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(PERMIS PORT ARMĂ) 

 
 

Conform autorizaţiei seria BH nr. 11449127 eliberată de I.P.J. Bihor, societatea 

noastră este abilitată să organizeze 

 

 

 Durata cursului este de  20 de zile calendaristice din care 15 zile de 

pregătire efectivă, cu un total de 52 ore. 

 Costul cursului este de 300 lei. În acesta este inclusă şi taxa de înscriere, 

suportul de curs, costurile poligonului ( munitie, linie de tragere), precum 

şi costul formularului certificatului de ABSOLVIRE. 

 Pe timpul cursului se execută o şedinţă de tragere în poligon. 

Conform Art. 14 din legea 295/ 2004 (republicată) privind regimul armelor şi 

muniţiilor, absolvirea acestui curs este condiţie obligatorie pentru obţinerea 

autorizaţiei de procurare a armelor letale (arme de apărare şi pază, arme de 

vânătoare, arme de tir, arme de colecţie, agenţi de securitate înarmaţi). La absolvirea 

cursului, firma eliberează un certificat de absolvire conform anexei 3 din H.G. 130/ 

24 februarie 2005 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a legii 295/ 2004. 

Cursul se defasoara pe baza unui contract de scolarizare incheiat cu cursantii. In 

situatia in care costurile se achita de catre angajator, se incheie un contract de 

prestari servicii cu acesta. 

 

mailto:detect@rdsor.ro


Menţionăm că, în conformitate cu art. 58 din O.G. 129/2000 (republicată) privind 

formarea profesională a adulţilor, activităţile de învăţământ sunt scutite de la plata 

TVA.  

 

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la curs: 

- carte de identitate (original şi copie); 

- copie certificat de nastere;  

- cazier judiciar pe care să se specifice „APT PORT ARMĂ”; 

- aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de 

către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în 

condiţiile legii, cu menţiunea „APT PORT ARMĂ” (original şi copie); 

 

Cursul este condus de către dl. Mihoc Ioan, fost poliţist, cu experienţă în domeniu; 

telefon – 0771 400 426. 

După absolvirea cursului originalele acestor documente  vor fi înapoiate titularului 

pentru  a le folosi în dosarul depus la poliţie în scopul eliberării AUTORIZAŢIEI de 

procurare a armelor letale enumerate mai sus. 

 

 

 


