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R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                 

 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

 
 
 

 

 
D I S P O Z I Ț I A 

INSPECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE 
 

Nr. 21 din 14.02.2020 
 

pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea / reautorizarea 
persoanelor juridice pentru organizarea și desfășurarea 

cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor 
 
 

 
 În scopul eficientizării activității de autorizare / reautorizare a persoanelor 
juridice ce doresc să organizeze și să desfășoare cursuri de instruire teoretică și 

practică în domeniul armelor și al munițiilor, 
 Pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Poliției Române sub 

aspectul exercitării controlului, potrivit legii, asupra persoanelor fizice și juridice care 

doresc să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale 

supuse autorizării, 
 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. 125 alin. (1) 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 Metodologia privind autorizarea / reautorizarea persoanelor 

juridice pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și 

practică în domeniul armelor și al munițiilor, 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. 

Metodologia privind autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice pentru 
organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor, 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. 
(1) Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 01.03.2020, dată la care se 

abrogă dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 48 din 27.04.2018. 
(2) Cursurile începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei Dispoziții vor 

respecta regulile de organizare și desfășurare, precum și cele de susținere a 

examenului de absolvire, aflate în vigoare la data inițierii acestora. 
ART. 5. 
(1) Persoanele juridice, care au obținut autorizarea înainte de intrarea în 

vigoare a prezentei dispoziții, sunt obligate, ca până la notificarea primului ciclu de 

cursuri, să procedeze potrivit prevederilor art. 5 din Metodologie, în vederea 
reautorizării conform noilor condiții impuse prin acestea. 

(2) În caz contrar, structura arme, explozivi și substanțe periculoase va dispune 

respingerea notificării privind organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire 
teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, până la emiterea unei noi 

autorizații. 
 
 
 

INSPECTOR GENERAL 
Chestor principal de poliție 

 
Liviu VASILESCU 

 
 

http://www.politiaromana.ro/
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Anexă la Dispoziția I.G.P.R. nr. 21 din data de 14.02.2020  
 
 
 
 

METODOLOGIA 
privind autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice 

pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică 
în domeniul armelor și al munițiilor 

 
 

Capitolul I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. 
Prezenta Metodologie stabilește modalitatea de autorizare / reautorizare pentru 

organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul 
armelor și al munițiilor, precum și condițiile pentru susținerea examenului de 
absolvire. 

Art. 2. 
Structurile competente să aplice prezenta Metodologie sunt serviciile / birourile 

arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București, respectiv a inspectoratelor de poliție județene, competente 
din punct de vedere teritorial, raportat la sediul sau, după caz, punctul de lucru al 
persoanei juridice. 

Art. 3. 
În vederea uniformizării la nivel național a modului de autorizare / reautorizare 

pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor, precum și a condițiilor de promovare a examenului 
de absolvire, polițiștii din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase 

au obligația să-și însușească prevederile actelor normative în vigoare, incidente 
acestui domeniu, precum și ale celorlalte documente interne de lucru. 
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Capitolul II 
Reguli privind autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice pentru 
organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică 

în domeniul armelor și al munițiilor 
 

Art. 4. 
(1) Persoanele juridice, care doresc să desfășoare cursuri de instruire teoretică 

și practică în domeniul armelor și al munițiilor, pot fi autorizate / reautorizate de către 

structurile de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau, după caz, 
din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 
prevederile art. 125 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 11/2018. 
(2) Structurile de specialitate competente să primească și să avizeze 

documentația pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică şi 

practică în domeniul armelor şi al muniţiilor, în vederea cunoaşterii legislaţiei 

incidente, a modului de folosire a armelor şi a muniţiilor, precum și a noțiunilor de 

acordare a primului ajutor în cazul rănirii cu arme de foc, sunt serviciile / birourile 
arme, explozivi și substanțe periculoase de la nivelul fiecărui județ sau al 

municipiului București. 
(3) Autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice pentru organizarea și 

desfășurarea cursurilor prevăzute la alin. (2) este supusă aprobării inspectorului șef al 

inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București ori a împuterniciților acestora la 

comandă, în funcție de competența teritorială raportată la sediul sau, după caz, 
punctul de lucru al persoanei juridice. 

(4) Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin documentele 
prevăzute de art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a                                   
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 11/2018, este necesar ca persoanele juridice să desemneze un 

responsabil cu protecția datelor, în condițiile art. 37-39 din Regulamentul (UE)                    
nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor - RGPD). 
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Art. 5. 
(1) În vederea autorizării / reautorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte 

organului de poliţie, competent din punct de vedere material și teritorial, o cerere 

întocmită și completată conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta 
Metodologie, însoţită de documentele prevăzute de art. 125 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018. 
(2) Spațiile și baza tehnico-materială, prevăzute de art. 125 alin. (3) lit. b) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, constau în săli de cursuri 

adecvate pentru desfășurarea activităților didactice de instruire teoretică și practică în 
domeniul armelor și al munițiilor, un sistem electronic de copiere, necesar pentru 

multiplicarea testelor în cadrul sesiunii de examen, împreună cu hârtia aferentă, 

precum și în arme de foc scurte și lungi, respectiv: arme letale de apărare și pază, de 

vânătoare și de tir sportiv, arme neletale supuse autorizării, de autoapărare și de tir 

sportiv, și muniția aferentă acestora, pentru care persoana juridică deține autorizație 

de folosire, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind 
regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
(3) Pentru realizarea obiectivelor didactice în condiții optime, sălile destinate 

susținerii cursurilor trebuie să fie adaptate numărului de participanți, fiind alocat un 
spațiu de minim 1 mp pentru fiecare persoană, să fie dotate cu scaune și pupitre 

pentru fiecare cursant în parte, tablă școlară, planșe didactice cu imagini ale fiecărui 

tip de armă și componente esențiale ale acestora, enumerate în cuprinsul alin. (2). 
(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și                            

alin. (3), structura de poliție respinge cererea de autorizare / reautorizare a persoanei 
juridice pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică 

în domeniul armelor și al munițiilor. 
(5) Atestatele prevăzute de art. 125 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, constau în diplomele de licență care certifică 

absolvirea studiilor juridice sau de apărare, ordine publică și securitate națională, de 
lungă durată, cumulativ cu dovada deținerii unui permis de armă aflat în termenul de 

valabilitate, precum și în diplomele care atestă pregătirea medicală pentru persoanele 

care urmează să susțină temele privind acordarea primului-ajutor în cazul rănirii 

provocate de arme de foc. 
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(6) Poligonul de tragere menționat de art. 125 alin. (3) lit. d) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, trebuie să fie autorizat 
conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(7) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 25 alin. (5) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, persoana juridică va 

întocmi un registru de evidență a prezenței la cursuri, conform modelului prevăzut în 

Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, care va fi numerotat și înregistrat atât în 

evidențele proprii, cât și la structura de poliție competentă teritorial. 
(8) Anterior începerii primului ciclu de cursuri, registrul va fi depus la structura 

de poliție odată cu cererea pentru autorizarea / reautorizarea în vederea organizării și 

desfășurării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al 

munițiilor. 
(9) Registrul prevăzut la alin. (7) va evidenția prezența participanților la fiecare 

temă susținută în cadrul cursului, confirmată prin semnăturile acestora și va fi 
înregistrat anual în evidențele structurii arme, explozivi și substanțe periculoase. 

(10) În situația în care cererea prevăzută la alin. (1) nu este depusă de 

reprezentantul legal al persoanei juridice, aceasta va fi însoțită inclusiv de 

împuternicirea persoanei în cauză, eliberată în acest scop. 
Art. 6. 
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 

5 alin. (1) din prezenta Metodologie, polițistul / polițiștii responsabil/i cu soluționarea 

cererii, va/vor proceda la verificarea în teren a existenței spațiilor și a bazei tehnico-
materiale, precum și la verificarea în bazele de date ale Poliției Române a existenței 

persoanei juridice, a autorizației de funcționare a poligonului de tragere și a 

autorizației pentru folosirea armelor și munițiilor. 
(2) Dacă persoana juridică îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta 

Metodologie, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia pentru organizarea 

şi desfăşurarea cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi al 
muniţiilor, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 35 la Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 11/2018, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii de autorizare / reautorizare. 
(3) În cazul în care persoana juridică nu îndeplinește condițiile din prezenta 

Metodologie, cererea va fi respinsă motivat în termenul prevăzut la alin. (2). 
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(4) În situații temeinic justificate, termenul de eliberare a autorizației prevăzută 

la alin. (2) poate fi prelungit până la 30 de zile lucrătoare, cu aprobarea șefului 

structurii arme, explozivi și substanțe periculoase, sens în care va fi înștiințată 

persoana juridică. 
Art. 7. 
(1) În situația în care pe raza unui județ nu există poligoane de tragere 

autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor 
și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoana 

juridică interesată de obținerea autorizației pentru organizarea şi desfăşurarea cursului 

de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi al muniţiilor poate desfășura 

activitățile practice pe raza altei unități administrativ-teritoriale, competența de 

verificare a activităților practice desfășurate în poligonul de tragere revenind 

structurii arme, explozivi și substanțe periculoase care a emis sau urmează să emită 

autorizația. 
(2) În situația prevăzută la alin (1), polițistul / polițiștii desemnat/ți cu 

soluționarea cererii de autorizare / reautorizare va/vor verifica existența condițiilor de 
autorizare a poligonului de tragere în aplicația RNAi, atașând la lucrare raportul emis 
de baza de date. 

Art. 8. 
(1) În cazul în care persoana juridică își schimbă sediul social, punctul de lucru 

sau, după caz, locația în care își desfășoară activitatea de instruire teoretică și 

practică, aceasta va notifica structura de poliție competentă teritorial pentru 
reautorizare. 

(2) În vederea reautorizării pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de 

instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, polițistul / polițiștii 

responsabil/i cu soluționarea lucrării va/vor verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute 

la art. 5 din prezenta Metodologie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării notificării prevăzute la alin. (1). 
(3) O nouă autorizație va fi eliberată în conformitate cu prevederile art. 6 sau, 

după caz, ale art. 7 din prezenta Metodologie. 
Art. 9. 
(1) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la eliberarea autorizației pentru 

organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor, organizatorul cursului va comunica structurii de poliție care a 

eliberat-o, seriile și plaja de numere ce vor fi atribuite certificatelor de absolvire. 
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(2) Odată cu comunicarea prevăzută la alin. (1), persoana juridică va pune la 
dispoziția structurii de poliție competente și registrul de evidență a certificatelor de 

absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al 

munițiilor, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta 
Metodologie, în care vor fi precizate următoarele rubricații: seria certificatului de 

absolvire, numele, prenumele și CNP-ul absolventului, nota obținută, data eliberării și 

semnătura titularului pentru confirmarea intrării în posesia documentului. 
(3) Seria certificatului va fi formată din mnemonica județului pe raza căruia a 

fost autorizată persoana juridică și trei litere, la alegere, din denumirea acesteia. 
(4) Numărul  certificatului va fi format din 5 cifre, dintre care primele trei vor 

fi numerotate începând cu „001”, urmate de alte două cifre, reprezentând terminația 

anului în curs. 
(5) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) conduc la 

imposibilitatea desfășurării cursurilor, până la data realizării acestora. 
 
 

Capitolul III 
Reguli privind organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire 

teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor 
 

Art. 10 
Tematica-cadru prevăzută de art. 126 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 11/2018, va fi publicată pe pagina de internet a Poliției Române, 
www.politiaromana.ro. 

Art. 11. 
(1) Pentru fiecare ciclu de cursuri, persoana juridică autorizată va depune o 

notificare la sediul organului de poliție competent teritorial, întocmită conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta Metodologie, cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de data începerii acestora.  
 (2) Notificarea va fi supusă rezoluției inspectorului șef al inspectoratului de 

poliție județean sau, după caz, directorului general al Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București, urmând a fi repartizată de către șeful Serviciului/Biroului 
Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase celor doi polițiști care vor supraveghea 
îndeplinirea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a cursului, precum și a 

examenului de absolvire. 
 

http://www.politiaromana.ro/
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(3) Odată cu notificarea prevăzută la alin. (1), persoana juridică autorizată va 

depune și următoarele documente: 
a) lista participanților la cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul 

armelor şi al muniţiilor, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la 
prezenta Metodologie; 

b) graficul programului de curs structurat pe zile și intervale orare, în care vor 

fi desfășurate activitățile didactice de instruire a cursanților, întocmit conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie. 
(4) Nerespectarea de către persoana juridică a desfășurării activităților 

didactice, conform graficului programului de curs structurat pe zile și intervale orare 

întocmit de aceasta, atrage anularea desfășurării cursului și reluarea procedurii de 

notificare a unui nou ciclu de cursuri. 
Art. 12. 
Depunerea notificării prevăzute la art. 11 alin. (1) din prezenta Metodologie 

certifică faptul că persoana juridică autorizată a adus la cunoștința tuturor cursanților 

conținutul graficului programului de curs structurat pe zile și intervale orare, întocmit 

conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie, pe care și l-au 
însușit și îl vor respecta ca atare. 

Art. 13. 
În cazul în care, din motive obiective, structura arme, explozivi și substanțe 

periculoase se află în imposibilitatea desemnării celor doi polițiști care să 

supravegheze examenul de absolvire al cursului de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor, va fi reprogramată o altă dată pentru realizarea 

acestei activități, în decurs de 15 zile calendaristice. 
Art. 14. 
(1) Pot urma cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al 

munițiilor numai persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art. 25 

alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul 
armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018. 

(2) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), 
solicitantul trebuie să prezinte cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, 
documentele prevăzute de art. 25 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 11/2018. 
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(3) Documentele originale, prevăzute la alin. (2) vor fi restituite pe loc după 

confruntarea copiilor cu acestea și certificarea lor pentru conformitate de către 

reprezentantul organizatorului cursului, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii 

acestuia. 
(4) În vederea admiterii la curs, organizatorul trebuie să verifice, cu ocazia 

primirii cererilor de înscriere a cursanților, ca documentele prevăzute la alin. (2) să se 

încadreze în termenele legale de valabilitate, la data începerii acestuia, ocazie cu care 
va aplica pe copiile certificate pentru conformitate și mențiunea „ÎN TERMENUL 

DE VALABILITATE LA DATA ÎNCEPERII CURSULUI”. 
(5) Acceptarea la curs a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 

alin. (4) atrage anularea autorizației pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de 

instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi al muniţiilor. 
Art. 15. 
(1) Durata cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al 

munițiilor este de 80 de ore, structurate pe o perioadă de cel puțin 15 zile, în care pot 
fi efectuate maxim 8 ore de curs pe zi, conform modelului graficului prevăzut în 

Anexa nr. 6. la prezenta Metodologie. 
(2) Orele de curs, precum și intervalele pauzelor sunt stabilite de fiecare 

organizator în parte, cu condiția respectării numărului total de ore prevăzut la alin. 

(1). 
Art. 16. 
(1) În vederea prezentării la examenul de absolvire, persoana acceptată să 

urmeze cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor 

are obligația de a parcurge în proporție de cel puțin 90 % programul de pregătire și de 

a participa la cel puțin două ședințe practice 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, numai în condițiile stabilite prin programă. 
(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage eliminarea persoanei 

din cadrul cursului sau, după caz, a examenului de absolvire al acestuia. 
Art. 17. 
(1) Polițiștii din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase 

verifică consemnarea corectă a prezenței cursanților la ore, respectarea activităților 

didactice de instruire, asigurarea de către organizator a bazei tehnico-materiale 
necesare pentru desfășurarea în condiții optime a temelor de curs, în funcție de 

numărul de participanți. 
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(2) În cazul în care, cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii constată 

nerespectarea de către persoana juridică autorizată a prevederilor menționate la                    

alin. (1) întocmesc un proces-verbal în baza căruia propun sancționarea persoanei 

juridice organizatoare cu măsura administrativă de anulare a cursului și reluarea unui 

nou ciclu de cursuri, ulterior remedierii deficiențelor constatate. 
(3) Refuzul persoanei juridice organizatoare de a pune la dispoziția organelor 

de poliție din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase, aflate în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, a documentelor întocmite cu ocazia desfășurării 

activităților didactice, conduce la anularea cursului, cu consencința reluării unui nou 
ciclu de cursuri. 

Art. 18. 
(1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de organizare și desfășurare a 

cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, 

oricare dintre polițiștii din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase, 

aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot efectua verificări inopinate la locul de 

desfășurare a activităților didactice, declarate în prealabil de către persoana juridică 

organizatoare. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, polițiștii din cadrul structurilor 

arme, explozivi și substanțe periculoase au dreptul de a verifica, de a solicita și de a 

primi fotocopii ale registrelor de evidență întocmite conform Anexelor nr. 2 și 3 la 

prezenta Metodologie. 
(3) Refuzul reprezentantului persoanei juridice organizatoare de a permite 

polițiștilor din cadrul structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase efectuarea 

verificărilor prevăzute la alin. (1) și (2) sau punerea la dispoziția acestora a 

fotocopiilor documentelor solicitate, conduce la anularea cursului, cu consencința 

reluării unui nou ciclu de cursuri. 
 
 

Capitolul IV 
Reguli privind susținerea examenului de absolvire a cursului de instruire 

teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor 
 

Art. 19. 
(1) Examenul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor se realizează în condițiile art. 26 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2018. 
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(2) Proba teoretică se va materializa într-un test grilă format din 20 de întrebări 

cu 3 variante de răspuns, din care una singură corectă, circumscrise tematicii-cadru 
puse la dispoziția organizatorului și/sau postată pe pagina de internet a Poliției 

Române, www.politiaromana.ro. 
(3) Testul va fi elaborat înainte de fiecare examen la nivelul serviciului / 

biroului arme, explozivi și substanțe periculoase competent teritorial, urmând a fi 
avizat de șeful structurii și aprobat de inspectorul șef al inspectoratului de poliție 

județean ori, după caz, de directorul general al Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București. 
(4) Proba teoretică se consideră promovată dacă cursantul răspunde corect la 

cel puțin 16 întrebări ale testului grilă. 
(5) Proba practică se va materializa prin verificarea deprinderilor de bază 

privind mânuirea și folosirea armamentului, fiind urmărite următoarele aspecte: 
a) pregătirea armei pentru tragere: alimentarea încărcătorului cu muniție, 

introducerea încărcătorului în armă, dezasigurarea armei și armarea acesteia; (2 
puncte) 

b) respectarea pozițiilor de tragere; (1 punct) 
c) reacția personală la declanșarea focului; (1 punct) 
d) precizia tragerii: vor fi executate trageri cu 5 cartușe cu proiectil unic într-o 

țintă-cerc, cu diametrul de 100 cm; (5 puncte) 
e) verificarea armei după finalizarea tragerii și asigurarea acesteia. (1 punct) 
(6) Modalitatea de calculare a notei obținute în urma executării tragerilor, 

precum și modelul țintei-cerc prevăzute de alin. (5) lit. d) vor fi realizate și întocmite 

conform prevederilor Anexei nr. 8 la prezenta Metodologie. 
(7) Executarea tragerilor cu armele din dotare va fi efectuată cu muniție cu 

proiectile unice, în ținte fixe confecționate din carton, placaj sau alte materiale 
penetrabile care să nu prezinte riscul ricoșării proiectilelor și care să nu fie casante 

pentru a putea păstra urmele tragerii în vederea aprecierii rezultatelor. Țintele vor fi 
așezate la o distanță de cel puțin 10 metri, în cazul armelor de foc scurte, respectiv de 
cel puțin 25 de metri, în cazul armelor de foc lungi. 

(8) În vederea susținerii probei practice, cursantul trebuie să promoveze 

anterior proba teoretică. 
(9) Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obțină la proba 

practică minim 7,00 puncte, fără rotunjire. 
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(10) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în 
două exemplare și completat conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 la prezenta 

Metodologie, unul pentru organizator, iar celălalt pentru structura de poliție din 

rândul căreia provin polițiștii care au făcut parte din comisia de examinare, semnat de 

toți membrii comisiei prevăzuți la alin. (1). 
(11) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform 

planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condițiile alin. 

(10), cu mențiunea ,,Absent”, situație care echivalează cu nepromovarea candidatului. 
Art. 20. 
(1) Cu ocazia susținerii examenului de absolvire pentru obținerea certificatului 

de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor vor fi efectuate 

următoarele operațiuni: 
a) verificarea de către cei doi polițiști a prezenței candidaților înscriși la curs, 

precum și a persoanelor responsabile cu asigurarea suportului logistic pentru 
susținerea în condiții optime a examenului; 

b) supravegherea de către cei doi polițiști a modului de desfășurare a celor 

două probe, astfel încât să fie împiedicate tentativele de fraudare a examenului; 
c) acordarea de către cei doi polițiști a punctajelor pentru proba teoretică și 

proba practică; 
d) întocmirea, în două exemplare, la locul de desfășurare a examenului, a 

procesului-verbal cu rezultatele obținute de candidați. 
(2) Verificarea de către polițiști a termenelor de valabilitate a documentelor 

necesare înscrierii participanților la cursul de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor poate fi efectuată atât în perioada de desfășurare a 

cursului, cât și în ziua susținerii examenului de absolvire. 
Art. 21. 
Ulterior întocmirii procesului-verbal cu rezultatele obținute de candidați, vor fi 

desfășurate următoarele activități: 
a) în maxim 3 ore de la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele obținute de 

candidați, organizatorul cursului va afișa la sediul sau, după caz, punctul de lucru 
menționat în autorizație, lista cu persoanele care au fost sau nu promovate, fiind 
specificată și ora afișării, în vederea stabilirii termenului de depunere a contestațiilor; 

b) în termen de o zi lucrătoare după finalizarea procedurii de examinare, 

persoana juridică organizatoare și structura de poliție din care fac parte cei doi 
polițiști vor proceda la înregistrarea proceselor-verbale în evidențele proprii; 

 
 



15 / 26 
 

 

 
c) candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba teoretică vor depune 

contestațiile la sediul persoanei juridice care a organizat cursul, în termen de 24 de 

ore de la afișarea rezultatelor; 
d) organizatorul cursului va proceda la înregistrarea contestațiilor în evidențele 

proprii, urmând ca în termen de o zi lucrătoare să recorecteze testele grilă, împreună 

cu comisia de soluționare a contestațiilor; 
e) în maxim 3 ore de la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele obținute de 

candidați în urma recorectării testelor grilă, organizatorul cursului va afișa lista cu 

rezultatele finale, respectiv a persoanelor promovate / nepromovate; 
f) în termen de o zi lucrătoare după finalizarea procedurii de soluționare a 

contestațiilor, persoana juridică organizatoare și structura de poliție din care au făcut 

parte cei doi polițiști vor proceda la înregistrarea proceselor-verbale în evidenețele 

proprii. 
Art. 22. 
(1) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta 

rezultatul probei teoretice, consemnat în procesul-verbal încheiat în condițiile 

prevăzute de art. 19 alin. (10) din prezenta Metodologie, în termen de 24 de ore de la 
afișarea rezultatelor. 

(2) Contestația se analizează de o nouă comisie constituită potrivit art. 19 alin. 

(1) din prezenta Metodologie, din care nu pot face parte persoanele care au stabilit 
punctajul inițial, iar rezultatul acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit 
conform prevederilor art. 19 alin. (10) din prezenta Metodologie și ale art. 20 alin. (1) 
lit. d) din prezenta Metodologie, în termen de o zi lucrătoare. 

(3) Proba practică din cadrul examenului de absolvire nu este supusă 

contestației. 
(4) În situația în care în urma finalizării procedurii de soluționare a 

contestațiilor există cursanți care au promovat proba teoretică, organizatorul cursului 
va proceda la organizarea probei practice în termen de 5 zile lucrătoare, cu 
respectarea prevederilor art. 19 alin. (5) – (9) din prezenta Metodologie. 

Art. 23. 
Membrii comisiei de examinare, precum și cei ai comisiei de soluționare a 

contestațiilor se stabilesc prin rezoluția șefului serviciului / biroului arme, explozivi și 

substanțe periculoase, competent teritorial, înaintea desfășurării examenului. 
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Art. 24. 
(1) În cazul în care pe timpul desfășurării examenului pentru obținerea 

certificatului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor nu 

sunt respectate indicațiile polițiștilor desemnați în comisia de examinare sau 

organizatorul nu asigură condiţiile tehnice şi materiale pentru desfășurarea în condiții 

optime a celor două probe, reprezentanții poliției pot anula susținerea examenului sau 

pot dispune remedierea aspectelor neconforme. 
(2) În situația anulării susținerii examenului, reprezentantul persoanei juridice 

autorizate va notifica serviciul / biroul arme, explozivi și substanțe periculoase 

competent teritorial, cu privire la remedierea problemelor identificate și replanificarea 

examinării într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare. 
(3) În situația dispunerii remedierii aspectelor neconforme, persoana juridică 

autorizată are la dispoziție o oră pentru reglementarea acestora. 
Art. 25. 
(1) Tentativa de fraudare sau fraudarea examenului pentru obținerea 

certificatului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor se 

sancționează cu eliminarea candidatului din examen și declararea acestuia 

,,Eliminat”, situație care echivalează cu nepromovarea candidatului. 
(2) Tentativa de fraudare sau fraudarea examenului prevăzut la alin. (1), de 

către persoana juridică organizatoare, se sancționează cu anularea autorizației pentru 

organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor, prin emiterea unei dispoziții de către inspectoratul de poliție 

județean ori Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la propunerea 
celor doi polițiști din comisia de examinare sau de soluționare a contestației. 

Art. 26. 
(1) Anterior susținerii examenului, polițiștii din comisia de examinare verifică 

dacă prezența participanților la cursuri este întrunită în proporție de 90% (cel puțin 72 

de ore), precum și dacă aceștia au participat la cel puțin două ședințe de mânuire și 

executare a tragerii cu arma într-un poligon autorizat conform Legii nr. 295/2004 
privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
(2) Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la alin. (1) de către 

oricare participant atrage eliminarea din examen și declararea acestuia ,,Eliminat”, 

situație care echivalează cu nepromovarea candidatului. 
(3) Probele de examinare a cursanților nu vor începe până când activitatea 

prevăzută la alin. (1) nu va fi finalizată. 
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Art. 27. 
(1) După promovarea examenului, organizatorul eliberează certificatul de 

absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi al 

muniţiilor, conform metodologiei postate pe pagina de internet a Poliției Române, 

www.politiaromana.ro. 
(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea 

examenului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor are dreptul de a participa la un nou examen, în termen de cel 

mult 6 luni de la data finalizării cursului, conform planificării stabilite de persoana 

juridică organizatoare, fără a mai fi necesară repetarea acestuia. 
(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea celui   

de-al doilea examen de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor, în termenul prevăzut la alin. (2), poate susţine un 

nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de instruire teoretică şi practică în 

domeniul armelor şi al muniţiilor. 
(4) Persoana care a fost eliminată din cadrul unui examen, ca urmare a fraudării 

sau tentativei de fraudare a probei teoretice, poate participa la o nouă testare numai 

după repetarea unui nou ciclu de cursuri. 
(5) Persoana care a urmat cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul 

armelor şi al muniţiilor organizate de o persoană juridică care, între timp, a fost 

dizolvată sau căreia i-a fost anulată autorizația pentru organizarea şi desfăşurarea 

cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi al muniţiilor, poate 

susține examenul de absolvire organizat de o altă persoană juridică autorizată, numai 

dacă face dovada îndeplinirii condițiilor stabilite de prezenta Metodologie. 
Art. 28. 
(1) Examenele pentru obținerea certificatelor de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor vor fi susținute numai în zilele lucrătoare, în 

intervalul orar 08.00 – 16.00. 
(2) În situații excepționale, examenele prevăzute la alin. (1) vor putea fi 

susținute și în afara programului normal de lucru, la propunerea șefului serviciului / 
biroului arme, explozivi și substanțe periculoase, cu aprobarea inspectorului șef al 

inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București. 
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Art. 29. 
În cazul în care numărul participanților la cursurile de instruire teoretică și 

practică depășește 20 de persoane, numărul polițiștilor care fac parte din comisia de 

susținere a examenului va putea fi suplimentat prin dispoziția inspectorului șef al 

inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București, la propunerea șefului structurii arme, 

explozivi și substanțe periculoase. 
Art. 30. 
(1) Este interzisă replanificarea, suplimentarea sau reportarea orelor de curs de 

către persoana juridică organizatoare, pentru îndeplinirea numărului minim de ore, 
necesare susținerii examenului de absolvire, în cazul persoanelor care nu au respectat 

programul notificat înainte de începerea acestuia. 
(2) Persoana juridică organizatoare poate planifica susținerea de două sau mai 

multe ori, în cadrul aceluiași curs, a unei teme de pregătire, cu condiția stipulării 

acestui aspect în cuprinsul graficului programului de curs structurat pe zile și 

intervale orare, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta 
Metodologie. 

 
Capitolul V 

Dispoziții finale 
 

Art. 31. 
Măsurile administrative de anulare a unui ciclu de cursuri sau a autorizației 

pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire teoretică şi practică în 

domeniul armelor şi al muniţiilor se dispun de către inspectorii șefi ai inspectoratelor 

de poliție județene sau, după caz, de directorul general al Direcției Generale de Poliție 

a Municipiului București, în baza unui raport motivat, întocmit de polițiștii 

constatatori și avizat de șeful Serviciului / Biroului Arme, Explozivi și Substanțe 

Periculoase. 
Art. 32. 
Ulterior finalizării procedurii de soluționare a contestațiilor sau în cazul în care 

nu există contestații depuse la sediul persoanei juridice, organizatorul cursului va 

desfășura activitățile prevăzute în Metodologia privind întocmirea și eliberarea 

certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor. 
Art. 33. 
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
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                                                          Anexa nr. 1                                             (Model) 
 

CERERE 
privind autorizarea / reautorizarea persoanelor juridice pentru organizarea și desfășurarea 

cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor 
 

 Către, 
 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ______________________/ 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Biroul / Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase 
 

 Subscrisa, ______________________________________________________, cu sediul 
social / punctul de lucru în localitatea ____________________, str. _________________________, 
nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județul/sectorul ______________, C.U.I. 

____________________, în temeiul art. 125 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, solicit 
autorizarea / reautorizarea în vederea organizării și desfășurării cursurilor de instruire teoretică și 

practică în domeniul armelor și al munițiilor. 
 Alăturat, atașăm următoarele documente: 

a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi actul constitutiv, în original şi în 

copie; 
b) dovada deţinerii de spaţii adecvate desfășurării activităţilor de instruire în domeniul 

armelor şi al muniţiilor şi a bazei tehnico-materiale necesare, în original şi în copie; 
c) atestatele instructorilor de specialitate, în original şi în copie; 
d) copia autorizaţiei de funcţionare a poligonului de tragere sau a contractului de închiriere 

ori de prestări servicii încheiat cu o persoană juridică ce deţine un poligon de tragere; 
e) copia autorizației pentru folosirea armelor și munițiilor; 
f) registrul de evidență a prezenței la cursurile de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor; 
f) împuternicirea reprezentantului legal al persoanei juridice, după caz. 

  
Pregătirea teoretică se va desfășura la sediul din localitatea __________________________, 

str. ____________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, 
județul / sectorul ______________, iar pregătirea practică la poligonul situat în localitatea 

________________ , str. ____________________________, nr. _____, județul / sectorul _______ . 
  

Data: ______________     Administrator / Reprezentant Legal 
           L.S. 
Am primit documentele originale, după certificarea copiilor pentru conformitate. 
 

Administrator / Reprezentant Legal 
           L.S. 
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                                                          Anexa nr. 2                                             (Model) 

 
Registru de evidență a prezenței la cursurile de instruire teoretică și practică în 

domeniul armelor și al munițiilor organizate de _____________________1  
pentru domnul / a _______________________________________2 

în perioada _________________________________3 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Data 
susținerii 

cursului 

Intervalul 
orar 

Denumirea temei  Tipul 
cursului 

Numărul de ore 

alocat temei 
Semnătura 

cursantului 
Semnătura 

organizatorului 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
… … … …  …  … 

 
 

TOTAL ORE   

 
________________ 
 Rubricațiile tabelului vor fi afișate pe fiecare pagină a registrului; 

 Data susținerii cursului: data la care a fost susținută o anumită temă de pregătire; 

 Intervalul orar: perioada de timp în care a fost susținută o anumită temă de pregătire; 

 Denumirea temei: Denumirea fiecărei teme de pregătire susținută în cadrul cursului; 

 Tipul cursului: după caz, prelegere, seminar, colocviu, dezbatere etc; 

 Numărul de ore alocat temei: timpul efectiv alocat unei teme, fără a fi luate în calcul perioadele de pauză; 

 În cazul în care cursantul nu a participat la toată perioada de timp alocată unei teme va fi menționat numărul efectiv 

de ore la care cursantul a asistat; 

 În cazul în care cursantul nu s-a prezentat la una dintre temele de pregătire, rubrica destinată semnăturii acestuia va fi 

completată cu mențiunea ”Absent”; 

 La sfârșitul cursului, organizatorul va însuma numărul de ore la care a participat fiecare persoană în parte, completând 
în acest sens ultima rubrică din tabel, certificată prin semnătura sa. 

 

                                                           
1 Se completează cu denumirea persoanei juridice organizatoare a cursului. 
2 Se completează cu Numele, Prenumele și CNP-ul cursantului/ei. 
3 Se completează cu perioada ciclului de curs, organizat de persoana juridică autorizată. 

Pagina nr. ____ / ____ 
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                                                          Anexa nr. 3                                             (Model) 

 
R E G I S T R U 

de evidență a certificatelor de absolvire a cursului de instruire teoretică și 

practică în domeniul armelor și al munițiilor, eliberate de ___________________ 
 
 

Nr. 
Crt. 

Seria / Numărul 
Numele și 

prenumele 
absolventului 

CNP-ul 
absolventului 

Data 
promovării 

examenului 

Nota 
obținută la 

examen 

Data 
eliberării 

Semnătura 

de primire 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

… … … … … … … … 
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                                                          Anexa nr. 4                                             (Model) 

 
NOTIFICARE 

privind organizarea și desfășurarea cursului de instruire teoretică și practică  
în domeniul armelor și al munițiilor 

 
Către, 
 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ______________________/ 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Serviciul / Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase 
 
 

 Subscrisa, _________________________________________________________, cu 
sediul social / punctul de lucru în localitatea _____________________________________, 
str. _________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, 
județul/sectorul ______________, C.U.I. ____________________, posesoare a autorizației 

pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul 
armelor și al munițiilor, seria ________________, eliberată de ______________________, 

la data de _______________, în temeiul art. 126 din Normele Metodologice de aplicare a 
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, 
vă aduc la cunoștință că în perioada ____________, vor fi desfășurate activități de instruire 

teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, conform tematicii-cadru stabilite 
de Inspectoratul General al Poliției Române. 

Susținerea probei teoretice va avea loc la adresa din localitatea _________________ , 
str. _________________ , nr. ___ , bl. ___ , sc. ___ , ap. ___ , județul / sectorul ________, 
iar proba practică va avea loc în poligonul situat în localitatea  ____________________ , 
str. ___________________ , nr. ___ , județul / sectorul ________, ambele în data de  

_______. 
 
Alăturat, atașăm următoarele documente: 
a) lista participanților la cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor 

şi al muniţiilor; 
b) graficul pe zile și intervalul orar în care vor fi desfășurate activitățile didactice de 

instruire a cursanților;  
 
Data: ______________     Administrator / Reprezentant Legal 

              L.S. 
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                                                         Anexa nr. 5                                             (Model) 
 

TABEL NOMINAL 
cu persoanele admise la cursul de instruire teoretică și practică 

în domeniul armelor și al munițiilor 
organizat de _______________________, în perioada ____________________ 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele 

cursantului 
C.N.P. Adresa de domiciliu / reședință 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
… … … … 

 
 
 
 
 

Data: ______________________ 
 
 

Reprezentant Persoana Juridică 
L.S. 
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                                                        Anexa nr. 6                                             (Model) 

 
GRAFICUL 

programului de curs structurat pe zile și intervale orare 
organizat în perioada ________________ 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea 
temei 

Data 
susținerii 

temei 

Intervalul 
orar 

Numărul 

de ore 
Locația Tipul 

cursului 

1      Ex: 
Expunere 

2      Ex: Seminar 
3      Ex: 

Activități 

practice 
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
… … … … … … … 

 
 
 
 
 
 
 

Data: ______________________ 
 
 

Reprezentant Persoana Juridică 
L.S. 



25 / 26 
 

 

       Anexa nr. 7                                                     (Model) 
 

PROCES-VERBAL 
cu rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul pentru obținerea 

certificatului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, 
organizat de __________________________, în perioada __________________ 

 
 Anul _____, luna __________, ziua ___, în localitatea ________, județul 

______ / municipiul București. 
 Noi, comisia formată din: (reprezentantul/ții persoanei juridice și polițiștii din 
cadrul Serviciului / Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase), 
 Astăzi, data de mai sus, am procedat la testarea candidaților înscriși la 

examenul pentru obținerea certificatului de instruire teoretică și practică în domeniul 

armelor și al munițiilor, fiind obținute următoarele rezultate: 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și 

prenumele 
candidatului 

C.N.P. Proba teoretică 
Nota obținută 

la proba 
practică 

Observații 

(Promovat / 
Nepromovat / 

Eliminat / Absent) 

Semnătura 

candidatului 

1   

Cu titlu de exemplu: 
- „Promovat” – dacă 

au fost consemnate cel 
puțin 16 răspunsuri 

corecte; 
- „Nepromovat” – 
dacă au fost 

consemnate cel puțin 5 
răspunsuri greșite; 

 

Cu titlu de exemplu, 
pentru persoanele care au 
promovat proba teoretică: 
- „Promovat” – dacă 

candidatul a obținut cel 

puțin 7,00 puncte la 

proba practică, fără 

rotunjire; 
- „Nepromovat” – dacă 

candidatul a obținut un 

punctaj mai mic de 7,00 
la proba practică. 

 

2       
3       
… … … … … … … 

 
Pentru care am întocmit prezentul proces-verbal în două exemplare, din care 

unul pentru reprezentantul persoanei juridice și unul pentru structura de poliție din 

rândul căreia fac parte polițiștii examinatori. 
 
   Organe de Poliție,                 Reprezentantul 
        persoanei juridice autorizate 
1. _____________                ____________ 

        
2. _____________ 
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     Anexa nr. 8                                             (Model) 
 
 
 

      ȚINTA-CERC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diametrele cercurilor, în ordine crescătoare: 20 cm; 40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm. 
Pentru fiecare cartuș tras va fi acordat următorul punctaj: 

- Primul cerc: 1,0 puncte; 
- Al doilea cerc: 0.80 de puncte; 
- Al treilea cerc: 0,60 de puncte; 
- Al patrulea cerc: 0,40 de puncte; 
- Al cincilea cerc: 0,20 de puncte; 
- În afara celui de-al cincilea cerc: 0 puncte. 

*Nota pentru precizia tragerii va fi rezultatul sumei punctajelor obținute pentru fiecare cartuș tras, 

conform celor sus-menționate. 

 
 

5 

4 

3 

2 

1 


