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Nr. 387.288 din 18 iunie 2020 

Către     

 

 

Urmare a cererii dumneavoastră, adresată Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă 
comunicăm următoarele date disponibile la nivelul unității noastre: 

 
Întrebarea nr. 1 : În ce condiții a fost organizată achiziția de pistoale cal. 9x19 
mm și muniția aferentă pentru a servi misiunilor defășurate pe timpul stării de 
urgență pentru asigurarea carantinării, a izolării și a controlului circulației 
persoanelor? 

Răspuns: În conformitate cu prevederile art. 8 din Anexa nr. 1 la Decretul 
Președintelui nr. 240 din 14.04.2020, instituțiile din sistemul de apărare, ordine 
publică și securitate națională au fost abilitate să poată organiza și derula, pe 
durata stării de urgență, proceduri de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-
cadru, pentru acoperirea necesarului de mijloace specifice de protecție și 
intervenție, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, conform 
prevederilor art. 68, art. 69 și art. 104 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare; 

De asemenea, decretul menționat a stabilit că necesarul de mijloace 
specifice de protecție/intervenție, inclusiv cantitățile maxime de astfel de 
mijloace, să se aprobe prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
(CSAT), iar acordurile-cadru să nu depășească 3 luni de la data încheierii, 
urmând ca, încheierea contractelor subsecvente să se realizeze până la atingerea 
cantităților maxime. 

Astfel, prin hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62 din 
06.05.2020, s-a aprobat Raportul privind necesitatea achiziționării de mijloace 
specifice de protecție și intervenție pentru dotarea structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, prevăzut în anexa hotărârii. 

Pentru Poliția Română CSAT a aprobat achiziționarea de pistoale cal. 
9x19 mm, pulverizatoare de mână cu substanță IL, căști de protecție cu vizor, 
dispozitive cu electroșocuri și complete de blocare trecere auto. 

 
Întrebarea nr. 2 : Câte pistoale și ce cantitate de muniție au fost contractate? 

Răspuns: Pentru punerea în aplicare a hotărârii CSAT, Poliția Română a 
perfectat acorduri-cadru pentru furnizarea cantității maxime de 1.000.000 buc. 



de cartușe cal. 9x19 mm și a cantității maxime de 25.000 buc. pistoale cal. 9x19 
mm. 
 

 
Întrebarea nr. 3 : Care este prețul achiziției (total și per unitate)? 

Răspuns: Prețul de achiziție pentru cartușe cal. 9x19 mm este de 0,75 lei/buc., 
fără T.V.A., iar pentru pistoale cal. 9x19 mm este de 1.630 lei/buc., fără TVA. 
 
Întrebarea nr. 4 : A existat un anunț public prealabil de participare la procesul 
de achiziție? Dacă nu, de ce? 

Răspuns: Procedurile de atribuire au fost organizate în conformitate cu 
prevederile art. 8 din Anexa nr. 1 a Decretului Președintelui României nr. 240, 
din 16.04.2020, respectiv prin negociere fără publicare – procedură de achiziție 
ce nu presupune publicarea unui anunț de participare.  
 
Întrebarea nr. 5 : Cine este furnizorul produselor și în baza căror criterii a fost 
ales? 

Răspuns: Promitentul-furnizor pentru cartușele de 9x19 mm este S.C. 
Transcarpat Sportours Internațional S.R.L., iar promitentul-furnizor al 
pistoalelor cal. 9x19 mm este Compania Națională Romarm S.A. Criteriul de 
atribuire pentru cartușele 9x19mm a fost „prețul cel mai scăzut”, iar criteriul de 
atribuire pentru pistoalele cal. 9x19 mm a fost „cel mai bun raport calitate-

preț”. 
 
Întrebarea nr. 6 : Cine este producătorul pistoalelor și al muniției 
achiziționate? 

Răspuns: Conform documentelor depuse în cadrul procedurilor de către 
operatorii economici declarați câștigători, producătorul cartușelor cal. 9x19 mm 
este Sellier&Bellot, iar producătorul pistoalelor cal. 9x19 mm este Fabbrica 
D’Armi Pietro Berretta S.p.A.  
 
Întrebarea nr. 7 : Au fost ele livrate în perioada stării de urgență? Dacă nu, 
când vor fi livrate? 

Răspuns: Produsele în cauză vor fi livrate în condițiile prevăzute de acordurile-
cadru încheiate cu operatorii economici selecționați. 
 
Întrebarea nr. 8 : Pe ce criterii a fost calculat și de către cine necesarul de 
pistoale și muniție contractate? 

Răspuns: Necesarul de echipamente aprobate de CSAT a fost stabilit de 
Inspectoratul General al Poliției Române în funcție de nevoile de 



dotare/modernizare a structurilor operative, în raport cu tabelele și gradul de 
înzestrare existente în prezent, atribuțiile și asigurarea menținerii capacității de 
intervenție, precum și pentru protecția lucrătorilor de poliție implicați în 
misiunile de asigurare și menținere a ordinii publice. 
 
Întrebarea nr. 9 : De câte ori a fost necesară folosirea armananetului din 
dotarea polițiștilor în perioada stării de urgență, pentru situații legate de 
carantinare, izolare și controlul circulației? 

Răspuns: Prioritatea Poliției Române este siguranța comunității, valoarea cea 
mai apărată este viața, prin urmare, intervenția polițiștilor se realizează prin 
respectarea principiilor gradualității și proporționalității folosirii forței, resursa 
letală fiind utilizată numai atunci când nu mai există o altă cale. 

În ceea ce privește utilizarea armanentului de către polițiști în perioada 
stării de urgență deflacat pentru situații legate de carantinare, izolare și controlul 
circulației, vă informăm că în evidența statistică a unității noastre nu se regăsește 
un astfel de indicator.  

                                                                                                                                              
 
 Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi vă asigurăm de întreaga 
noastră disponibilitate în rezolvarea problemelor ce intră în competenţa 
informaţiilor de interes public. 
 

 

A dumneavoastră, 
 

Responsabil Legea 544/2001 
comisar de poliție 

 

                                                  


