în …..................................................….. (se trece adresa de
domiciliu menţionată în documentul de identitate) şi reşedinţa în …….(se trece
obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa
la care locuieşte efectiv solicitantul), posesor al actului de identitate cu seria
…….(seria actului de identitate) şi numărul …............….(numărul actului de
identitate), identificat prin C.N.P. …….....................................(se completeaza
C.N.P.-ul), declar următoarele:
 nu sunt funcţionar public şi nu ocup o altă funcţie incopatibilă cu cea
îndeplinită în cadrul societăţii comerciale ……(se completează numele societăţii

comerciale organizatoare de jocuri de noroc în cadrul căreia este sau va fi angajat
şi care solicită avizul);
 sunt instruit şi cunosc prevederile Regulamentului de Ordine Interioară
al organizatorului de joc de noroc precum şi cele ale Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 77/26.06.2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc şi ale Hotărârii de Guvern nr. 870/29.07.2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
 nu am fost şi nu sunt în cercetare penală pentru fapte în legătură cu
activităţi de jocuri de noroc;
Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând prevederile
din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Data
Semnătura
Notă:
Declararea unor date de identitate inexacte sau false atrage după sine obţinerea unui
aviz negativ, precum şi răspunderea penală a declarantului.

