
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la instituirea Medaliei comemorative 

„30 de ani ai Poliției Republicii Moldova” 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (2) și (4) din Legea nr. 86/2011 cu privire la 

simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164-165, 

art. 478), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se instituie Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii 

Moldova”. 

 

2. Se aprobă: 

1) Statutul Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii 

Moldova”, conform anexei nr. 1; 

2) Modelul Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii 

Moldova” și al brevetului aferent, conform anexei nr. 2; 

3) Regulamentul cu privire la Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei 

Republicii Moldova”, conform anexei nr. 3. 

 

3. Cheltuielile pentru confecționarea Medaliei comemorative „30 de ani ai 

Poliției Republicii Moldova” vor fi efectuate din contul și în limitele alocațiilor 

aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

STATUTUL 

Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” 

 

1. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” este o 

distincție corporativă a Ministerului Afacerilor Interne, care se conferă 

angajaților subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și 

instituțiilor din subordine, pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne în semn 

de recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în activitate, precum şi altor 

persoane pentru contribuție la dezvoltarea relațiilor de colaborare sau pentru 

servicii remarcabile aduse Poliţiei Republicii Moldova. 

 

2. Însemnul Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliției Republicii 

Moldova” reprezintă un medalion rotund cu diametrul de 30 mm, monocolor, de 

aur și cu toartă de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu 

un inel de baretă. 

Aversul însemnului este tripartit pe verticală. În partea din mijloc, cu 

lățimea de 14 mm și fundalul adâncit, este reprezentată în relief imaginea 

stilizată a Monumentului polițiștilor căzuți la datorie din fața sediului 

Ministerului Afacerilor Interne din Chișinău. În părțile laterale este gravată câte 

o ramură de măslin, sugerând o cunună de ancadrament. 

Pe revers, între două steluțe cu opt raze așezate în pal, apare în relief 

legenda cu litere capitale, ordonată în cinci rânduri „30/DE ANI/AI 

POLIȚIEI/REPUBLICII/MOLDOVA”. 

Însemnul se confecționează din metal comun de tip tombac. 

Panglica este din moar, lată de 25 mm, roșie și are pe flancuri câte o dungă 

galbenă lată de 1 mm și depărtată de margine cu 1 mm. Panglica se îmbracă pe o 

baretă metalică, de formă dreptunghiulară, cu înălțimea de 45 mm și colțurile de 

jos tăiate, dotată pe verso cu un sistem de prindere. Peste panglica îmbrăcată pe 

baretă se aplică în partea superioară cifra romană „XXX” (înălțimea – 6 mm), de 

aur. Înălțimea totală a distincției nu depășește 85 mm.  

Bareta de substituire a distincției este dreptunghiulară, cu lățimea de 

25 mm și înălțimea de 12 mm, îmbrăcată cu panglica distincției și având aplicată 

broșând peste panglică cifra romană „XXX” (înălțimea – 6 mm), de aur. 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

MODELUL 

Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova”  

şi al brevetului aferent 
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Anexa nr. 3  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

REGULAMENT 

cu privire la Medalia comemorativă 

„30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul cu privire la Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei 

Republicii Moldova” (în continuare – Regulament) stabilește procedura de 

conferire, înmânare, evidență, port și de retragere a Medaliei comemorative 

„30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova”. 

 

2. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” 

beneficiază de protecție juridică în conformitate cu actele normative. 

 

II. CONFERIREA MEDALIEI COMEMORATIVE 

 „30 DE ANI AI POLIȚIEI REPUBLICII MOLDOVA” 

 

3. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” se 

conferă prin ordin al ministrului afacerilor interne sau al persoanei împuternicite 

de către acesta în modul stabilit de legislație și de prezentul Regulament. 

 

4. Propunerile privind conferirea Medaliei comemorative „30 de ani ai 

Poliţiei Republicii Moldova” pot fi înaintate de către conducătorii 

subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile din subordinea 

acestuia. 

 

5. Nu pot fi propuși pentru conferirea Medaliei comemorative „30 de ani 

ai Poliţiei Republicii Moldova” persoanele care: 

1) se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 

2) fac obiectul unei anchete de serviciu; 

3) au calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; 

4) au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă la 

pedeapsă cu închisoare, chiar dacă antecedentele penale au fost stinse. 

 

6. Persoanele cărora le-au fost conferite distincții li se eliberează brevet, 

căruia i se atribuie un număr de înregistrare în registrul separat gestionat de către 

serviciile resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

7. Faptul conferirii Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei 

Republicii Moldova” se consemnează în dosarul personal al titularului. 
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III. ÎNMÂNAREA MEDALIEI COMEMORATIVE  

„30 DE ANI AI POLIȚIEI REPUBLICII MOLDOVA” 

 

8. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” se 

înmânează de către ministrul afacerilor interne sau șeful Inspectoratului General 

al Poliţiei, precum și de către secretarul general de stat, secretarii de stat sau 

conducătorii subdiviziunilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din 

împuternicirea și în numele ministrului afacerilor interne. 

 

9. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” se 

înmânează titularului împreună cu brevetul aferent, într-o atmosferă solemnă, în 

prezența conducătorilor și angajaților din cadrul subdiviziunii respective. 

 

10. În cazul în care titularul a decedat, Medalia comemorativă „30 de ani 

ai Poliţiei Republicii Moldova” și brevetul se transmit spre păstrare 

moștenitorilor legali, fără dreptul de a fi purtate.  

 

IV. PORTUL ȘI RETRAGEREA MEDALIEI COMEMORATIVE 

„30 DE ANI AI POLIȚIEI REPUBLICII MOLDOVA” 

 

11. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” se 

poartă conform regulilor de purtare a uniformei și a însemnelor distinctive ale 

angajaților Ministerului Afacerilor Interne.  

 

12. Dreptul de a purta Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei 

Republicii Moldova” este personal și nu poate fi cedat. 

 

13. Nu se permite purtarea Medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei 

Republicii Moldova” împreună cu baretele de substituire. 

 

14. Titularul sau moștenitorul lui legal este obligat să păstreze cu grijă 

Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” și brevetul, să 

evite pierderea, sustragerea ori distrugerea acestora. 

 

15. Eliberarea unui duplicat al brevetului Medaliei comemorative „30 de 

ani ai Poliţiei Republicii Moldova” ori, după caz, a unei noi Medalii 

comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova”  se efectuează, în baza 

solicitării titularului și a prezentării actelor confirmative, doar în cazul sustragerii 

ori distrugerii acestora în condiții ce nu au depins de titular și dacă distincțiile 

respective sunt disponibile în stoc.  
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16. Anunțul cu privire la pierderea, sustragerea ori distrugerea Medaliei 

comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” sau a brevetului se 

publică de către titular în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

17. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” se 

moștenește în modul stabilit de legislația civilă. În cazul lipsei succesorilor 

legali, distincția se transmite spre păstrare muzeului Ministerului Afacerilor 

Interne.  

 

18. Medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” 

poate fi retrasă prin ordin al ministrului afacerilor interne dacă persoana căreia i-

a fost conferită a fost condamnată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, la 

pedeapsă cu închisoare. 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la instituirea  

medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la instituirea medaliei comemorative 

„30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” a fost elaborat de către Ministerul 

Afacerilor Interne. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  

La 28 iulie 2011, legislativul a adoptat Legea nr.86 cu privire la simbolurile 

publice, act prin care au fost reglementate raporturile juridice care ţin de înregistrarea, 

protecţia juridică şi utilizarea simbolurilor publice. 

Conform art.6 alin.(2) și (4) din Legea prenotată, simbolurile corporative ale 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi 

administrative centrale se aprobă prin hotărâre de Guvern, în baza deciziei Comisiei 

Naţionale de Heraldică, iar Regulamentele şi instrucţiunile de utilizare (de 

reproducere, de executare etc.) a simbolurilor corporative ale organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale se 

elaborează de către beneficiar în baza documentelor-tip întocmite de Comisia 

Naţională de Heraldică şi se aprobă, după avizarea lor de către aceasta, prin hotărâre 

de Guvern. 

Se remarcă că Poliția Republicii Moldova a fost creată la 13 septembrie 1990, 

după ce Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr.321 „Cu privire la 

reforma organelor Ministerului Afacerilor Interne al RSS Moldovenești”, care 

prevedea crearea Departamentului Poliției și a secțiilor de poliție raionale. Astfel, 

locul miliției este ocupat de noile organe ale afacerilor interne – Poliția.  

La 18 decembrie 1990, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu 

privire la poliție (actualmente, abrogată prin Legea nr.320/2012). Drept pentru care, la 

18 decembrie 2020 se vor marca 30 de ani ai Poliției Naționale. 

Respectiv, prezentul proiect de hotărâre este elaborat în temeiul prevederilor 

enunțate supra, în scopul aducerii unui semn de recunoștință pentru activitatea 

profesională desfăşurată și pentru profesionalismul și dedicarea de care dau, zilnic, 

dovadă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajaţii din cadrul autorităţilor 

administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, pensionarii Ministerului, 

precum şi alte persoane care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare sau 

servicii remarcabile aduse Poliţiei Republicii Moldova. 

Totodată, această medalie vine să accentueze importanța serviciului prestat de 

către angajații Ministerului, fiind un instrument de stimulare și respect. Or, în cei 30 

de ani de la înființarea Poliției Naționale, angajații Ministerului Afacerilor Interne 

prin devotament și onoare, și-au îndeplinit misiunile de multe ori, contra cronometru, 

în ciuda tuturor riscurilor.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

      Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la instituirea medaliei comemorative 



„30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” prevede aprobarea modelului medaliei 

comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova” şi al brevetului aferent,  

Regulamentului cu privire la medalia comemorativă „30 de ani ai Poliţiei Republicii 

Moldova”, Statutului medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii 

Moldova”. 

Regulamentul cu privire la medalia comemorativă „30 ai Poliţiei Republicii 

Moldova” stabileşte procedura de conferire, înmânare, evidenţă, port şi de retragere a 

medaliei comemorative „30 de ani ai Poliţiei Republicii Moldova”. 

Statutul medaliei comemorative prenotate stabilește însemnele heraldice ale 

acesteia. 

În context, se menționează că conceptul distincției a fost elaborat de către 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, proiectul distincției (însemnul 

medaliei) a fost elaborat și definitivat de către reprezentanții Ministerului Afacerilor 

Interne, fiind ulterior avizat pozitiv de către Comisia Națională de Heraldică de pe 

lângă Președintele Republicii Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare (se 

anexează). 

Cu referire la momentul intrării în vigoare a actului normativ, se relevă că 

conform dispozițiilor art.56 alin.(1) și (3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Intrarea în vigoare a actelor normative poate 

fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor şi 

libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale 

Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții Constituționale, 

eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele normative ori dacă 

există alte circumstanțe obiective. 

Astfel, necesitatea intrării în vigoare a proiectului prenotat la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova se datorează importanței și conotației 

evenimentului respectiv, având în vedere termenul relativ scurt pentru realizarea 

tuturor acțiunilor aferente, precum și luând în considerare că medaliile comemorative 

urmează a fi înmânate la Ziua Poliției Naționale, sărbatorită anual la 18 decembrie, iar 

după instituire urmează a fi elaborate un șir de acte și desfășurate procedurile de 

achiziții publice pentru contractarea serviciilor de confecționare a acestora, care 

necesită timp. 

5. Fundamentarea economico-financiară  

În vederea asigurării achiziţionării medaliei respective, cheltuielile pentru 

confecţionare se vor efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetul 

Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției. 

Confecționarea medaliei comemorative nominalizate, a cutiei capitonate aferente 

acesteia, necesită cheltuieli financiare în sumă de 200000 lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea 

acestuia și eventuala sa adoptare nu va genera ca consecință necesitatea amendării 

altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul hotărârii Guvernului a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, compartimentul Transparența, 

http://www.mai.gov.md/


directoriul Consultări publice și pe platforma www.particip.gov.md.  

Proiectul a fost expediat spre avizare în adresa autorităților publice centrale 

interesate. 

8. Constatările expertizei anticorupţie  

Proiectul actului normativ a fost supus expertizei anticorupție (nr. 06/2-6374 din 

13.10.2020), iar constatările acesteia sunt reflectate în sinteza obiecțiilor și 

recomandărilor la proiect. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

- 

10. Constatările expertizei juridice 

Proiectul actului normativ a fost supus expertizei juridice (nr. 04/6937 din 

21.09.2020), iar constatările acesteia sunt reflectate în sinteza obiecțiilor și 

recomandărilor la proiect. 

 

 

Secretar general al ministerului                                                  Ianuș ERHAN 
 

http://www.particip.gov.md/
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