
REGULAMENTUL  DE  FUNCŢIONARE  ȘI  ORGANIZARE   
AL  POLIGONULUI  DE  TIR  SPORTIV  ȘI  AGREMENT  BROZ  GUNS

Generalităţi

Prezentul document reprezintă Regulamentul de 
funcţionare si organizare al poligonului de tir sportiv 
și agrement “Broz Guns” (ca utilizator), cu sediul in 
București , str. Tipografilor nr 28, Sector 1.

Poligonul este avizat de Federaţia Romana de 
Tir Sportiv, a fost autorizat si respecta prevederile 
Legii nr. 295/2004 cu modificările si completarile 
ulterioare privind regimul armelor si muniţiilor 
precum si a normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 295/2004. 

Denumirea si adresa poligonului

Denumirea poligonului: Poligonul de tir sportiv și 
agrement “Broz Guns”

Adresa poligonului: București , str. Tipografilor nr. 28 / 
str. Piața Presei Libere nr. 1 , Sector 1.

Destinaţia

Destinaţia poligonului: poligon de tragere pentru tir 
sportiv, testări si agrement.

Poligonul de tragere este de tip indoor, in structura 
de beton, prevăzut cu materiale de protecţie ba- 
listica agrementată și este echipat cu instalaţii de tir 
automatizate și sisteme de ventilatie și desfumare.

Categoriile de arme  
permise în poligon

Sunt admise in Poligonul de tir sportiv și agrement 
“Broz Guns” următoarele categorii de arme:

Arme letale cu glonţ din categoria “B” având 
urmatoarele caracteristici: 
l  arme de foc scurte, semiautomate sau cu repetiţie 

(pistoale sau revolvere), cu percuţie centrală, 
precum și muniţia corespunzătoare.

l  arme de foc lungi, semiautomate ale căror 
încărcătoare și camere conţin mai mult de 3 
cartușe, precum și muniţia corespunzătoare.

l  arme de foc lungi, semiautomate ale căror 
încărcătoare și camere ale cartușului nu pot 
ţine mai mult de 3 cartușe, la care mecanismul 
încărcătorului este mobil sau pentru care nu există 
garanţia că nu pot fi transformate cu ajutorul unui 
utilaj obișnuit într-o altă armă al cărei încărcător și 
cameră a cartușului pot ţine mai mult de 3 cartușe, 
precum și muniţia corespunzătoare.

l  arme de foc lungi cu repetiţie, altele decât cele 
menţionate la pct. 10 din clasificarea armelor 
conform Legii 295/2004, precum și muniţia 
corespunzătoare.

Arme neletale cu bile de cauciuc din categoria “C” 
avand urmatoarele caracteristici:

l  arme scurte (pistol sau revolver) confecţionate 
special pentru a arunca proiectile din cauciuc, 
precum și muniţia corespunzătoare.

l  arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care 
pentru aruncarea proiectilului folosesc forţa de 
expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub 
presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o 
viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s.

l  arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care 
pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc 
forţa de expansiune a aerului comprimat sau a 
gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care 
nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 
220 m/s.

Condiţii necesare pentru  
accesul în Poligon

In Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz Guns” 
, este permis accesul si

efectuarea de trageri pentru persoanele (altele 
decât personalul propriu autorizat) care îndeplinesc 
următoarele cerinţe :

a) au cetăţenie romana sau a unui stat membru UE
b) au împlinit varsta 18 ani
c) au una din următoarele calitati:

l  sunt angajate in baza unui contract individual 
de munca la Poligonul de tir sportiv și agrement 
“Broz Guns” si constituie personal de deservire 
al poligonului sau sunt: angajate, in baza unui 
contract individual de munca la o persoana 
juridica, care in condiţiile legii are ca obiect de 
activitate prestarea de servicii in domeniul pazei 
sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin 
sau carora le asigura protecţie, precum si a pazei 
persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului 

ori depozitarii de valori importante ori al celor care 
isi pot asigura paza proprie

l  urmeaza cursuri teoretice si practice pe linie de 
arme si muniţii organizate in condiţiile Legii nr. 
295/2004

l  sunt posesori de permis de port arma pentru arma 
de aparare si paza cu drept de folosire in condiţiile 
Legii nr. 295/2004 si fac dovada acestui lucru

l  nu au fost condamnate, prin hotarare 
judecătoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa 
privativa de libertate mai mare de 1 an, pentru 
infracţiuni comise cu intenţie

l  nu prezintă pericol pentru ordinea publica, 
siguranţa naţionala, viata si integritatea corporala 
a persoanelor, conform datelor si informaţiilor 
existente la organele competente

l  nu au savarsit vreuna din contravenţiile pentru care 
legea prevede revocarea dreptului de procurare, 
deţinere sau după caz, port si folosire a armelor

l  nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive 
imputabile lor, procurate in condiţiile legii

l  au urmat un instructaj desfasurat de angajator 
sau de către personalul poligonului cu privire la 
scopul in care se efectuează tragerea, pentru care 
sunt dotate cu arme, precum si la condiţiile in care 
trebuie purtata si folosita arma

l  in urma instructajului au semnat un angajament, 
prin care se obliga sa poarte si sa folosească 
armele si muniţia din dotare numai in scopurile si 
condiţiile stabilite

Nu se admite accesul in poligon persoanelor care :
–  se afla sub influenta băuturilor alcoolice ;
–  se afla sub influenta substanţelor halucinogene, 

psihotrope sau a medicamentelor a căror efecte 
sunt de natura sa afecteze securitatea tragerii;

–  se afla in stare avansata de oboseala sau suferă de 
o afecţiune temporara care poate genera o stare de 
pericol in condiţiile folosirii armelor si muniţiilor;

–  prezintă semne de instabilitate sau labilitate psihica.

Organizarea poligonului

Incinta tehnica a poligonului cuprinde :
–  camera de pregătire si instruire a persoanelor care 

urmeaza sa intre in poligon pentru efectuarea 
ședinţei de tragere

–  zona aferenta poligonului pentru pregătirea 
armamentului si muniţiei in vederea efectuării 
ședinţei de tragere

–  poligonul de tragere compus din aliniamentul de 
tragere, zona câmpului de tragere si de captare a 
proiectilelor

–  culoarul de acces spre incinta tehnica a poligonului.

Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz Guns” 
este prevăzut cu personal angajat cu contract de 
munca numit prin decizie interna a Directorului 
General si autorizat in condiţiile legii. Personalul 
răspunde de cantitatea si calitatea tuturor mijloacelor 
si materialelor aflate in incinta tehnica a poligonului 
si se ingrijește de buna lor funcţionare, asigura si 
supraveghează toate activitatiile care se desfasoara 
in poligon.

Poligonul este prevăzut cu un punct sanitar de 
prim ajutor. Pe durata tragerilor, se asigura asistenta 
sanitara pentru cazuri de accidente, prin personal 
specializat autorizat.

Accesul in poligon se efectuează numai in 
prezenta personalului poligonului. Accesul pe linia 
de tragere se face numai prin camera de pregătire 
si instruire, cu aprobarea instructorului de poligon / 
coordonatorului tragerii.

Pregătirea muniţiei si armamentului  
pentru tragere

Muniţia se transporta de la incaperea special 
destinata pentru păstrare (magazia de muniţie) in 
zona de pregătire a armelor si muniţiei din incinta 
poligonlui, in cantitatea necesara pentru ședinţele 
de tragere programate.

Cantitatea maxima de cartușe admisa in zona de 
pregătire a armelor si muniţiei din incinta poligonului 
este de1000 buc. cartușe de un singur tip, pentru 
o serie de trăgători. Ambalajele, daca este cazul, se 
desfac cu scule specializate, destinate acestui scop. 
Pregătirea muniţiei se executa de către personalul 
specializat ai poligonului.

Armamentul se transporta de la camera special 
amenajata (camera de armament) in zona de 
pregătire a armelor si muniţiei din incinta poligonului, 
de către personalul specializat angajat. Acesta 
verifica înaintea tragerii, armamentul si se asigura 
de integritatea si buna funcţionare a acestuia.Nu se 
admit in incinta tehnica a poligonului mai mult de 20 
arme de același tip (același calibru).

Executarea tragerii

Instructorul de linie de tragere/coordonatorul 
tragerii, va dispune începerea tragerii numai după ce 
a verificat personal ca sunt respectate toate regulile 
de tehnica securităţii si protecţiei a municii, ca 
personalul existent in poligon cunoaște aceste reguli 
si modul de executare a sarcinilor individuale, ca 
armamentul,muniţia si echipamanetele poligonului 
funcţionează corespunzător (luminiile, ventilaţia, 
instalaţiile de tinte mobile / fixe, etc).

Se interzice tragrea cu arme care nu se afla in 
stare tehnica de funcţionare corespunzătoare sau cu 
muniţie care nu este insotita de documente care sa 
ateste calitatea corespunzătoare.

In Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz Guns”, 
in mod curent tragerea se face pe 5 linii de tragere, la 
distante de 25 m si pe 7 linii de tragere, la distante de 
50 m. Nu se admit trageri sub distanta de 3 m.

In Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz Guns” 
se executa numai tragere ochita. Se interzice in 
poligon tragerea neochita, cu armamentul.

In Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz Guns”, 
se executa trageri numai cu armamentul pentru care 
a fost autorizat. Se interzice efectuarea de trageri cu 
armament si muniţie necorespunzatoare.

In incinta tehnica a poligonului sunt admiși maxim 
24 trăgători, astfel : in camera de pregătire si instruire 
12 trăgători iar pe linia de tragere din poligon alţi 12 
trăgători. Operatiunea de incarcare a încărcătoarelor 
se executa ce către trăgător (după ce a fost instruit) 
sau de către instructorul din poligon numai pe linia 
de tragere.

Accesul in poligonul de tragere se face numai cu 
aprobarea instructorului de poligon / coordonatorul 
trageriiTragerile se executa de către trăgători in 
prezenta si sub supravegherea instructorului de 
poligon /coordonatorului tragerii.

Este interzisa prezenta oricărei altei persoane pe 
linia de tragere si in camera de pregătire si instruire.

Incidentele de tragere (nealimentari, nepercutii, 
etc ) se remediaza pe linia de tragere numai de către 
instructorul de poligon / coordonatorul tragerii.

Remedierea armamentului cu care se executa 
tragerea, daca apar defecţiuni, se executa in afara 
incintei tehnice o poligonului (numai in atelierul de 
armurarie). Scoaterea armamentului in afara incintei 
tehnice se executa numai după ce acesta a fost 
descărcat si asigurat.

După efectuarea tragerii, armamentul se descarcă 
si se asigura. Atunci când tragerile nu se executa pe 
instalaţiile automate de tip tinta mobila, deplasarea 
la tinta se poate efectua numai cu aprobarea 
instructorului de poligon / coordonatorul tragerii.

După încheierea tragerii fiecărui trăgător, se 
strâng elementele de muniţii ramase de la tragere si 
se depozitează in containerul destinat acestui scop.

La sfârșitul zilei de tragere, coordonatorul tragerii 
întocmește procesul verbal de consum a muniţiei.

Procedura de înregistrare a tragerilor  
care se efectuează in poligon

Pentru efectuarea tragerilor cu armament si 
muniţie letala / neletala, personalul de deservire al 
poligonului întocmește un raport care este aprobat 
de catre Directorul poligonului.

Raportul va specifica in mod obligatoriu 
urmatoarele informaţii:
–  contractul (tema interna) sau lista persoanelor care 

efectuează tragerea;
–  data (sau perioada) si oreie intre care se efectuează 

tragerea;
–  armamentul cu care se executa tragerea;
–  muniţia aferenta tragerii;
–  participanţii (personalul de deservire a poligonului), 

instructorul de linie de tragere si/sau coordonatorul 
tragerii.

Ordinul de tragere este întocmit de personalul de 
deservire a poligonului si aprobat de către Directorul 
poligonului de tir.

Ordinul de tragere va specifica in mod obligatoriu 
următoarele informaţii:
–  contractul (tema interna) sau lista persoanelor care 

efectuează tragerea;
–  data (sau perioada) si orele intre care se efectuează 

tragerea;
–  armamentul cu care se executa tragerea;
–  muniţia aferenta tragerii;
–  participanţii (personalul de deservire a poligonului), 

instructorul de linie de tragere si/sau coordonatorul’ 
tragerii, armurierul, personalul sanitar, mașina de 
serviciu si șoferul acesteia si pompierul de serviciu.

De asemenea, au dreptul sa utilizeze arme si 

muniţii numai aceia care au fost instruiţi si au semnat 
fisa colectiva de instructaj (Anexa 4).

Fiecare tragere care se executa in poligon se 
înregistrează in Registrul Armelor si Muniţiilor , un 
registru numerotat si înregistrat la organul de politie, 
care este completat de personalul de deservire 
al poligonului. In registru se înscriu obligatoriu 
următoarele informaţii :
–  număr curent ;
–  data si intervalul de timp in care s-a executat 

tragerea ;
–  numele, prenumele, seria si numărul documentului 

de identitate apartinand persoanei fizice sau, după 
caz, denumirea si adresa persoanei juridice care a 
organizat si executat tragerea;

–  categoria de arme folosita la tragere (tipul 
armei, caracteristici);numele si prenumele 
supraveghetorului sau, după caz, aie instructorului 
de linie de tragere sau a coordonatorului de tragere;

–  rubrici destinate semnării de către persoanele 
menţionate anterior ;

–  menţiuni referitoare la eventualele evenimente 
produse in timpul tragerii sau alte observaţii.

Registrul se tine de către administratorul 
poligonului de tragere care este obligat sa- l puna la 
dispoziţia organului de politie competent ori de cate 
ori i se solicita aceasta.

După tragere, personalul de deservire ai 
poligonului întocmește procesul verbal de consum si 
il inainteaza spre aprobare Directorului poligonului 
de tir apoi operează in evidente si comunica 
informaţiile compartimentului contabil specializat 
modificările survenite.

Reguli de tehnica securităţii  
si protecţie a muncii si norme  

de conduita in poligon

Tragerile in Poligonul de tir sportiv și agrement 
“Broz Guns”se încep numai după asigurarea tuţuror 
masurilor de protecţie a muncii, in conformitate 
cu instrucţiunilor specifice locului de munca sau 
regurilor speciale instituite de coordonatorul tragerii.

Inainte de începerea tragerii, instructorul de linie 
de tragere / coordonatorul tragerii verifica buna 
funcţionare a instalaţiei de iluminare. Valorile minime 
aie iluminării sunt:
–  in camera de pregătire si instruire : 300 lux;
–  in incinta poligonului : 300 lux (ambiental) - 1500 

lux (pe suprafaţa ţintelor) ;
–  caile de acces in poligon - 300 lux .

In situaţie de avarie a instalatiei de iluminat, 
tragerea se întrerupe imediat si se iau masuri de 
iluminare temporara. Se interzice utilizarea felinarelor 
cu petrol sau a oricăror altor mijloace de iluminare 
cu combustibil. Tragerea se poate relua numai după 
remedierea avariei.

Pe tot timpul executării de trageri in poligon, 
va funcţiona instalaţia de ventilaţie artificiala. Este 
interzisa tragerea cu instalaţia de ventilaţie oprita 
sau defecta.Concentraţiile maxime admisibile de 
gaze, aburi si praf din incaperile din incinta tehnica 
a poligonului (cu excepţia liniei de tragere) sunt cele 
prevăzute in normativele in vigoare.

Este interzisa tragerea in absenta persoanei care 
asigura asistenta medicala de urgenta in caz de 
accident. 

In Poligonul de tir sportiv și agrement “Broz 
Guns”se executa trageri numai cu armament si 
muniţii autorizate. Se interzice efectuarea de trageri 
cu armament si muniţii neautorizate.

Pe timpul tragerilor, personalul de deservire 
a poligonului si trăgătorii sunt obligaţi sa poarte 
echipament de protecţie ( casca pentru atenuarea 
zgomotului si ochelari speciali de protecţie). 
Trăgătorii vor fi instruiţi inainte de tragere asupra 
obligativităţii portului echipamentului de protecţie 
si a modului de folosire a acestuia.

Deseurile rezultate in urma tragerilor se evacueaza 
din incinta tehnica a poligonului zilnic ori de cate 
ori este cazul; înainte de evacuare, aceste deșeuri 
se verifica minuţios, pentru ca intre ele sa nu fie 
prezente elemente de muniţii.

Periodic, cel puţin o data pe luna, trebuie executata 
o curăţire minuţioasa a tuturor încăperilor din incinta 
tehnica a poligonului (inclusiv indepartarea prafului 
de pe pereţi, plafon, podea, mobilier, etc).

Zilnic, după terminarea tragerilor, personalul 
poligonului este obligat sa verifice toate incaperile 
din incinta tehnica, sa constate si sa înlăture toate 
deficientele constate; se deconectează de asemenea 
toate încăperile poligonului de la linia electrica 
de alimentare, instalaţia de ventilaţie ramane in 
funcţiune, iar ușile de acces se inchid fiind asigurate 
cu sistem de securitate de control acces conectat la 
dispecerat.


