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Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi 

normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 privind 

aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale 

poliţiştilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art. 359), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) capitolul V se completează cu punctul 641 cu următorul cuprins: 

„641. Rucsacul de culoare albastru-închis este construit modular, astfel 

încît permite atașarea accesoriilor direct pe rucsac. Cusăturile sînt trainice și 

întărite în părțile care pot fi tensionate, rucsacul fiind prevăzut cu curele pentru 

compresie, astfel ca lucrurile din interior să stea fix, pentru contrabalansare în 

timpul mersului sau alergării. 

Descriere rucsac: 

capacitate: 30-40 litri;  

material: poliester (100%) 1000D, cu strat protector (PVC) rezistent la 

apă; 

bretele de umăr căptușite şi reglabile, curea talie și suport spate 

confortabile; 

lățime bretele: 5 cm; 

două buzunare laterale exterioare cu fermoar; 

un compartiment principal mare cu sistem de închidere prin șiret și 

cataramă PP cu eliberare rapidă și două compartimente de capacități diferite cu 

fermoar; 

curele laterale din fibre de polipropilenă de înaltă densitate cu cleme 

pentru compresie;  

mîner pentru transport; 

posibilitate de atașare a accesoriilor.”; 

2) anexa nr. 3 se completează cu norma nr. 10 cu următorul cuprins: 
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„Norma nr.10 

elemente suplimentare de echipare a angajaților  

care desfășoară cursuri de formare inițială 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor materiale Unitatea 

de 

măsură 

Numărul de 

obiecte  

pentru o 

persoană 

Termenul de  

utilizare 

(uzură) 

1 2 3 4 5 

I. Îmbrăcăminte 

1.  Costum de vară mozaic set 1 4 ani 

2.  Tricou din bumbac mozaic buc. 2 4 ani 

II. Accesorii 

3.  Rucsac albastru-închis  buc. 1 5 ani”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

Prim-ministru      Maia SANDU 

 

Contrasemnează: 

        

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor interne    Andrei NĂSTASE 

  

  



NOTA INFORMATIVA
pentru modificarea anexelor nr. I qi nr.3la Hotirirea Guvernului nr.28412013

privind aprobarea uniformei, insemnelor gi normelor de echipare cu uniformi ale

polifigtilor
l. Denumirea autorului $i, dupd caz, a participanlilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului este Ministerul Afacerilor Inteme.
2, Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ Si ftnalitdlile
urmdrite

Unul din obiectivele principale ale procesului de reformi al Ministerului Afacerilor
Inteme qi a structurilor subordonate qi desconcentrate acestuia, demarat in contextul

aspiraliilor europene ale Republicii Moldova, urmdregte scopul constituirii unui sistem

de ordine gi securitate publicd integrat, interoperabil qi compatibil, capabil sd asigure

servicii publice de calitate pentru protecJia persoanei, siguranla sociefilii gi statului,

precum qi creqterea nivelului de incredere a populatiei in organele de drept.

in contextul implementdrii Programului de Reformare al Poliliei ,,Suport bugetar

pentru Reforma Poliliei CRIS: ENI/20151038-144, finanlat in cadrul Instrumentului

european de vecinitate, unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru

perioada 2016 - 2020, aprobat6 prin Hotdrirea Guvemului nr. 58712016, il constituie

crearea Centrului integrat de pregitire pentru aplicarea legii al MAI (CIPAL al MAI), in
conformitate cu standardele UE.

in acest sens, la 17 ianuarie 2018, prin Hotdrirea Guvemului nr. 53 a fost creat

CIPAL, institulie responsabild de formarea inilialS qi continud a personalului MAI,
pregdtirea continud a personalului din institulii de aplicarea a legii gi a altor beneficiari.

AvAnd in vedere faptul cd cursurile de formare iniliald cuprind activitefi de

instruire, care sunt desfEEurate in scopul oblinerii de cd,tre personal a competenlelor

necesare calificdrii pentru activitatea profesionalS pe care urmeazd sd o exercite

angajatul, necesitatea dotirii acestuia cu echipament gi acesorii corespunzitor

activitetilor ce urmeazd a fi deslEgurate, devine un imperativ.

Astfel, modificdrile propuse vor stabili elemente suplimentare la normele de

echipare a poliliqtilor care desfEqoari cursuri de formare iniliala, care si corespundd
activitellor de instruire teoretice Ei practice desllgurate in cadrul CIPAI gi alte institulii
de formare iniliald ale MAI.

Totodati, prezentul proiect intervine in scopul completdrii listei de accesorii
privind dotarea cu rucsac a angajalilor delegali la cursuri de formare inilialn necesitatea

cdreia reiese din faptul ci, procesul de instruire a poliliqtilor implicd activitel dinamice,
ce impune deplasarea acestora in diverse localii gi totodate trebuie si posede in
permanenfE obiecte de primd utilitate (echipament sportiv, materiale didactice, lucruri
personale, etc.).

Cu referire la delegarea funclionarilor publici cu statut special din cadrul MAI la
cursurile de formare inifiald, se menfioneazd cd prima zi de munc6, de fapt, este qi

prima zi de instruire,, astfel angajatul delegat la cursurile respective va fi echipat
conform normei propuse, iar urmdtoarea dotare se va realiza conform fiqei personale de

evidenp a echipamentului a fiecdrui polilist, dupi expirarea termenului de exploatare qi

atingerea gradului de uzurd maxim.
Imperativitea aprobirii normei mentionate reiese din faptul c6, anga.ialii delegali la



cursurile de formare iniliald fac parte din diferite subdiviziuni ale IGP, care in
dependenlE de specificul de activitate sunt echipali conform normelor stabilite, astfel
fiind 9iferite tipurile de echipament.

In acest sens, se propune de a echipa uniform angajalii desemnali pentru pregdtirea
ini1ial6, mai mult ca atit, forrnarea iniliali presupune in mare parte pregdtirea fizicd qi

tacticd a polifiEtilor, astfel in dependenli de domeniul de activitate unii angajali nu pot
fi echipali cu [inutd de campanie sau de interven{ie.

Urmare unei analize a costurilor unui rucsac cu specificaliile propuse, pe piald s-a

constatat ci prelul acestuia poate varia intre 800 Ei 1200 lei, iar costumul Ei tricoul
mozaic se estimeaze la un pre! de 800 lei, deci in mediu pentru fiecare angajat la
cursurile de formare profesionald este necesar de alocat cite 1800 lei pentru
confeclionarea acestora, insd vor putea fi utilizate de polilist qi dupd finisarea instruirii
inigiale in activitea zilnicd sau la cursurile de formare continud.

Intrarea in vigoare la 01 ianuarie 2020 a amendamentelor propuse se justificd prin
faptul cd, in noul an financiar sursele bugetare alocate Inspectoratului General al Poliliei
se vor distribui astfel incit si acopere cheltuielile d are a politistilor.e echi

3. Descrierea gradului de compatibililate pentru proieclele care au co scop

armonizarea legislaliei nationale cu legislafia Uniunii Europene
Prezentul proiect, nu are ca scop armonizarea legislaliei nafionale cu legisla]ia

Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi

Scopul proiectului hotdririi Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 qi

nr. 3 la Hot5rirea Guvemului nr.28412013 constd in stabilirea prevederilor referitoare la

echiparea cu uniformi a poliliqtilor delegafi la cursuri de formare iniliala.

5. F undamentarea economico-ftnan crara
Implementarea amendamentelor propuse nu necesitd alocarea mijloacelor

financiare suplimentare, deoarece acestea se vor realiza in limita bugetului
Inspectoratului General al Poliliei prevdzut la 

"o4pu.ti*"rtul ""hipu.
6. Modul de incorporare a actului tn cadrul normativ tn vigoare

Prezentul proiect, se incadreazd perfect in cadrul normativ in vigoare, intrucit are

drept scop completarea unui act normativ in vigoare Ei nu necesitd modificarea cadrului

legal conex.

n vederea respectirii prevederilor Legii nr. 239-XyI din 13 noiembrie 2008
privind transparenla in procesul decizional, proiectul a fost publicat pentru consultare
publici pe pagina web oficiald a Ministerului Afacerilor Interne rvu'u . tnai. gor'.tnd. la
directoriul Transpare nla, sec{iunea C ons ult dri pub I i c e.

ectului7. Aviztrea i consultarea ublicd a

8. Constatdrile expertizei anticoruptie
Proiectul a fost expediat cdtre Centrul Nalional Anticoruplie, astfel completdrile

Ei recomandirile au fost operate Ei incluse in sinteza obiecyiilor .:i
propunerilor/recomanddrilor care se anexeazi.
9. Constatdrile expertizei j uridice

Proiectul a fost expediat cdtre Ministerul
recomand6rile au fost operate qi incluse
pr o pun e r i I o r/ r e c o m and dr i I or care se anexeazd.

Justiliei, astfel
in sinteza

completirile
obiecTiilor

SI

s,

Viceprim-ministru,
ministru al afacerilor interne

J
Andrei NASTASE
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