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Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Regulamentul privind cerințele 

generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a 

autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2018  

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Anexele nr. 1 și nr. 3 la Regulamentul privind cerințele generale de echipare 

a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2018 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 551), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează:  

 

1) în anexa nr. 1, la poziția 2, coloana a treia se completează cu textul  

„ , alb”; 

 

2) în anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins: 

 

„2. AUTOVEHICULELE INSPECTORATULUI GENERAL 

AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
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Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne   Ana Revenco  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3  

la Regulamentul privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu 

regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2018 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului  

Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Actualmente, Poliția de Frontieră este obligată să doteze și să echipeze 

autovehiculele speciale deținute cu schemele coloro-grafice stabilite prin 

Regulamentul privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim 

prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 500/2018. Astfel, Regulamentul menționat stabilește faptul că 

mijloacele de transport ale Poliției de Frontieră trebuie să fie de culoare albastră. 

Totodată, Poliția de Frontieră are în gestiune 107 autovehicule de culoare albă, 

majoritatea fiind donate sau procurate din finanțare externă, revopsirea cărora 

nu este oportună.  

Reieșind din cele menționate, precum și având în vedere faptul că 

mijloacele de transport de culoare albă sunt mai accesibile din punct de vedere 

al prețului, completarea listei culorilor de bază și imaginile vectoriale a 

autovehiculelor speciale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin 

introducerea culorii albe, reprezintă o soluție viabilă ce va oferi posibilitatea 

Poliției de Frontieră de a utiliza autovehicule cât de culoare albastră, atât și de 

culoare albă. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin proiect se propune modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul 

privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de 

circulație și a autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

500/2018, prin completarea listei culorilor de bază ale autovehiculelor speciale 

ale Poliției de Frontieră cu culoarea albă, în vederea asigurării posibilității 

utilizării mijloacelor de transport de două culori: albastră și albă.  

Totodată, pentru realizarea scopului menționat, proiectul prevede 

modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul prenotat, prin substituirea imaginilor 

vectoriale ale autovehiculelor speciale ale Poliției de Frontieră, fiind introduse 

imagini vectoriale ale mijloacelor de transport de culoare albă. Suplimentar, în 

scopul uniformizării schemelor coloro-grafice ale autovehiculelor speciale, 

imaginile vectoriale propuse ale mijloacelor de transport ale Poliției de 

Frontieră conțin și Stema Poliției de Frontieră, inclusă în Armorialul General al 

Republicii Moldova prin Decizia nr. 391/2015 a Comisiei Naționale de 

Heraldică. 



4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare. 

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

Urmare aprobării proiectului nu va fi necesară modificarea și/sau 

completarea altor acte normative. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web 

oficială a Ministerului Afacerilor Interne în rețeaua Internet www.mai.gov.md, 

la compartimentul „Transparența”, secțiunea „Consultări publice”, rubrica 

„Consultări publice” și pe pagina-web www.particip.gov.md. 

Proiectul a fost avizat pozitiv fără obiecții și propuneri de către 

Ministerul Finanțelor. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Normele proiectului sunt conforme interesului public, nu aduc atingere 

drepturilor fundamentale ale omului și nu conțin factori de risc sau riscuri de 

corupție. 

8. Constatările expertizei juridice 

Ministerul Justiției a propus excluderea din clauza de adoptare a 

referinței la art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, care nu 

este relevantă pentru proiect. 

 

 

Secretar general al ministerului           Serghei DIACONU 

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



